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ABSTRAKT

V moderní evropské společnosti není nejmenších pochyb o tom, že všichni lidé bez rozdílu 

pohlaví, věku, rasy a zdravotního stavu mají zaručovaná a stejná práva, která nazýváme 

lidskými právy. Podle platných zákonů a dohod (uvedených v práci) i ve shodě s obecně 

přijímanými pravidly je toto právo nezcizitelné bez vážných a přesně specifikovaných 

důvodů.  Práce se zabývá problémem jak vybalancovat toto zcela elementární právo s tím, že 

pro osoby s kognitivní poruchou je v jejich vlastním zájmu někdy nutné velmi citlivě toto 

právo omezit. 

Cílem této práce je zjistit definici těchto lidských práv u seniorů s kognitivní poruchou. 

Vedlejším cílem je popis standardů sociálních služeb ve vztahu k lidským právům a popis 

aktérů, kteří se zde zabývají dohledem nad dodržováním lidských práv. Na zvolenou 

problematiku bylo nahlíženo skrze teorii implementace, koncept liniových pracovníků a 

kvalitu života. V řešení výzkumného cíle byla použita metoda analýzy dostupných 

sekundárních dat a expertní rozhovory. 

Bylo zjištěno, že ačkoli v České republice působí množství organizací zabývajících se 

lidskými právy, specificky na seniory s kognitivními poruchami je jich zaměřeno jen málo. 

Ukázalo se, že v sociálních službách dochází k omezování lidských práv, které je však často 

odůvodněno nutností poskytnout adekvátní sociální či zdravotní péči, případně nedostatkem 

kvalifikovaného personálu. 

ABSTRACT

In modern European society, there is not the slightest doubt that all people, regardless of 

gender, age, race, and health status have the same rights as guaranteed, which are called 

human rights. According to the existing laws and agreements (referred to in the work) and 
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according to the generally accepted rules, the human rights are inalienable, with the exception 

of serious and precisely specified reasons.

This work deals with the problem of how to balance this elementary right with the fact that for 

people with cognitive impairment it is sometimes necessary to carefully consider some form 

of restriction of their rights.

The aim of this work is to find a definition of the human rights for the elderly with cognitive 

impairment. Secondary objectives are to describe the social services standards in relation to 

human rights and the subjects who are involved in supervising the observance of the rights, 

and the current status. The selected issues were viewed through the implementation theory, 

the concept of street-level bureaucracy, and the quality of life. The thesis is based on analysis 

of available secondary data and expert interviews.

The acquired data show that although in the Czech Republic there are a number of institutions

dealing with human rights, only a few of them are concerned with the rights of the elderly

with cognitive impairment. In social services human rights of these people are sometimes

restricted but in most cases, this seems to be caused by the necessity to provide adequate

social or health care, or, as the case may be, by the lack of qualified staff.

KLÍČOVÁ SLOVA

Lidská práva, senioři, kognitivní poruchy, demence, sociální služby, standardy kvality 

v sociálních službách, linioví pracovníci 

KEYWORDS

Human Rights, seniors, cognitive impairment, dementia, social services, quality standards of 

social services, first line bureaucracy
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DIPLOMANTKA: Helena Čápová

KONZULTANT: Mgr. Karolína Dobiášová

A. Vymezení výzkumného problému, návaznost na jiné práce – současnou úroveň domácích a 
zahraničních poznatků (jejich podrobnější zdůvodnění a přehled lze uvést v části D. teoretická 
východiska), formulace a zdůvodnění výběru výzkumného problému. Na konci tohoto 
odstavce se pokuste formulovat výzkumný problém jednou větou.

Již delší dobu se mluví o fenoménu stárnutí populace. Počet osob nad 65 let věku, což je často 
užívaná hranice pro stáří, se stále zvyšuje. Podle sčítání Českého statistického úřadu (ČSÚ) 
v roce 2011 bylo 16% (1 701 436) z celkového počtu obyvatel starších 65 let. V roce 2012 se 
jednalo o 1,767 milionu obyvatel a o rok později (tj. roku 2013) šlo již o 1,825 milionu 
obyvatel. [ČSÚ, Věková struktura obyvatel; online]

S narůstajícím věkem roste riziko onemocnění, ačkoliv se stále zvyšuje doba tzv. délka 
života ve zdraví. Z hlediska nemocí je populace seniorů velice různorodá, spojuje ji však 
polymorbidita, tedy spojení více nemocí u jedné osoby. Konkrétně riziko ohrožení některou 
z kognitivních poruch je průměrně 1,3-1,5% u osob mezi 65-69 lety. Kognitivní poruchy, 
jinak řečeno demence či syndromy demence, jsou dle WHO: „ Demence je syndrom-
nejčastěji chronické nebo progresivní povahy- kde dochází k poškození kognitivních funkcí (tj. 
schopností zpracovávat myšlenky) více než by se dalo očekávat při normálním stárnutí. Tímto 
syndromem je ovlivněna paměť, myšlení, orientace, chápání, počítání, schopnost učení, jazyk 
a úsudek. Avšak vědomí ovlivněno není. Zhoršení kognitivních funkcí je obvykle doprovázeno, 
někdy předcházeno, zhoršením emoční kontroly, sociálního chování nebo motivace. Demence 
je způsobena různými nemocemi a zraněními, které primárně nebo sekundárně ovlivňují 
mozek, jako například Alzheimerova nemoc či mrtvice.„ [WHO; online]

Nejvíce osob postižených touto nemocí se objevuje ve věkové skupině 85 a více let, 
kde trpí nějakou formou kognitivní poruchy téměř čtvrtina osob. Při nastíněném 
demografickém vývoji, vzrůstajícímu počtu osob v seniorském věku a zvyšujícímu se věku 
dožití je jasné, že se bude zvyšovat také počet osob, které trpí některou z těchto nemocí a 
bude nutné se o ně starat. [Holmerová; 2007; online]

Tabulka č. 1 - Prevalence demence dle věkových skupin

60 – 64 0,9%
65 – 69 1,3 - 1,5 %
70 -74 3,2 - 3,6 %

75 – 79 5,8 - 6,0 %
80 – 84 11,8 - 12,2 %

85 + 24,5 - 24,8 %
Zdroj: [Holmerová; 2007a; str.11]

Institut sociologických studií UK FSV

TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE
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Péče o seniory, kteří trpí některou z kognitivních poruch, je velice náročná a to jak na 
profesionální péči (tzv. formální pečovatelé) tak na péči rodinnou (neformální pečovatelé). 
Dále toto nevyléčitelné onemocnění často v terminálních fázích onemocnění vyžaduje, aby 
byla do jisté míry omezena jejich samostatnost a někdy i odebrána svéprávnost. Tyto úkony 
však někdy představují výrazné omezení nejrůznějších práv těchto osob, přestože se jedná o 
činy v jejich vlastním zájmu.  

B. Cíle diplomové práce (jejich přímá souvislost s formulovaným výzkumným problémem)

Cílem práce je definovat a vysvětlit lidská práva ve vztahu ke skupině seniorů trpících 
kognitivními poruchami. Práce se bude zabývat tím, jak jsou tato práva vymezena 
v dokumentech a zároveň, jak jsou naplňována v praxi.

C. Výzkumné otázky

o Co to jsou lidská práva (LP) a jakými člověk disponuje?
o Co stát zavazuje je dodržovat a jaké mu hrozí sankce, pokud je nedodržuje? (specificky, 

jaké by hrozily ČR sankce, pokud by tato práva systematicky porušovala)
o Jaké je institucionální nastavení těchto práv? (tj. Kdo kontroluje dodržování těchto práv?
o Jaká je tedy situace v ČR? (obecně a specificky u osob s kognitivní poruchou/ demencí)
o Hrozí tedy ČR nějaké sankce?
o Jak jsou lidská práva dodržována v praxi u osob s kognitivní poruchou?
o Jaké problémy se pohledem rodinných příslušníků či samotných seniorů v této oblasti 

vyskytují?

D. Teoretická východiska- Součástí této části může být také konceptuální rámec, analytické 
modely reprezentující hlavní komponenty výzkumného problému a jeho sociálního, 
ekonomického a politického kontextu

o Koncept lidských práv se zaměřením na skupinu seniorů s kognitivní poruchou
o Demografické stárnutí populace
o Teorie implementace
o Koncept liniových pracovníků
o Koncept kvality života se vztahem ke zdraví

E. Výzkumný plán- Výběr a zdůvodnění metod, zdroje dat

Nejdříve provedu tzv. deskresearch, s jehož pomoci budu analyzovat dostupné dokumenty 
z oblasti lidských práv (statistiky, zákony a normy atd.). 
Dále se změřím na vlastní terénní výzkum, který bude proveden převážně 
polostrukturovanými expertními rozhovory (přibližně 6 předem vybraných expertů z různých 
relevantních oblastí). Tyto rozhovory budou provedeny za účelem získání primárních dat a za 
pomoci tzv. návodu [Hendl: 2005; 174-175]. 
Tyto rozhovory poté případně doplním o rozhovory se samotnými seniory (či jejich 
rodinnými příslušníky), ale v případě rozhovorů se samotnými seniory je třeba brát ohled na 
závažnost tohoto typu onemocnění.

F. Základní literatura
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ÚVOD

Lidská práva, jak jsou definována například ve Všeobecné deklaraci lidských práv schválené 

OSN v roce 1948, jsou závazná pro všechny státy a disponují jimi všichni lidé bez rozdílu (a 

to i věku či zdravotního stavu). [OSN; cit. 2015] Lidská práva také představují neoddělitelnou 

součást všech demokratických zemí, do kterých se Česká republika počítá, a představují i 

základ většiny ústav, přičemž Ústava České republiky není výjimkou. Přesto však se 

v dnešním světě setkáváme s případy porušování těchto práv. 

Například nedávno proběhla médii aféra týkající se vyslýchání metodou waterboarding,

což odporuje právu na to nebýt „mučen nebo podrobován krutému, nelidskému nebo 

ponižujícímu zacházení nebo trestu“ a přesto se prokazatelně u jednoho ze signatářů 

Všeobecné deklarace lidských práv, kterým USA je, pro vyslýchání používá. [Všeobecná 

deklarace lidských práv; cit. 2015]

O porušování lidských práv v České republice se však příliš často nemluví, ale je pravým 

důvodem to, že k takovému porušování nedochází anebo je toto porušování pouze velice 

dobře skryto? Pokud už se o lidských právech v ČR mluví, tak většinou ve spojitosti 

s uprchlickou krizí, vězni či Romskou menšinou. Naopak v souvislosti se seniory (natož 

seniory s kognitivní poruchou) není tato tématika příliš často zmiňována, přestože se jedná o 

početnou a specifickou skupinu osob. 

V práci se zaměřují na skupinu seniorů s kognitivními poruchami z důvodu, že je mi toto 

téma blízké, neboť tři roky pracuji v Gerontologickém centru na Praze 8 jako osobní 

asistentka právě u seniorů s kognitivní poruchou. V rámci své práce každodenně vídám takto 

nemocné seniory a tak velice silně vnímám problémy této specifické skupiny osob. Ze své 

praxe také vím, že charakterem onemocnění se tito lidé liší od jiných (zdravých či jinak 

nemocných) seniorů a je tedy třeba jim a jejich právům věnovat adekvátní péči a pozornost. 

Největší rozdíl spatřuji v charakteru nemoci, kdy takto nemocní senioři i při relativním 

zachování fyzické síly ztrácejí své mentální dovednosti a schopnosti do té míry, že ke konci 

života jsou nesamostatní a je třeba o ně pečovat 24 hodin denně. Péče o tyto seniory je velice 

náročná a to jak na úrovni profesionální péče (tzv. formální pečovatelé) tak na úrovni péče

rodinné (neformální pečovatelé). Specifikum této nemoci hlavně spočívá v postupném 

omezení samostatnosti, volného pohybu a jiných práv, což se dá chápat jako omezení či 

dokonce porušení práv, přestože jsou to omezení v zájmu nemocného. 
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Dále samotný fakt, že se jedná o seniory (dle často používané hranice stáří tedy osoby nad 

65 let věku) je v důsledku nastalého demografického vývoje dalším důležitým důvodem, proč 

se problematikou zabývat. Podle Oldřicha Matouška „počet starých lidí v populaci vyspělých 

zemí (včetně ČR) stoupá, proto stoupají i nároky na ekonomické a lidské kapacity, jež by jim 

zabezpečily přiměřenou úroveň péče. Ve vyspělých zemích je téměř polovina prostředků 

vynakládaných na sociální péči adresována starým lidem, kteří jsou největší podskupinou 

klientů sociálních a zdravotních služeb.“ [Matoušek; 2003; str. 226-227] Toto tvrzení 

podporují data Českého statistického úřadu (ČSÚ) v roce 2011 bylo 16% (1 644 836) 

z celkového počtu obyvatel starších 65 let. V porovnání s předešlým sčítáním lidu v roce 2001

se jednalo o nárůst o 234 265 osob, což se projevilo také na procentuálním zastoupení 

v obyvatelstvu- v roce 2001 tvořily osoby nad 65 let věku „pouze“ 14%. Trend růstu počtu 

osob nad 65 let věku se nezastavil (ani nezpomalil) ani v letech po sčítání. V roce 2012 šlo o 

1,734 milionu obyvatel a o rok později (tj. v roce 2013) dokonce 1,796 milionu obyvatel. 

Ačkoliv se na první pohled může zdát rozdíl malý (242 tisíc osob) je zapotřebí na takový 

nárůst nějak zareagovat. [Věková struktura obyvatel; cit. 2015]

Dále stojí za zmínku fakt, že se nezměnilo procentuální zastoupení věkové skupiny 

15-64 (v obou sčítáních to bylo 70%), ale změnilo se zastoupení dětí (0-14) z 16% (rok 2001) 

na pouhých 14% v roce 2011. Z těchto dat vyplývá, že došlo k nárůstu počtu osob nad 65 let a 

naopak k poklesu počtu dětí, což znamená, že v budoucnu bude méně osob v produktivním 

věku a tedy osob schopných pečovat o nemocné. [Věková struktura obyvatel; cit. 2015]

Dalším aspektem, který je třeba zmínit v souvislosti s nárůstem počtu seniorů, je tzv. délka 

života ve zdraví. Tomuto tématu se věnovala studie Českého statistického úřadu roku 2011, 

která uvádí, že osoby narozené v roce 2011 budou ve svém životě trpět nějakým 

onemocněním 17 let (ženy) či 12 let (muži), zatímco narození v roce 2005 budou nemocní 19 

let (ženy) či 15 let (muži). [Žijeme déle a zdravěji?; cit. 2015]

Posledním a neméně důležitým aspektem týkajícím se zdraví seniorů je polymorbidita, tedy 

spojení více různých nemocí u jedné osoby. Dle některých pramenů dokonce 90% všech 

seniorů nad 70 let trpí jedním nebo více chronickými onemocněními. [Topinková; 2007]

Z těchto dvou zmíněných statistik (délka života ve zdraví a polymorbidita) vyplývá, že sice 

lze očekávat zvyšující se počet let prožitých ve zdraví, ale pouze do 70 let věku, kdy se u 

většiny seniorů objeví více než jedno chronické onemocnění. Jedním z těchto chronických 

onemocnění může být právě i kognitivní porucha a to nejčastěji Alzheimerova choroba. 
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Z výše zmíněných statistik vyplývá, že v následujících letech bude nemocných seniorů 

přibývat na úkor produktivní populace a tedy potenciálních formálních i neformálních 

pečovatelů. V populaci tedy narůstá skupina osob, o kterou je nutné dlouhodobě pečovat

(například právě v sociálních službách) a přitom respektovat jejich práva, což může být 

v praxi problematické. 
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1 CÍLE A VÝZKUMNÉ OTÁZKY

1.1 VÝZKUMNÉ CÍLE

o Hlavní cíl: 

- Zjistit jak jsou v sociálních službách definována lidská práva u seniorů s 

kognitivní poruchou a k jakým dochází problémům při jejich naplňování.

o Vedlejší cíle: 

- Popsat, kdo je cílová skupina na kterou se práce zaměřuje a proč je téma 

aktuální 

- Popsat co jsou to lidská práva obecně, ale hlavně se zaměřením na vybranou 

skupinu osob

- Popsat co jsou to standardy sociálních služeb a jak se vztahují k lidským 

právům osob s kognitivní poruchou

- Zjistit zda MPSV či jaké organizace kontrolují dodržování předpisů (ať 

vnitřních či národních) uvnitř organizace a jejich tvorbu a aktualizace

1.2 VÝZKUMNÉ OTÁZKY

o Hlavní výzkumná otázka:

- Jak jsou v sociálních službách dodržována lidská práva u seniorů trpících 

kognitivní poruchou a dochází v tomto směru k nějakým problémům? 

o Výzkumné otázky:

- Co jsou to kognitivní poruchy a jaký je výskyt v populaci?

- Co to jsou lidská práva a jaké závazné dokumenty se zabývají touto 

problematikou? 

- Jak jsou lidská práva definována v dokumentech?

- Jaké je institucionální nastavení dodržování lidských práv v ČR v

mezinárodním kontextu?

- Co jsou standardy kvality sociálních služeb a obsahují tyto standardy nějakou 

zmínku o lidských právech?

- Jací aktéři se podílejí na dodržování (popř. dohledu na dodržování) lidských 

práv u vybrané skupiny?

- Jsou linioví pracovníci při nástupu do zaměstnání a v průběhu jeho vykonávání 

seznamováni a školeni s koncepty a úskalími LP v péči o osoby s kognitivní 

poruchou?
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2 METODOCKÝPŘÍSTUP A ZDROJE DAT

Tato kapitola se bude věnovat tomu, jaké metodologie a proč byly v práci zvoleny k naplnění 

cílů práce. Dále tomu, jaký typ dat a odkud byla čerpána pro vypracování této diplomové 

práce.

2.1 METODYCKÝ PŘÍSTUP

Pro svou práci jsem zvolila kvalitativní metodologický přístup. Metody a metodologie 

zvolená pro tuto práci byly zvoleny v kontextu výzkumných cílů, otázek a hypotéz.  

Na proniknutí do tématu, vysvětlení základních pojmů a informace týkající se standardů 

a metodik sociálních služeb byla využita analýza dokumentů (deskresearch). 

Primární data byla získána pomocí polostrukturovaných expertních rozhovorů s liniovými 

pracovníky ve vybraných sociálních službách a experty, kteří se dlouhodobě problematice 

věnují a mají širší pohled na sledovanou problematiku. Experti z řad liniových pracovníků 

pokrývají nejčastější typy a formy sociálních služeb, které jsou seniory s kognitivními 

poruchami využívány a často jsou tam takto nemocní lidé umístěni z popudu rodiny. 

2.1.1 Analýza dokumentů

Prvním krokem při zpracovávání této diplomové práce bylo shromažďování, zpracování a 

vyhodnocení dostupných informací týkající se tématu lidských práv obecně, poté ve vztahu 

k osobám s kognitivní poruchou a nakonec aktérů, kteří se danou problematikou zabývají.

V prvé řadě byly shromažďovány informace o lidských právech, přičemž se jednalo 

hlavně o legislativní dokumenty, mezinárodní směrnice a informace o vývoji konceptu 

lidských práv ve světě.

Následně pak byly shromažďovány informace o skupině osob s kognitivní poruchou. 

Velikou výhodou při zpracovávání informací o syndromu demence u seniorů bylo 

dlouhodobé zaměstnání v Gerontologickém centru na Praze 8 na pozici osobního asistenta 

právě u osob s kognitivní poruchou. V rámci tohoto zaměstnání bylo možné poznat reálné 

dopady nemoci na člověka, náročnost péče o takto nemocnou osobu a také možná ohrožení 

lidských práv v rámci péče. Hlavními zdroji teoretických informací o kognitivních poruchách 

byly odborné publikace týkající se problematiky, často se jednalo o publikace vydané Českou 

Alzheimerovskou společností či některým z jejích členů.
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V návaznosti na předešlá zjištění byly poté shromažďovány informace již konkrétně o 

lidských právech u vybrané cílové skupiny osob a sociálních službách. Tyto informace 

pocházejí jak od České Alzheimerovské společnosti, Ministerstva práce a sociálních věcí 

(Registru sociálních služeb), Veřejného ochránce práv a jiných aktérů v oblasti. 

Informace získané tímto způsobem byly poté ověřovány v praxi u expertů.

2.1.2 Expertní šetření

Expertní šetření formou polostrukturovaných rozhovorů má obecně za cíl „…zachytit a 

analyzovat obsah a organizaci znalostí člověka, který je v dané oblasti expertem a využít tyto 

poznatky pro jiné cíle.“ [Hendl; 2005; str. 189]

V této práci bylo těchto rozhovorů využito hlavně na dokreslení již získaných kvantitativních 

dat týkajících se problematiky. Hlavním cílem tohoto empirického šetření bylo zjistit, zda 

vybraní experti spatřují v dodržování lidských práv u seniorů s kognitivní poruchou těchto 

osob problém, jak na něj nahlížejí a jak lze problém (pokud jej spatřují) řešit.

Dle Flicka lze expertní rozhovory dle jejich zaměření dělit na tři typy:

- rozhovory sloužící k exploraci, orientaci v novém odvětví za účelem tvoření nových 

hypotéz a ucelené struktury

- rozhovory, které slouží jako kontextové doplnění jiné výzkumné metody 

- rozhovory, které slouží k tvorbě teorií a typologií o určitém problému za pomoci 

poznatků od více expertů. [Flick; 2009; str. 166]

Ve své práci se kloním k expertnímu šetření jako kontextového doplnění jiné výzkumné 

metody (v této diplomové práci jde o doplněk analýzy dokumentů).

Za experty jsem pro účely své práce považovala autority, které ve svém oboru působí jako 

odborníci na danou problematiku a to jak v teorii, tak v praxi. Díky této definici by bylo 

možné i seniory s kognitivní poruchou považovat za experty, jednalo by se o experty na 

kognitivní poruchy (tedy na nemoc, kterou sami trpí).  [Flick; 2009; str. 166]

Vybraní experti byli dotazováni formou polostrukturovaných rozhovorů s předem 

vytvořeným rámcovým seznamem otázek, což mělo napomoci usměrnit rozhovor na dané 

téma (zamezit odbočování) a následně pomoci s utříděním a vyhodnocením získaných dat. 

[Veselý; vyd. 2007; str 171 a 175]
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Získané rozhovory byly dodatečně validovány metodou tzv. member checking, kdy byly 

expertům k znovuposouzení poslány jejich výroky s možností poupravit je, aby nedošlo 

k jejich špatné interpretaci.

Získané rozhovory byly se souhlasem nahrávány (mimo experta 2) a poté podrobeny 

tématické analýze a důležité části byly vypsány do podoby textu pro pozdější citování. U 

experta 2 byly pro analýzu použity terénní poznámky tazatele. 

Tabulka č. 2- Expertní rozhovory

Označení
v textu Jméno Organizace

délka 
rozhovoru datum 

Expertka 1 Mgr. Marie Lukasová Veřejný ochránce práv 60 min 21.3.2016

Expertka 2 Doc. MUDr.Iva Holmerová PhD. Gerontologické centrum, ČALS, FHS UK 40 min 4.4. 2016

Expertka 3 Zdena Ctiborová pečovatelská služba Praha 60 min 5.4. 2016

Expertka 4 PhDr. Hana Janečková PhD. Auditor ČALS Vážka a vyučující na ETF UK 60 min 7.4. 2016

Expertka 5 Sociální pracovnice paní P1 domov se zvláštním režimem v Praze a okolí (Z) 90 min 20.4. 2016

Expertka 6 Mgr. Jitka Pokludová Vedoucí denního stacionáře Gerontologického centra 75 min 21.4. 2016

První rozhovor proběhl s Mgr. Marií Lukasovou, která vykonává v Kanceláři veřejného 

ochránce práv (VOP) pozici právničky v oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody a 

zaměřuje se hlavně na psychiatrickou péči a sociální služby. Náplní práce paní Mgr. Lukasové 

je například příprava podkladů pro řešení podnětů od občanů, připomínkování právních 

předpisů, osvětová činnost (psaní publikací a konference) a účast na systematických 

návštěvách (agenda národního preventivního mechanismu, NPM).

Následně pak proběhl rozhovor s Doc. MUDr. Ivou Holmerovou, Ph.D., která zastává pozici 

primářky Gerontologického centra v Praze 8, přednáší na Fakultě humanitních studií UK a je 

mezinárodně uznávaným expertem na problematiku seniorů obecně i specificky těch 

s Alzheimerovou chorobou. Na tato témata také napsala několik knih a často vystupuje 

v médiích, kde se snaží na problematiku syndromu demence upozorňovat jak širokou 

veřejnost, tak působit na zákonodárce.

Další rozhovor proběhl s pracovnicí pečovatelské služby Zdenou Ctiborovou. Kontakt s paní 

Ctiborovou probíhal přes mobilní telefon. Paní Ctiborová pracuje v pečovatelské službě již 12 

let a je u klientů velice oblíbená. Práce ji velice baví a naplňuje ji.  

                                               
1 Dotazovaná expertka si nepřála zveřejnit jméno ani název organizace, proto bylo nahrazeno písmeny P (pro 
osobu sociální pracovnice) a Z (pro označení zařízení typu DZR)
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Čtvrtým expertem byla PhDr. Hana Janečková PhD., která učí na katedře pastorační a 

sociální práce Evangelické teologické fakultě UK a na ústavu ošetřovatelství 3. Lékařské 

fakulty UK. Je také jedním z členů auditorského týmu České Alzheimerovské společnosti pro 

udílení certifikace Vážka sociálním a zdravotním službám pečujícím o osoby s kognitivní 

poruchou. Dříve také pracovala pro Diakonii ČCE, kde se od roku 2006 (ještě před a poté i po 

vzniku zákona č.108/2006 Sb.) v rámci grantu věnovala zavádění kvality ve spolupráci s 

organizací Instand, která byla v té době v dané oblasti průkopníkem. Dále byla Dr. Janečková

v roce 2012/2013 v rámci projektu MPSV realizovaném s nestátní organizací QUIP (Kvalita 

v praxi) členkou týmu, který hodnotil standardy kvality v sociálních službách z hlediska jejich 

cílů a účelu. Pracovala také v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Dále byli emailem osloveni experti z pobytových sociálních služeb pro seniory, přesněji ze 

služby domov se zvláštním režimem. Avšak z celkového počtu 4 oslovených zařízení mi na 

žádost o setkání odpověděla pouze paní P ze zařízení Z.

Paní P je vedoucí sociální pracovnice ze zařízení Z, které poskytuje dvě registrované sociální 

služby a to domov se zvláštním režimem a denní stacionář pro osoby se syndromem demence. 

Paní P pracuje v zařízení teprve od února 2016, předtím pracovala s mentálně postiženými 

dětmi a na psychiatrické klinice mimo Prahu. 

Posledním osloveným expertem je Mgr. Jitka Pokludová, což je vedoucí sociální služby 

denní stacionář, který působí v rámci Gerontologického centra na Praze 8. Jedná se o 

ambulantní službu pro osoby s kognitivní poruchou, tj, klienti dochází pouze na určenou dobu 

a poté odchází zpět do domácího prostředí. Tento denní stacionář má přibližně 2/3 klientů 

seniory s kognitivní poruchou, dále jej navštěvují osoby po prodělané mrtvici, s duševními 

poruchami (např. depresí) anebo s neurodegenerativním onemocněním. 

Všechny dotazované osoby budou dále v textu označovány zjednodušeným názvem (expertka 

1-6) dle výše zmíněné tabulky č. 2.
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3 TEORETICKÉ UKOTVENÍ PRÁCE

V následující kapitole se budu věnovat teoriím a konceptu, které tvoří východiska pro 

vypracování práce. Konkrétně se jedná o teorii implementace, teorii liniových pracovníků a 

koncept kvality života vztažené ke zdraví.

3.1 TEORIE IMPLEMENTACE

Nejčastěji používaný model veřejněpolitického cyklu se skládá ze 4 fází (identifikace a uznání 

problému, rozhodnutí ve veřejné politice, implementace veřejné politiky a hodnocení). 

Grafické znázornění tohoto modelu lze najít v knize Martina Potůčka, který jej čerpá od 

Howleta a Rameshe a částečně si jej upravil.

Obrázek č. 1- Model veřejněpolitického cyklu

Zdroj: [Potůček; 2005; str.37]

Implementace neboli „uskutečňování, realizace, provedení, nebo také zavádění. 

Implementovat můžeme politiku, zákon či program.“ [Veselý; 2007; str. 313]

Dle Potůčka je implementace konkrétní politiky „vše, co nějakým způsobem souvisí 

s realizací cílů, které byly zformulovány ve fázi koncipování dané politiky, a to včetně výběru 

způsobů, prostředků, resp. nástrojů jejich realizace.“ [Potůček; 2005; str. 41]

Dle Potůčka existují 4 teoretické modely implementace a to:

- „Autoritativní model (nástroje jako direktivní řízení, plánování, kontrola, hierarchie a 

odpovědnost)

- Participační model (nepřímé nástroje vedení: spontánnost, učení, adaptace, 

vyjednávání, spolupráce a důvěra)

Identifikace a uznání sociálního 
problému

Rozhodnutí ve veřejné 
politice

Implementace veřejné 
politiky

Hodnocení veřejné 
politiky
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- Model koalic aktérů (vícero komunikujících aktérů, kteří vyjednávají, dělají 

kompromisy a sdílejí stejný či obdobný hodnotový systém)

- Model nikdy nekončícího procesu učení (ve snaze nalézt nejlepšího řešení jsou cíle a 

realizační techniky znovu a znovu diskutovány a měněny.“ [Potůček; 2005; str. 41] 

Implementace je tedy proces uskutečňování určité politiky a tedy i uskutečňování ochrany 

lidských práv u seniorů s kognitivní poruchou. Dle mého názoru se na tuto problematiku 

nejlépe hodí „model nikdy nekončícího procesu učení“ a tedy snaha stále měnit cíle a 

techniky dle aktuálních zjištění a přizpůsobovat se tak měnícím se podmínkám. Tento názor 

zastávám hlavně kvůli tomu, že lidská práva procházela (a stále prochází) vývojem a nejde o 

jednoznačnou problematiku, proto je třeba stále se přizpůsobovat novým poznatkům a 

zjištěním z praxe.

3.2 KONCEPT STREET-LEVEL BYROKRATŮ (pracovníků první 

linie)

Označení „street-level bureaucracy“ (do českého jazyka překládaný jako linioví pracovníci 

nebo výkonoví pracovníci) byl poprvé použit Michalem Lipskym2 v roce 1977. 

Tento pojem označuje pracovníky ve veřejných službách, kteří jsou v rámci svého 

povolání v neustálém kontaktu přímo s občany. K těmto liniovým pracovníkům patří složky 

integrovaného záchranného systému (zdravotníci, policisté a hasiči), zaměstnanci ve školství 

(učitelé, vychovatelky,…), zaměstnanci v soudnictví (soudci, právníci atd.), zaměstnanci 

sociální sféry (sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách) a ostatní zaměstnání 

vymáhající zákon či s přístupem k vládním programům a z nich vyplývajícím službám. 

Veřejné služby, které zaměstnávají větší množství liniových pracovníků oproti ostatním, se 

nazývají „street-level bureaucracies“. [Lipsky; 1980; str. 3]

Linioví pracovníci mají v rámci svého rozhodování velkou míru svobody (tzv. diskrece) a tuto 

svobodu využívají k řešení konkrétních problémů. Tvoří vlastně takové spojení mezi tvůrci 

politik (policy-makers) a samotnými občany [Horák; 2007; str. 70]

Při poskytování služeb hrají linioví pracovníci nezastupitelnou roli a očekává se od nich 

individuální přístup (hlavně klienti jej očekávají), ale na druhou stranu narůstající počet 

žadatelů o službu (a jiné faktory) mají na práci liniových pracovníků negativní vliv a oni musí 

svou práci převést na rutinu a odosobnění. Tudíž „zatímco administrátoři na vyšší úrovni a 

                                               
2 M. Lipsky je americkým profesorem politických věd na Massachusettském technologickém institutu (známém 
pod zkratkou MIT), [Wikipedia; cit. 2016]
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tvůrci politiky jsou zcela zaujati tím, jak jsou politiky stanoveny v legislativě, nařízeních a 

směrnicích, hlavním zájmem street-level byrokratů je oproti tomu zvládat stres a složitost 

jejich každodenní práce“. [Horák; 2009; str. 371-372]

V jednání liniových pracovníků vypozorovat vliv čtyř odlišných směrů (princip byrokracie, 

profesionalismus, byroprofesionalismus a manažerismus), které významně ovlivňují jejich 

jednání.

- Princip byrokracie představuje tzv. „svět předpodvěditelnosti a efektivity“ a je ve 

své podstatě protikladem profesionalismu. Vše je plánováno a silně kontrolováno na 

základě předem stanovených jasných pravidel, včetně kvalifikace pracovníků a jejich 

pracovních povinností.

- Profesionalismus naopak stojí na existenci určitého druhu odborníků, kteří jsou 

schopni poskytovat specifické služby a kontroly práce své i svých kolegů. Svou práci 

tito profesionálové vykonávají z nadšení (touhy pomáhat) a nikoliv z touhy po 

maximalizaci moci (či užitku).  Tito profesionálové jsou často členy různých sdružení 

a spolků, které mají za úkol kontroly a podpory dodržování určitého standardu 

poskytovaných služeb (například profesní komory atd.)

- Byroprofesionalismus je založen na snaze vytěžit výhody obou předchozích 

(byrokratismu a profesionality) a jednání liniových pracovníků je tedy řízeno shora 

(příkazy z legislativy), ale také dávají určitý prostor pro vlastní interpetaci těchto 

zákonů a tedy jejich přizpůsobení dle poskytovaných služeb. 

- Manažerismus je postaven na flexibilitě, účinnosti, přísné kontrole a decentralizaci. 

V rámci tohoto směru došlo k posílení pravomocí managemntu v jeho kontrolní 

činnosti, práci s dostupnými informacemi a v oblasti dohledu nad plněním 

profesionálních úkolů liniových pracovníků a také na samotném vymezení služeb. 

Časem se však ukázalo, že tyto principy jsou využívány častěji manažery než 

samotnými liniovými pracovníky a přesto je vliv managementu na ně (tj. liniové 

pracovníky) minimální. [Horák; 2009; str. 370-381]

V souvislosti se zaměřením své práce a také s výše zmíněnými vlivy jsou linioví pracovníci 

během své práce nuceni překonávat pět typů překážek:

- Nedostatek zdrojů potřebných k provedení úkolu (čas a využitelné služby)

- Rostoucí poptávka po nabízených službách

- Nejednoznačné, konfliktní a těžko uchopitelné cíle organizace
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- Obtížně měřitelné (nebo dokonce neměřitelné) cíle samotné práce

- Nedobrovolnost účasti klientů a jejich nízká motivace [Lipsky; 1980; str. 27, 28]

Další překážkou je, dle Pavla Horáka, tlak ze strany nadřízených (často manažerů), kteří 

nemají k liniovým pracovníkům dvojznačný vztah. Na jedné straně se snaží omezovat jejich 

svobodu v rozhodování, aby jejich práce splňovala předem stanovené cíle, strategie a 

programy.  Na straně druhé je potřeba svobody samotných pracovníků, kteří ji pro pomoc 

klientům v jejich odlišných požadavcích potřebují. V této situaci tak linioví pracovníci někdy 

používají i postupy, které nemusí být úplně v souladu s programy organizace a mohou tedy jít 

proti snahám manažerů. Manažeři samotní se ale také snaží vycházet liniovým pracovníkům 

v jejich potřebách vstříc, respektovat je a naslouchat jim. [Horák; 2009; str. 371-372]

Tyto výše zmíněné překážky pak liniové pracovníky do situací, kde jsou konfrontováni 

s těmito dilematy: 

- „Množství klientů versus kvalita poskytované péče

- Rovnocenný přístup ke klientům versus upřednosťnování některého z nich.

- Jednostrannost versus symetrie ve vztazích s klienty

- Proceduální versus situační přístup k problémům klienta

- Poskytování materiální versus nemateriální péče

- Včasný zásah versus obava z unáhlenosti.“ [Musil; 2004; str. 44]

Kvůli zvládání každodenní namáhavé práce (tj. překážek a dilemat) si tak linioví 

pracovníci vytvořili tzv. vyrovnávací mechanismy (mechanismy zvládání)3, které fungují na 

základě hledání rychlého zhodnocení uživatele, jeho tzv. nálepkování („zneužívač dávek“, 

„nemakačenko“,…) a následné chování dle již předem připravené rutiny. Pracovníkům tyto 

mechanismy pomáhají zvládat problémovější klienty, pracovní zátěž a přitom dodržovat 

pracovní pravidla a na druhé straně také k manipulovatelnosti klienty a přerozdělení (a 

redefinici) služeb a samotné veřejné politiky. [Horák; 2009; str. 371-372]

Příkladem těchto mechanismů může být hledání rovnováhy mezi potřebami organizace a 

jejich vlastními. Buď tyto mechanismy převezmou od starších a zkušenějších kolegů anebo je 

sami naleznou. Často však pociťují potřebu tyto mechanismy ospravedlňovat před okolím (a 

možná i sami před sebou) a jsou velice ovlivňováni ostatními kolegy, vedením organizace a 

                                               
3 Z anglického „Coping mechanisms“
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svým okolím (přátelé, rodina,…), ale i médii (televize, internet atd.) Pokud se jim podaří tyto 

mechanismy ospravedlnit (což je většinový případ), spoléhají na tyto mechanismy i nadále.  

[Musil; 2004; str. 44]

Dalším příkladem zvládání nevyhovujících pracovních podmínek jsou, dle Michaela 

Lipského, tři postupy: : 

- zjednodušování složitých cílů (kdy jsou komplexní cíle sociální práce 

zjednodušovány tak, aby byly alespoň v nějaké míře splnitelné)

- omezování poptávky (vede k otázce nakolik lze mít kvalitní sližbu pro velké 

množství uživatelů, tedy jaké pro jaké množství uživatelů je ještě služba schopná 

poskytnout kvalitní služby?)

- nerovné zacházení na základě předsudků (pozitivních či negativních) oproti 

správnému neutrálnímu zacházení. [Lipsky; 1980; str. 83-85]

Vyrovnávacím mechanismem je i chování vůči klientům, přičemž dle Pavla Horáka existují 

dva typy tohoto chování to buď profesionální nebo úřednické (byrokratické). 

- Profesionální ch.- na uživatele a jeho momentální situaci orientované jednání, ale 

profesionální přístup, který sice dodržuje pravidla dané profese, někdy se však může 

dostat do konfliktu s organizačními či jinými pravidly (popřípadě legislativou).

- Úřednické ch.- přesné dodržování stanovených norem, legislativy a organizačních 

pravidel a z toho vyplývající chladné, odměřené a striktně neosobní jednání s žadateli 

(popřípadě uživateli). [Horák; 2009; str. 372]

3.3 KVALITA ŽIVOTA

Kvalita života (KŽ), jako odborný termín, byl poprvé použit ve 20. letech 20 století 

v souvislosti vývojem ekonomiky a s rolí státu při podpoře (hlavně státní dotace) méně 

majetných občanů. Další zmínka o KŽ je až z 60. let v USA, kde si tehdejší prezident Johnson 

dal zlepšování kvality života občanů USA jako cíl domácí politiky. Johnson ve svém projevu 

zmínil to, že není důležitá jen kvantita (tj. kolik?4), ale také kvantita (tj. jak dobré?5). Přičemž 

tento koncept byl poté používán jako alternativa k již dříve používanému konceptu tzv. 

„společnosti v nadbytku“6.

                                               
4 Z anglického „How much?“
5 Z anglického „How good?“
6 Z anglického „Affluent society“
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V 70. letech představil německý politik za sociálně demokratickou stranu Willy Brandt 

politický program postavený právě na zlepšení kvality života pro občany západního Německa. 

Též v 70. letech se poprvé uskutečnil sociologický výzkum na téma KŽ. Tento výzkum se 

týkal pozorování dopadu společenských změn na občany a v rámci něj bylo definováno, že 

popis (a hodnocení) života lidí v určitém vymezeném prostoru (například sídliště či obec) 

nelze využívat pouze objektivní a ekonomické parametry, ale také další sociální parametry, 

které jsou právě schopny zaznamenat samotnou kvalitu života v daném prostředí (tzv. sociální 

indikátory7). 

Také proběhlo první celonárodní šetření týkající se KŽ v USA, které si dalo za cíl definovat 

subjektivní ukazatele, podle kterých sami lidé hodnotí, nakolik mají kvalitní život. Tyto nově 

definované ukazatele pak měly být doplněny o ty objektivní (např. míra kriminality, 

znečištění, hluk,…) a společně sloužit pro měření KŽ občanů. Výzkum ukázal, že mezi tyto 

subjektivní parametry patří hlavně emoční prožívání a kognitivní hodnocení vlastního života, 

přičemž ani jeden z těchto parametrů nemusí být v přímé souvislosti s fyzickým (či 

psychickým) zdravím jedince a ani jeho socioekonomickým statusem.

Největší rozmach studia tohoto oboru se objevil až v půlce 90. let a trvá stále. Momentálně se 

výzkumníci zabývají hlavně hledáním faktorů, které se podílejí na pocitu štěstí a kvalitního 

života u lidí a vztahy mezi těmito faktory. Hlavním účelem takto zaměřených výzkumů je 

podpora těchto faktorů a vytvoření takových životních podmínek a prostředí, kde by lidé 

prožívali co nejkvalitnější život. Kvalitou života se také zabývá Světová zdravotnická 

organizace (WHO), která vydala například Otawskou chartu (1986) či hnutí Zdravých 

měst8.[Hnilicová; 2005; str. 205-207]

Definovat pojem kvality života je velice složité, protože je tento pojem používaný ve více 

vědních disciplínách (psychologie, sociologie, medicína, kulturní antropologie, ekologie atd.)

a každá z disciplín vnímá kvalitu života trošku jinak. V psychologii se zaměřují na subjektivní 

prožívání osob, kdežto v ekologii se zaměřují více na přírodní podmínky, v sociologii jde o

sociální status či např. majetek a ve zdravotnictví na péči poskytovanou zdravotnickým 

personálem. Dále pak existují další pojmy, které jsou často s kvalitou života zaměňovány či 

                                               
7 Z anglického „Social indicators“
8 Hnutí zdravých měst (Healthy Cities Project)  bylo WHO založeno 1988 a přizvala ke spolupráci evropská 
města. ČR se připojila roku 1994 a momentálně se účastní asi 1300 měst. Tento projekt sdružuje aktivní místní
samosprávy, které dodržují principy udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodování a podporují zdravý 
životní styl. [Národní síť Zdravých měst; 2016]
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srovnávány, jsou to například „sociální pohoda9“, „sociální blahobyt“10 a „lidský rozvoj“11.  

[Hnilicová; 2005; str. 207]

Neexistuje tedy žádná jednotná definice a různí autoři používají různé definice (právě i proto, 

že zastupují různé vědní obory). Většina autorů se však shoduje na tom, že pojem KŽ má dvě 

části: objektivní a subjektivní. Objektivní představuje „splnění požadavků týkajících se 

sociálních a materiálních podmínek života, sociálního statusu a fyzického zdraví.“ Naopak 

subjektivní „se týká lidské emocionality a všeobecné spokojenosti se životem.“ [Hnilicová; 

2005; str. 207]

Helena Hnilicová v knize Kvalita života a zdraví používá velice obecnou definici, kdy 

tento pojem chápán jako: „důsledek interakce mnoha různých faktorů. Jsou to sociální, 

zdravotní, ekonomické a environmentální podmínky, které kumulativně a velmi často 

neznámým (či neprobádaným) způsobem interagují, a tak ovlivňují lidský rozvoj na úrovni 

jednotlivců i celých společností.“ [Hnilicová; 2005; str. 207]

Jaro Křivohlavý vnímá pojem KŽ skrze dvě dvojice protichůdných pojetí kvality života:

o „Statické vs. dynamické pojetí

- Statické pojetí vnímá KŽ v jednom předem daném okamžiku (dnes, před 20 

lety,..)

- Dynamické pojetí porovnává stav KŽ v rámci delšího časového úseku (např. 20 

let, v 19. století atd)

o Deskriptivní vs. perskriptivní pojetí

- Deskriptivní pojetí popisuje určitý stav takový jaký momentálně je.

- Perskriptivní pojetí naopak popisuje žádoucí stav KŽ, tedy se zabývá tím, jaká 

by KŽ měla být (tj. o cíl, kterého je třeba dosáhnout)“ [Křivohlavý; 2004; str. 

9-10]

Dle Křivohlavého je také třeba přizpůsobit definici tomu, kdo je výzkumníkem (tj. „kdo se 

ptá“) a v jakém kontextu (tj. „proč se ptá“).  [Křivohlavý; 2004; str. 9-10]

Dle Karla Hnilicy má kvalita života tři různé dimenze a to: subjektivní zdraví 

(„posouzení celkového zdravotního stavu, nikoliv výčet jednotlivých symptomů“), kvalita 

života související se zdravím (HRQOL) a poslední je štěstí a spokojenost. [Hnilica; 2006]

                                               
9Z anglického „Social well-being“
10Z anglického „Social welfare“
11Z anglického „Human development“
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Obrázek č. 2- Kvalita života dle Hnilicy

Zdroj: [Hnilica;2006; str.490]

Kvalita života dle Světové zdravotnické organizace (WHO) představuje to, jak „jedinec 

vnímá své postavení ve světě v kontextu kultury a hodnotových systémů, ve kterých žije, a to ve 

vztahu k jeho osobním cílům, očekáváním,zájmům a životnímu stylu. Kvalita života tedy 

odpovídá spíše vlivu zdravotního stavu a podmínek na jednice.“[Hnilicová; 2005; str. 208]

Další definici KŽ lze najít v práci Ruut Veenhoven, která ve své práci definuje 4 

kvality života. Tyto kvality jsou definovány těmito pojmy:předpoklady (Chances), výsledky

(Outcomes/results), vnitřní kvality (Innerqualities) a vnější kvality (Outerqualities) a jejich 

vzájemnou interakcí (viz tabulka č.3). Výsledkem jsou dva typy životních výsledků

(Liferesults) a to užitečnost života12 a vlastní hodnocení života13  a dva typy životních šancí

(Life chances) a to vhodnost prostředí14 a životaschopnost jedince15. [Veenhoven; 2006; str.2-

4]

                                               
12 Z anglického „Utility of life“
13 Z anglického „Appreciationoflife“
14 Z anglického „Liveability of the enviroment“
15 Z anglického „Life-abilityofthe person“

 Kladné 
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 Záporné 
emoce

 …
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spokojenost 

(SWB)
• spokojenost 

se životem
• spokojenost 

se sebou
• spokojenost 

se zdravím

se zdravím 
související 
kvalita života 
(HRQOL)

• bolest
• únava
• kvalita 

spánku
• poruchy 

hybnosti
• …

Subjektivní 
zdraví 
(SH)
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Tabulka č. 3- 4 kvality života

Čtyři kvality 
života

VNĚJŠÍ KVALITY VNITŘNÍ KVALITY
Charakteristiky prostředí včetně 
společnosti Charakteristiky individua

PŘEDPOKLADY

VHODNOST PROSTŘEDÍ ŽIVOTASCHOPNOST JEDINCE
Životní prostředí, sociální kapitál, 

prosperita, životní úroveň
Psychologický kapitál, adaptivní 

potenciál, zdraví, způsobilost
Životní šance

(zahrnuje ekologické, sociální, 
ekonomické a kulturní podmínky, 

které studuje ekologie, architektura, 
sociologie a sociálně-politické vědy)

(představuje fyzické a duševní zdraví, 
znalosti, schopnosti a umění života a je 

předmětem zájmu lékařství, 
psychologie a pedagogiky včetně 

tělovýchovy a poradenství v oblasti 
životního stylu

VÝSLEDKY

UŽITEČNOST ŽIVOTA VLASTNÍ HODNOCENÍ

Vyšší hodnoty než přežití, 
transcendentální koncepce

Subjektivní pohoda, spokojenost, 
štěstí, pocit smysluplnosti

Životní výsledky
(zahrnuje vnější užitečnost člověka pro 

jeho blízké okolí, pro společnost a 
lidstvo a jeho vnitřní cenu v termínech 
morálního vývoje, morální dokonalosti 

a je tradičně předmětem zájmu 
filosofie)

(představuje pojetí kvality života, které 
je široce aplikováno ve vědách o 

člověku, v medicíně a vytváří vlastní 
metodologické postupy, zahrnuje 

hodnocení spokojenosti s jednotlivými 
životními oblastmi, hodnocení 
převažující nálady a celkové 

spokojenosti se životem)
Zdroj: [Heřmanová; 2012; 416]

3.3.1 Kvalita života a zdraví 

Světová zdravotnická organizace (WHO) vnímá zdraví nejen jako „nepřítomnost nemoci“, ale 

jako stav „úplné fyzické, psychické a sociální pohody“. V lékařské praxi je obvyklé posuzovat 

kvalitu života dle zdravotních obtíží (jejich přítomnosti či naopak nepřítomnosti), případnou 

nutností léčby těchto obtíží, omezeními plynoucími z těchto obtíží a bolestmi. U seniorů je při 

hodnocení kvality života proto důležitější hledisko subjektivního hodnocení zdraví (a obecně i 

kvality života) spíše než objektivní faktory, jako je úmrtnost a míra nemocnosti.  [Ondrušová; 

2009; str.38]

Kvalita života v souvislosti se zdravím (HRQOL)16 též není jasně definovaná (různí autoři 

definují odlišně). Nejčastěji je definována jako vliv nemoci na fungování člověka a na různé 

aspekty jeho života, podle toho jak je hodnotí sám jedinec. Jiný pohled vidí HRQOL jako 

„pacientovo subjektivní vnímání vlivu jeho nemoci a jejího léčení na pacientův každodenní 

život, somatické, psychologické a sociální fungování a pohodu“[Mareš; 2008; str.10]

                                               
16 Dle anglického „Health-related quality of life“
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Dle amerického Centra pro prevenci a léčbu nemoci se HRQOL používá pro jedince, ale i 

skupiny (nebo dokonce celé populace) a zahrnuje tak veškeré zdroje, podmínky, zdravotnické 

postupy a zdravotní politiku, která ovlivňuje zdraví populace.[Mareš; 2008; str.8]

HRQOL je v poslední době velice často spojováno také se subjektivním pohledem pacientů 

na prodělanou léčbu určité nemoci a její kvalitu. Souvisí tedy s profesionalitou poskytované 

péče (zdravotní, ale i sociální) a indikátorem výsledku péče. [Mareš; 2008; str.6]

3.3.2 Hodnocení kvality života

Centrum pro výzkum kvality života v Dánsku došlo k názoru, že při hodnocení kvality života 

je sice důležitá objektivní stránka (životní úroveň či například právě zdraví) a subjektivní 

stránka, ale nakonec je obojí konfrontováno s osobní (často idealizovanou) představou o sobě 

a podobě vlastního života [Hnilicová; 2005; str. 208].

Nejčastější formu měření kvality života provádí od 90.let pracovní skupina WHOQOL

(World Health Organization Quality of Life) prostřednictvím dotazníků. Tato skupina byla 

vytvořena na popud WHO a sdružuje zástupce 15 výzkumných center na světě. WHOQOL 

vytvořila dotazník zjišťující kvalitu života v 6 kategoriích (fyzické zdraví, prožívání, 

nezávislost, mezilidské vztahy, prostředí a spiritualita), rozdělených do 24 podkategorií. 

Celkem má dotazník 100 otázek a podle toho je označován „WHOQOL-100“. Tento dotazník 

byl později pro zjednodušení zkrácen (do verze WHOQOL-BREF) a je momentálně přeložen 

do 50 jazyků.

Dále pak v rámci projektu „Měření kvality života u seniorů a její vztah k zdravému 

stárnutí“(2001-2004) vznikla verze dotazníku pro seniory- „WHOQOL-ODL“ Tato doplňková 

verze dotazníku (není totiž určen pro samostatné užití, ale pouze jako doplněk verze 100 či 

BREF) je rozdělena na 6 oblastí odlišných od těch z předešlé verze dotazníku. Tyto oblasti 

jsou: fungování smyslů, nezávislost, pocit naplnění života, sociální zapojení, postoje k smrti a 

umírání a poslední je intimita. Viz příloha č. 1 [Ondrušová; 2009; str.37]

Avšak podle zjištění z oblasti dlouhodobé péče je dotazník velice časově náročný (a to i ve 

verzi BREF) a „nemá až tak velký význam pro klinickou praxi, a to právě pro tuto 

komplexnost“. Také bylo zjištěno, že u starších osob kvalita života zjištěná tímto dotazníkem 

„naprosto koreluje s úrovní funkčního stavu a depresivity“. [Holmerová; 2014; str.86]

Rovněž vznikl dotazník zjišťující kvalitu života v souvislosti se zdravím, tento dotazník je 

používán v lékařství při zjišťování kvality života u osob s různými diagnózami (onkologicky 
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nemocní, pacienti v hospicích, atd.). Dotazníky týkající se specificky seniorů a onemocnění, 

která se u seniorů vyskytují často, jsou k dispozici na stránkách Mezinárodního výzkumného 

ústavu pro měření kvality života (tzv. MAPI Research Institute) v databázi PROQOLID. 

V této databázi jsou k nalezení specifické dotazníky pro osoby trpící Alzheimerovou 

chorobou (Alzheimer´s Disease- Related Quality of Life17 a Quality of Life in Alzheimer´s

Disease18) nebo v pozdních stádiích demence obecně (Quality of Life in Late- Stage Dementia

Scale19). [Ondrušová; 2009; str.39]

Existují i další dotazníky, které měří kvalitu života specificky u osob s kognitivními 

poruchami, Například to jsou:

- „Albert et al.'s Affect and Activity Ratings

- Cornell-Brown Scale for Quality of Life (CBS), 

- Dementia Care Mapping (DCM), 

- Dementia Quality of Life (DQoL), 

- Psychological Well-Being in Cognitively Impaired Persons (PWB-CIP), 

- Quality of Life Assessment Schedule (QOLAS).“ [Ready; 2003]

Srovnání těchto dotazníků je k nalezení v přílohách (příloha č. 2).

Dle empirických výzkumů, které zmiňuje Dr.Heinz Rüegger v článku Etické výzvy fenoménu 

demence, bylo zjištěno, že samotné onemocnění některou z kognitivních poruch nemusí nutně 

znamenat negativní vliv na kvalitu života a že samotné všeobecné zdraví osob je srovnatelné 

s kognitivně zdravými jedinci. [Rüegger; 2014; str. 17]

                                               
17 ADRQ(L)
18 QOL-AD
19 QUALID
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4 VYMEZENÍ POJMŮ

V této kapitole se budu věnovat vymezení několika důležitých pojmů, které budu dále v práci 

vyžívat. Jsou to pojmy kognitivní poruchy (tj. demence), senioři, lidská práva, sociální služby

a linioví pracovníci.

4.1 KOGNITIVNÍ PORUCHY

Prvním vysvětlovaným pojmem jsou samotné kognitivní poruchy, které byly až do 80. let 20. 

století označované za sklerózy, aterosklerózy či aterosklerózy mozku. Úbytek kognitivních 

funkcí a zhoršování paměti bylo připisováno hlavně stárnutí. Až od 90. let se začala tomuto 

problému věnovat větší pozornost a bylo objeveno, že se nejedná o přirozený úbytek spojený 

se stářím, ale příčinou těchto jevů je nemoc či dokonce soubor nemocí.  [Holmerová; 2007a; 

str.1]

V následujících podkapitolách budou zmíněny tři definice tohoto onemocnění (dle WHO, 

Mezinárodní klasifikace nemocí a autorů Jiráka a Koukolíka), dále výskyt tohoto onemocnění 

a specifika onemocnění.

4.1.1 Definice kognitivních poruch

Kognitivní poruchy, jinak řečeno demence či syndromy demence, jsou dle WHO: „ syndrom-

nejčastěji chronické nebo progresivní povahy- kde dochází k poškození kognitivních funkcí (tj. 

schopností zpracovávat myšlenky) více než by se dalo očekávat při normálním stárnutí. Tímto 

syndromem je ovlivněna paměť, myšlení, orientace, chápání, počítání, schopnost učení, jazyk 

a úsudek. Avšak vědomí ovlivněno není. Zhoršení kognitivních funkcí je obvykle doprovázeno, 

někdy předcházeno, zhoršením emoční kontroly, sociálního chování nebo motivace. Demence 

je způsobena různými nemocemi a zraněními, které primárně nebo sekundárně ovlivňují 

mozek, jako například Alzheimerova nemoc či mrtvice.“ [WHO; cit. 2015]

Demence dle mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) spadá do kategorie organických a 

symptomatických duševních poruch (tj. F00-F09) a je definována jako: „syndrom způsobený 

chorobou mozku‚ obvykle chronické nebo progresivní povahy‚kde dochází k porušení mnoha 

vyšších nervových kortikálních funkcí‚ k nimž patří paměť, myšlení, orientace‚ chápání‚ 

počítání‚ schopnost učení‚ jazyk a úsudek. Vědomí není zastřeno. Obvykle je přidruženo 

porušené chápání a příležitostně mu předchází i zhoršení emoční kontroly‚ sociálního 
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chování nebo motivace. Tento syndrom se vyskytuje u Alzheimerovy choroby‚ 

cerebrovaskulárního onemocnění a u jiných stavů‚ které primárně postihují mozek.“ [UZIS; 

cit. 2015]

Poslední definice, kterou zmíním, pochází z knihy Demence: neurobiologie, klinický obraz, 

terapie, přičemž tato citace se nachází v knize Doc. MUDr. Ivy Holmerové PhD. s názvem 

Péče o pacienty s kognitivní poruchou (2007). Autoři Jirák a Koukolík tuto nemoc definují

jako „skupinu duševních poruch, jejichž nejzákladnější charakteristický rys je získaný 

podstatný úbytek kognitivních funkcí, především paměti a intelektu, jako důsledek určitého 

onemocnění mozku. Demence je syndrom, který zahrnuje různé symptomy, a to nejen z oblasti 

kognitivních funkcí. Výsledkem je pak celková degradace duševních činností postiženého, 

ubývající schopnosti běžných denních aktivit, nakonec ztráta schopnosti samostatné 

existence.“ [Jirák, Koukolík; 2004]

4.1.2 Výskyt demence

Se vzrůstajícím věkem se riziko onemocnění kognitivními poruchami, jako ostatními 

nemocemi, zvyšuje. Jak již bylo zmíněno, pouze 10% osob nad 70 let věku netrpí žádnou 

z chronických chorob. 

Tabulka č. 4 - Prevalence demence dle věkových skupin

60 – 64 0,9%

65 – 69 1,3 - 1,5 %

70 -74 3,2 - 3,6 %

75 – 79 5,8 - 6,0 %

80 – 84 11,8 - 12,2 %

85 + 24,5 - 24,8 %
Zdroj: [Holmerová; 2007a; str.11]

Konkrétně riziko ohrožení některou z kognitivních je průměrně 1,3-1,5% u osob mezi 65-69 

lety. Nejvíce osob postižených touto nemocí se však objevuje ve věkové skupině 85 a více let, 

kde trpí nějakou formou kognitivní poruchy téměř čtvrtina osob. Při současném 

demografickém vývoji, vzrůstajícímu počtu osob v seniorském věku a zvyšujícímu se věku 

dožití je jasné, že se bude zvyšovat také počet osob, které trpí některou z těchto nemocí a 

bude nutné se o ně starat. [Holmerová; 2007a]
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Tabulka č. 5- Prevalence demence v EU

věk

Muži ženy

EuroCoDe (2009) EURODEM (1991) EuroCoDe (2009) EURODEM (1991)

35 - 59 0,16% 0,09%

60 - 64 0,20% 1,58% 0,90% 0,47%

65 - 69 1,80% 2,17% 1,40% 1,10%

70 - 74 3,20% 4,61% 3,80% 3,86%

75 - 79 7,00% 5,04% 7,60% 6,67%

80 - 84 14,50% 12,12% 16,40% 13,50%

85 - 89 20,90% 18,45% 28,50% 22,76%

90 - 94 29,20% 32,10% 44,40% 32,25%

95 + 32,40% 31,58% 48,80% 36,00%
Zdroj: [Výskyt demence; 2009]

Z této tabulky č. 5 je patrné, že mezi roky 1991 a 2009 došlo ke zvýšení prevalence demence 

u osob nad 75 let věku a také rozdíly mezi pohlavími.

4.1.3 Specifika onemocnění

Odlišit příznaky počínají kognitivní poruchy od normálního (tj. benigního) procesu stárnutí 

není jednoduché, protože určitá míra zapomínání patří k vyššímu věku. Avšak v pozdějších 

fázích nemoci se však objevují i jiné příznaky než zapomínání. Obecně lze příznaky 

kognitivních poruch rozlišit dle tzv. „ABC schématu“:

A. Jsou poruchy soběstačnosti a sociální dopady (activities of daily living)

Poruchy soběstačnosti se objevují nejdříve u tzv. instrumentálních aktivit denního 

života (nakupování, cesta MHD, vaření či starost o domácnost) a později nemocný 

přichází i o možnost zvládat jednodušší běžné denní aktivity péče o vlastní osobu 

(stravování, mytí, kontinence moči,…). 

K určení míry sebeobsluhy, kterou je ještě nemocný schopen zvládnout sám, se 

používají dva typy dotazníků- na instrumentální aktivity (IADL)20 například škála dle 

Katze, na denní aktivity (ADL) škála dle Barthel21.

B. Je behaviorální a psychiatrická symptomatologie (behaviour)

Často předchází postižení soběstačnosti (písm. A) a také jsou často bagatelizovány, ale 

jsou to příznaky této nemoci. Patří mezi ně například nepřiměřené chování, deprese, 

poruchy spánku, agrese, odbržděnost či netaktnost.

                                               
20 Viz příloha č. 3
21 Viz příloha č. 4
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Míra psychologických a behaviorálních změn se měří různými dotazníky, například 

škála depresivity.

C. Jsou poruchy kognice (cognition)

Tuto sadu příznaků definují poruchy kognice, tedy paměti, soustředění, orientace, 

myšlení a úsudku a řeči (jak vyjadřování, tak i jejímu porozumění). Tyto příznaky se 

často objevují nejdříve a často jsou právě tyto příznaky označovány jako tzv. primární 

a definují samotné onemocnění. Poruchy kognitivních funkcí se měří například 

MMSE22 nebo Montrealským testem (tzv. MoCA test). [Holmerová; 2007a; str.15-17]

Péče o osoby (seniory) s kognitivní poruchou je náročná i proto, že je to onemocnění zatím 

neléčitelné. Existují léky (např. Donepezil, Memantil, atd.), které ovšem mohou průběh 

nemoci pouze zpomalit a zmírnit některé příznaky, nikoliv však onemocnění vyléčit. Je však 

nutné tyto léky nasadit včas a přesně dodržovat dávkování, protože i jednodenní výkyv může 

znamenat zhoršení stavu.[Na pomoc pečujícím; 2014; str.10]

Dalším důvodem, proč je péče o osoby s kognitivní poruchou náročná je fakt, že s postupující 

nemocí je pečující konfrontován se změnami osobnosti nemocného při zvyšování jak 

psychické tak i fyzické náročnosti péče. Na rodinné pečující doléhá péče o blízkou osobu 

natolik, že dle evropských výzkumů trpělo nebo trpí depresemi 78% partnerů a 47% dětí 

nemocného kognitivní poruchou.[Počet lidí s demencí roste. Pomůže Plán Alzheimer; 2010; 

str. 76]

Dle výzkumu na 45 respondentech (rodinní pečující) vykazuje 40 z nich zvýšenou 

úzkostlivost (anxiozitu), přičemž u 25 z nich se jedná o vysokou hladinu. U 22 respondentů 

(ze 45) byla zjištěna zvýšená depresivita. Při testování pocitu zátěže spojené s péčí o blízkou 

osobu s kognitivní poruchou metodou Zarit Burden Interwiev se u 80%  ze 45 respondentů (tj. 

36) ukázalo, že mají pocit střední nebo vysokou míru zátěže.  [Jarolímová; 2014; str.76 a 77]

V následující tabulce č. 6 jsou zmíněny časté důvody vysoké a střední zátěže pečujících.

                                               
22MMSE- Mini mental state exam, maximum bodů je 30. Bodové rozpětí 30-27: normální kognice, 26-25: 
hraniční pásmo (mírná kognitivní porucha- MCI), 24 a méně: demence a méně než 9 představuje těžkou demenci 
[Vaňková, str. 2; vyd. 2013; online] Viz příloha č.5
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Tabulka č. 6- Nejčastější pocity rodinnými pečujícími hodnocené jako vysoká zátěž
Cítí se přetížený/á z dělení času mezi péči o příbuzného a plnění dalších povinností (práce/rodina)

Pociťuje vztek, když je se svým příbuzným, o něhož se stará

Má pocit, že jeho/její zdraví utrpělo tím, že se stará o příbuzného

Má pocit, že nemá tolik soukromí, kolik by potřeboval/a kvůli tomu, že pečuje o příbuzného

Má pocit, že jeho/její společenský život utrpěl, protože se stará o příbuzného

Má pocit, že by se mohl/a lépe starat o příbuzného

Má pocit, mže příbuzní od něho/ni očekává péči, jako kdyby byl/a jediný/á na kom by mohl být závislý

Má pocit, že ztratil/a kontrolu nad svým životem od té doby, co váš příbuzný onemocněl

Cítí nejistotu, co dál dělat se svým příbuzným
Zdroj: [Jarolímová; 2014; str.76 a 77]

4.1.4 Příčiny onemocnění

Existuje mnoho typů kognitivních poruch, tyto typy se rozlišují hlavně podle původce 

onemocnění. Obecně lze rozlišit několik typů:

- „Alzheimerova nemoc (56 %)

- Vaskulární demence (14 %)

- Smíšené demence (12 %)

- Parkinsonova nemoc (8 %)

- jiné degenerativní onemocnění mozku (4 %)

- ostatní vzácnější příčiny (6%): Creutzfeld - Jacobova nemoc, Pickova choroba či 

Huntingtonova nemoc“[Co je demence; cit. 2016]

Dále pak existuje tzv. pseudodemence, která je způsobena depresemi, což je nejčastější 

psychiatrické onemocnění ve stáří. Tato pseudodemence může svými příznaky (zhoršená 

koordinace, zhoršená paměť, depresivity, poruchy spánku,…) připomínat demenci, ale 

pseudodemence je léčitelná (na rozdíl od demence jako takové). [Co je demence; cit. 2016]
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Graf č. 1- Příčiny demence

Zdroj: graf dílem autorky, data:[Co je demence; cit. 2016]

4.2 STÁŘÍ A POJEM SENIOR

Existuje mnoho různých definic toho, co je stáří, ale obecně se jedná o postproduktivní 

období života, které je charakterizováno různými ať více či méně přirozenými fyzickými, 

sociálními a psychickými změnami. 

První definice pochází od Iana Stuarta-Hamiltona, který stáří vnímá jako poslední část 

přirozeného vývoje člověka. 

Dále tento autor rozdělil věk obecně na 3 typy a to: 

o Biologický/psychologický ukazuje na individuální stav fyzického vývoje celého 

organismu jedince a jeho výkonnost, funkční stav a kondici. Tento druh věku často 

nesouhlasí s ostatními typy (hlavně s kalendářním)

o Chronologický/ kalendářní je nejčastější a jednoznačný způsob, který je jasně 

počitatelný a ukazuje přesný věk podle počtu roků, měsíců a dnů života. Nevýhodou 

však je, že se nezabývá rozdíly mezi jednotlivými osobami způsobené například 

rozdílnou životosprávou.

o Sociální ukazuje věk dle sociálních potřeb (hlavně jejich změnám v průběhu stáří), 

stylu života, finančního zajištění a společensky očekávanému chování příslušnému 

k danému věku. Tento druh věku se také stává zdrojem pro předsudky vůči stáří a 

někdy dokonce ageismu. [Stuart-Hamilton; 1999; str. 18 a 19]
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Následující dvě definice (Erikson a WHO) se budou týkat pouze kalendářního stáří, protože 

se jedná o nejčastější a nejjednoznačnější dělení aplikovatelné na širokou populaci.

První z těchto definic je pojmem „pozdní dospělost“ jako jeden z 8 psycho-sociálních 

stádií vývoje člověka, jak je popsal Erik H. Eriksonv roce 1950 ve své nejznámější knize 

s názvem Childhood and society. Stádia jsou definována věkem, ale také ukazateli zdravého 

popřípadě nezdravého vývoje v rámci daného stádia a krizí. Tato stádia jsou: rané dětství, 

batole, předškolní věk, základní škola, puberta, mladší dospělost, střední dospělost a pozdní 

dospělost.

Pozdní dospělost23 je posledním a z hlediska této práce nejdůležitějším obdobím, které 

nadchází po 65 roce života a trvá až do smrti. Jedinec v tomto období hodnotí svůj 

dosavadní život a podle něj dochází k pocitu uspokojení nebo naopak selhání. Krize 

v tomto období byla autorem popsána pojmy integrita versus zoufalství/nedůvěra.

a. Zdravý vývoj- projevy uspokojení: určitá forma hrdosti a spokojenosti 

s dosavadním životem; aktivní přemýšlení a plány do budoucna; zdravý vztah 

ke své osobě; sebepřijetí a sebevědomí; schopnost dávat jiným a sdílet s nimi; 

přijetí stárnutí a nevyhnutelné smrti.

b. Nezdravý vývoj- projevy zoufalství/nedůvěry: zoufalství; zášť; zbytečnost a 

marnost; nízké sebevědomí; vztek na sebe; druhé a celou společnost; uzavřenost 

před světem; nespokojenost a popudlivost; nepřijetí stárnutí a pocity 

klamu.[Socialscientist; cit. 2015]

Druhá definice stáří spadající do kategorie dělení dle kalendářního věku, která dále rozčleňuje 

kategorii seniorů, pochází z WHO a vytváří tří kategorie a to:

1. Mladší stáří (60-74 let)

2. Vlastní stáří (75-89 let)

3. Dlouhověkost (90+)  [Mlýnková; 2011; str. 14]

Jinou a ucelenou definici pojmu stáří a potažmo i senior lze nalézt ve Slovníku sociální práce 

od Oldřicha Matouška, který se snaží o pohled na člověka z bio-psycho-sociálního hlediska. 

Matoušek definuje stáří jako: „věkové období začínající v současné západní kultuře v 60 – 65 

letech, kdy lidé odcházejí do důchodu. … Jen menší část lidí dožívajících se 80 let je zdravá a 

soběstačná. Neplatí však obecně, že každý starý člověk je bezmocný, nemocný, depresivní, trpí 

                                               
23 Přeloženo z anglického „late adulthood“
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poruchami paměti a pohybového ústrojí. Je lepší obecně popisovat psychické a tělesné změny 

ve stáří jako změnu schopností než jako jejich úbytek.“ [Matoušek; 2003; str. 226-227]

4.3 DEFINICE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Obecně jsou sociální služby definovány dle zákona č. 108/2006 Sb. jako: „činnost nebo 

soubor činností podle tohoto zákona zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem 

sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení“ [Zákon 108/2006 Sb.; cit. 2015]

Zákon o sociálních službách odlišuje tři druhy poskytovaných služeb: péči, poradenství a 

prevenci, které je možné provádět ve třech formách, jako pobytové, terénní (pracovník 

dochází k uživateli domů) a ambulantní (uživatel dochází do nějakého zařízení). Pro 

provádění výše zmíněných služeb a jejich forem je zákonem č. 108/2006 Sb. zřízeno 20 typů 

zařízení. Avšak pouze 5 typů zařízení je zaměřeno na péči o seniory s kognitivní poruchou a 

jejich pečovatele: 

a) centra denních služeb (CDS),

b) denní stacionáře (DeS),

c) týdenní stacionáře (TS),

d) domovy se zvláštním režimem (DZR),

e) sociální poradny (SP) [Zákon 108/2006 Sb.; cit. 2015]

Služby sociálního poradenství a prevence jsou velice důležitými aspekty v práci se seniory 

s kognitivní poruchou a jejich rodinami, dále se však budu zabývat hlavně nabízenými 

službami v oblasti sociální péče.

Služby sociální péče mají napomáhat „osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou 

soběstačnost, s cílem podpořit život v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim v 

nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje 

jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. [Zákon 108/2006 Sb.; cit. 2015]

Obecně jsou služby sociální péče poskytovány 14 způsoby: jako osobní asistence (OA), 

pečovatelská služba (PS), tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, podpora 

samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře (DeS), 

týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory (DS), 

domovy se zvláštním režimem (DZR), chráněné bydlení, sociální služby poskytované ve 

zdravotnických zařízeních lůžkové péče. [Zákon 108/2006 Sb.; cit. 2015]
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Oproti u MPSV registrovaným sociálním službám pak existuji i tzv. neregistrovaná zařízení, 

která se prezentují jako ubytovny či penziony. Fakt, že tato zařízení nejsou registrována 

znamená, že nejsou vedena v evidenci MPSV, ale hlavně nemusí splňovat nároky na kvalitu 

péče, provozovatelé si mohou sami stanovit výši poplatků za péči a nepodléhají kontrole 

kvality. Tento typ zařízení tak může vést prakticky kdokoliv a kdekoliv, s různými 

motivacemi. 

Samotný zákon č. 108/2006 Sb. by měl být k 1.7. 2017 novelizován a měl by řešit mimo jiné

právě problém neregistrovaných služeb. Dle expertky 2 však 

„tato novelizace zákona, stejně jako původní podoba, neprojde diskusí mimo okruh 
politiků a dokud se tak nestane, tak zákon nepostihne všechny reálné problémy 
sociálních služeb“. [terénní zápisky z rozhovoru s expertkou 2]

Na téma novelizace tohoto zákona vyjádřila expertka 4, podle kterého by se mělo

„v novelizaci řešit i rozdělení služeb, protože momentálně trošku odlišně nastavené 
služby (například pracovní rehabilitace, psychosociální aktivizace) není schopen zákon 
pojmout. Dále samotné pojmenování domovy se zvláštním režimem je nevyhovující a to 
hlavně kvůli slovu režim.“ [rozhovor s expertkou 4]

Expertky se též shodly na tom, že by se v novelizaci mělo řešit sloučení DS a DZR pod jednu 

instituci s prostším názvem „domovy“, kde by třeba byla pouze jedna část pro osoby 

s kognitivními poruchami a druhá pro zdravé seniory.   

Dále pak došlo ke změně nastavení výše příspěvku na péči, který byl navýšen o 10% 

s platností od srpna 2016. Tento příspěvek na péči je stanoven zákonem č. 108/2006 Sb. a je 

určen osobám se zdravotním postižením na úhradu potřebných sociálních služeb. Otázkou 

však je, zda toto navýšení je dostatečné vzhledem k tomu, že u nejnižšího stupně (celkově 

jsou 4) příspěvek činí 800 Kč měsíčně a tedy po navýšení bude o 80 Kč vyšší. [MPSV: 

Příspěvek na péči vzroste od srpna o deset procent; 2016]

Obrázek č. 3 – Výše příspěvku na péči

Výše příspěvku od 1.8. 2018 za kalendářní měsíc

Stupeň závislosti mladší 18 let starší 18 let

I. Lehká závislost 3300 880

II. Středně těžká závislost 6600 4400

III. Těžká závislost 9900 8800

IV. Úplná závislost 13200 13200
[MPSV: Příspěvek na péči vzroste od srpna o deset procent; 2016]
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5 LIDSKÁ PRÁVA

Na lidská práva lze nahlížet několika vcelku odlišnými způsoby, které se od sebe liší hlavně 

pojetím rovnosti mezi lidmi. 

Podle zastánců tzv. redukcionistického přístupu prezentovaného například australským 

filosofem Peterem Singerem lze dle tzv. indikátorů lidského bytí24 populaci rozlišit na dvě 

skupiny: 

o „nadřazení“- kognitivně zdravé a sebevědomé osoby, které mají status lidské osoby a 

mají právo na ochranu své osoby od institucí a nesmějí být usmrceny.

o „podřazení“- lidé kognitivně omezení (například právě nemocní demencí), kteří již 

nejsou lidskou osobou (nemají tento status) a mají tedy nižší status a nemají nárok na 

stejnou ochranu.

Lidé s kognitivní poruchou jsou tedy vnímáni jako ponížení (podřazení) a jejich nemoc jako 

rozkládající jejich důstojnost. Pokud by se tato teorie prosadila mohlo by se stát, že lidé 

s kognitivní poruchou budou zbaveni všech ochran poskytovaných jim různými institucemi a 

také by přišli o svá lidská práva. [Rüegger; 2014; str.18 a 19]

Naštěstí je stále převažující opačný názor, podle kterého základní lidská práva náleží každému 

člověku bez rozdílu rasy, barvy pleti, pohlaví, národnosti, náboženství, ale také „bez rozdílu 

věku, počtu končetin, ostrosti vidění či výšky tzv. IQ“. Tato práva jsou člověku přidělena jeho 

narozením a žádný stát je nemusí svým občanům přidělovat. Případné omezení těchto práv je 

možné pouze zákonem ve výjimečných případech a ani tak nesmí být narušena podstata 

těchto práv. [Johnová; 2002; str. 21]

V následující podkapitole se budu věnovat tématice lidských práv. Nejdříve se zaměřím na 

stručnou historii, dále nastíním legislativní dokumenty a strategie, aktéry v oblasti LP, kteří

působí na území ČR, liniové pracovníky v oblasti a nakonec sociální služby pro osoby 

s kognitivní poruchou.

                                               
24 Sebeuvědomění, sebekontrola, smysl pro budoucnost a minulost, schopnost vztahů a komunikace atd. 
[Rüegger; 2014; str.18]
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5.1 HISTORICKÝ VÝVOJ LIDSKÝCH PRÁV

Lidská práva se začala vyvíjet již ve starověku, kdy však tato práva příslušela pouze vybrané 

části obyvatelstva a to „občanům“ a byla odepírána otrokům. Doklady o existenci určitých 

lidských práv lze nalézt také ve Starém zákoně, jehož nejstarší části se datují mezi roky 2000 

až 1000 př.n.l., a který obsahuje odkazy na respekt a úctu k životu, osobnosti a majetku 

jedince. [Šimák; 2005; str. 115-116]

Dalším často uváděným předchůdcem dnešních lidských práv je Chamurappiho zákoník (cca 

1700 př.n.l.), který stanovoval jednoznačné tresty stylem „oko za oko“, avšak pouze pro 

právoplatné občany. S otroky se (obecně ve starověku) zacházelo jako s nerovnými a tak 

nejčastějším trestem byla pokuta. [Krejčí; 2011; str. 11]

O přibližně tisíc let později (v 6. století př.n.l.) vznikl edikt Kýrose II. Velkého zvaný 

Kýrův válec, kterým se tento panovník zavazoval k ochraně svých poddaných a dokonce i 

zákazu otroctví na svém území. „Dokud jsem král Persie, Babylonu a národů čtyř světových 

stran, nikdy nikomu nedovolím utlačovat ostatní a pokud se tak stane, ochráním jeho či ji a 

potrestám utlačovatele. A pokud jsem panovník, nikdy nedovolím nikomu přivlastnit si movitý 

či nemovitý majetek někoho jiného silou či bez náhrady. Dokud jsem naživu, znemožním 

neplacenou, nucenou práci. Okamžitě vyhlašuji, že všichni mohou svobodně vybrat své 

náboženství. Lidé mohou svobodně žít ve všech místech a přijmout zaměstnání, které nikdy 

nebude porušovat práva druhých. Nikdo nebude trestán za přestupky svých příbuzných. 

Zabráním otroctví a moji guvernéři i podřízení jsou povinni zakázat výměnu mužů a žen za 

otroky v oblastech, které spravují. Takováto zvyklost by měla být odstraněna na celém 

světě.“[Krejčí; 2011; str. 12]

Ve středověku, který se datuje od zániku západořímské říše roku 47625, bylo vnímání 

lidských práv silně ovlivněno křesťanstvím a jeho hodnotami. 

Jedním z prvních ustanovení určitých všeobecných práv byla i Velká listina svobod (Magna 

charta libertatum) vydaná roku 1215 anglickým králem Janem Bezzemkem, která jako první 

stanovila zákonná práva, která musí dodržovat panovník a došlo tak k omezení 

panovníkových pravomocí (ve prospěch šlechty a měšťanů). Dále pak tato listina měla 

svobodné občany ochránit před uvězněním či pronásledováním bez zákonného rozsudku. 

[Magna charta libertatum; cit. 2015]

                                               
25 Začátek středověku lze také datovat dle vydání Ediktu Milánského (313), založení Konstantinopole (330) či 
rozpadu anebo rozdělení Římské říše (395).
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Velkého rozkvětu se lidským právům dostává v novověku, který je často datován pádem 

východořímské říše a tedy dobitím Konstantinopole roku 145326. 

Velice významným posunem definování tzv. přirozených práv právníkem Hugem 

Groatiem (1583-1645), který je ve svých traktátech popsal jako nezcizitelná práva daná již od 

přírody a základním přirozeným právem je právo na život. Tato přirozená (lidská) práva 

nejsou vztahována k víře v Boha (jako tomu bylo u raného křesťanství) či příslušnosti k určité 

vyvolené skupině (například patriciové ve starověkém Římě), jak tomu bylo dříve. Naopak 

jsou vztahována na jedince a přísluší mu právě díky jeho člověčenství. [Šimák; 2005; str. 115-

116] 

Dalším důležitým dokumentem v oblasti LP se stal zákon Habeas Corpus Act roku 

1679, který byl do svého uzákonění brán primárně jako předvolání k soudu, ale postupem 

času se vyvinul v zákonnou ochranu proti svévolnému uvěznění bez řádného vyšetřování a 

bez písemného příkazu. Dále zákon určuje, že po zadržení musí nejpozději do 24 hodin 

proběhnout výslech. Tento zákon se původně vztahoval pouze na pachatele násilných činů, 

ale v roce 1816 byla jeho platnost rozšířena. Dodnes je zákon v Anglii platný, ačkoliv 

v zákoně „Administration of Justice Act“ vydaném roku 1960 jsou stanoveny případy, kdy je 

možné zákon Habeas Corpus porušit.  [Habeas Corpus Act; cit. 2015]

Do právních řádů jsou LP poprvé více zakomponována teprve ve druhé půlce 18. 

století s příchodem revolucí ve Spojených státech a později i ve Francii.

Spojením 13 původně britských kolonií do nového státního útvaru (Americká republika) 

sepsáním Deklarace nezávislosti (1776) byly položeny první základy státu s jasně 

stanovenými LP. Deklarace nezávislosti, která je dodnes považována za jakýsi „rodný list 

Ameriky“ hned ve druhém odstavci odkazuje na rovnost všech občanů:„Pokládáme za 

samozřejmé tyto pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni a jsou obdařeni svým 

Stvořitelem určitými nezcizitelnými právy mezi něž patří právo na život, svobodu a sledování 

osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv se ustanovují mezi lidmi vlády, odvozující svojí 

oprávněnou moc ze souhlasu těch, jimž vládnou…“.[Horský; 2010] 

Později vznikla na základě této deklarace i Ústava (1787), která měla vyvážit rozdělení moci. 

Avšak kvůli obavám z nesouhlasu s omezením svobod pramenícím z nově vzniklé ústavy 

vznikl roku 1789 na popud jednoho z Otců zakladatelů27 Johna Madisona výčet 10 

občanských práv, který byl připojen k ústavě a je znám jako Bill of Rights (tzv. Dodatek nebo 

                                               
26 Začátek novověku lze také datovat dle objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem (1492) či vynalezením 
knihtisku J. Guttenbergem (kolem roku 1445).
27Founding fathers nebo v češtině otcové zakladatelé-  55 zástupců z 13 britských kolonií, které se spojily a roku 
1776 podepsali Deklaraci nezávislosti.
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Listina práv). Tento dokument opravdu napomohl ke schválení ústavy a dodnes slouží 

zákonodárcům k omezení státních pravomocí. Dnes je v tomto dokumentu celkem 27 dodatků 

a mezi nejznámější patří například 2 (II.), který povoluje občanům USA nosit zbraň.  [Horský; 

2011]

Přibližně o deset let později ve Francii vznikla během francouzské revoluce Deklarace 

práv člověka a občana (1789), kterou navrhl Gilbert du Motier, markýz de La Fayette.28

V této deklaraci je použito rozlišení na občanská práva, pocházející z příslušnictví k určitému 

státu a jeho zákonům, a práva člověka, která jsou obecná a nevztahují se k žádnému 

panovníkovi, církvi ani státu. Obecně tato deklarace zajišťovala nezcizitelnost práv, jako 

právo na svobodu, rovnost anebo možnost podílet se na kontrole a provádění státní moci. Tato 

deklarace je součástí i dnes platné Francouzské ústavy z roku 1958. [Krejčí; 2011; str. 20]

Největší rozkvět LP však přišel ve 20. století a byl velice ovlivněn dvěma světovými válkami. 

Ta první (1914-1918) vyústila ve vznik nových států (včetně Československa roku 1918), 

které si následně ve svých ústavách deklarovaly koncepty lidských práv. Například 

Československá ústava z roku 1920 navazovala na ústavu Francie, USA a Švýcarska a mimo 

jiné zaručovala i všeobecné volební právo včetně žen.

První světová válka také dala podnět pro vznik Společnosti národů, která měla sjednotit 

válkou zničenou Evropu a zabránit dalším válkám. V rámci této organizace vznikla 

Mezinárodní organizace práce (1919) zabývající se pracovním prostředím a určitou formou 

sociálního zabezpečení a o sedm let později také Úmluva proti otroctví (1926). Tato úmluva 

je považována za počátek budování mezinárodních záruk LP, protože zavazovala 

k potlačování obchodu s lidmi a otroctví ve všech jeho formách. [Krejčí; 2011; str. 20]

Situace v Evropě se však znovu zkomplikovala, radikalizovala a i přes snahu Společnosti 

národů došlo k další válce (tj. II. světové válce), která v důsledku znamenala velký impulz pro 

další vývoj LP. Ještě během války byly snahy o ustanovení nové organizace, která by 

nahradila Společnost národů. V roce 1941 to byla Atlantická charta s cílem národům 

poskytnout práva na sebeurčení, vlastní bezpečnost a mezinárodní spolupráci. Nejdůležitějším 

krokem však byla Deklarace spojených národů29, která vznikla 1. ledna 1942 a podepsalo ji 

26 států30. Tato deklarace svým obsahem navazovala na Atlantskou chartu a zavazovala 

                                               
28 Z původně navržených 24 článků bylo schváleno pouze 17
29Pojem „spojené národy“ byl poprvé použit americkým prezidentem Theodorem Rooseveltem.
30 Podepsali: Austrálie, Belgie, Čína, ČSR, Dominikánská republika, Guatemala, Haiti, Holandsko, Honduras, 
Indie, Jižní Afrika, Jugoslávie, Kanada, Kostarika, Kuba, Lucembursko, Nikaragua, Norsko, Nový Zéland, 
Panama, Polsko, Řecko, Salvador, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, SSSR a USA
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všechny podepsané státy, aby proti válčící ose Berlín-Řím-Tokio nasadily veškeré možné 

zdroje a také, aby žádný stát nepodepsal výlučný mír. [Deklarace Spojených národů; cit. 

2015]

Následně pak byly v červnu roku 1944 na konferenci v Bretton Woods zřízeny Mezinárodní 

měnový fond a Světová banka a na další konferenci konané také v USA, tentokrát 

v Dumbarton Oaks, o dva měsíce později se měla dohodnout struktura nově vznikající 

mezinárodní organizace. Ke konečné dohodě však došlo až později a to na konferenci na Jaltě

(únor roku 1945) a finální verze byla podepsána v San Francisku 26.6. 1945, kdy byla 

podepsána Charta Organizace spojených národů. V platnost vešla až 24.10. 1945, přičemž 

tento den byl později vyhlášen jako den OSN. [Vše o OSN: historie, struktura, financování; 

cit. 2015; str.7]

Tabulka č. 7- Historický vývoj lidských práv

období datové určení název listiny

starověk 2000 – 1000 př.n.l. Starý zákon

starověk cca 1700 př.n.l. Chamurappiho zákoník

starověk 6. stol př.n.l. Kýrův válec

středověk 1215 Magna charta Libertatum

novověk 16/17 stol definování tzv. přirozených práv

novověk 1679 Habeas Corpus Act

novověk 1776 Deklarace nezávislosti USA

novověk 1787 Ústava USA (Bill ofRights)

novověk 1789 Deklarace práv člověka a občana

novověk 1918 Ústava ČSR

novověk 1919 Mezinárodní organizace práce

novověk 1926 Úmluva proti otroctví

novověk 1.1. 1942 Deklarace spojených národů

novověk 26.6.1945 Charta Organizace spojených národů
Zdroj: tabulka vytvořena autorkou textu

5.2 DOKUMENTY, STRATEGIE, DEKLARACE A ÚMLUVY 

V této podkapitole se budu věnovat různým deklaracím (a jiným typům dokumentů), které se 

týkají problematiky LP. Tyto dokumenty jsem rozřadila do dvou částí a to na ty, které se 

věnují obecně LP všech osob a poté na ty, které se zaměřují na práva určité skupiny (v tomto 

případě osob s kognitivní poruchou, osoby se zdravotním postižením či seniory obecně)
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5.2.1 Všeobecně zaměřené lidsko-právní dokumenty

Charta OSN je, jak již bylo řečeno v předcházející kapitole, zakládající dokument OSN, 

který se týká fungování, včetně stanovení jejích orgánů, a dále pak právům a povinnostem 

členských států. Samotná charta má 14 kapitol a hned v preambuli této charty je mimo jiné 

řečeno: „My, lid Spojených národů, jsouce odhodláni… prohlásit znovu svou víru v základní 

lidská práva, v důstojnost a hodnotu lidské osobnosti, v rovná práva mužů i žen a národů 

velkých i malých,…“.

Dále jsou v Chartě definovány cíle OSN, které se též zaměřují i na problematiku dodržování 

LP. Tyto cíle jsou:

- „Udržovat mezinárodní mír a bezpečnost a za tím účelem konat účinná kolektivní 

opatření, aby se předešlo a odstranilo ohrožení míru a byly potlačeny útočné činy 

nebo jiná porušení míru a aby pokojnými prostředky a ve shodě se zásadami 

spravedlnosti a mezinárodního práva bylo dosaženo úpravy nebo řešení těch 

mezinárodních sporů nebo situací, které by mohly vést k porušení míru.

- Rozvíjet mezi národy přátelské vztahy, založené na úctě k zásadě rovnoprávnosti a 

sebeurčení národů, a činit jiná vhodná opatření k posílení světového míru.

- Uskutečňovat mezinárodní součinnost řešením mezinárodních problémů rázu 

hospodářského, sociálního, kulturního nebo humanitního a podporováním a 

posilováním úcty k lidským právům a základním svobodám pro všechny bez rozdílu 

rasy, pohlaví, jazyka nebo náboženství.

- Být střediskem, které by uvádělo v soulad úsilí národů o dosažení těchto společných 

cílů. [Charta OSN a Mezinárodního soudního dvora; cit. 2015; článek 1; str.5]

Charta OSN v článku 13 dále v souvislosti s LP stanovuje, že Valné shromáždění jako hlavní 

orgán OSN se zástupci všech členských států s jedním rovnocenným hlasem, dává doporučení 

a podněty ke studiu v souvislosti se snahou o zlepšení a dodržování LP. 

Dále pak v článku 26 ukládá Radě bezpečnosti v souladu s Vojenským štábním výborem

vypracovat takové plány zbrojení, které by usnadnily vytvoření a dodržování světového míru, 

které by co nejméně zasahovaly do hospodářství a lidských práv.

Lidskými právy se dále zabývá článek č. 55, spadající do kapitoly č. IX (9), která se věnuje 

mezinárodní hospodářské a sociální součinnosti. V tomto článku by OSN měla podporovat 

„obecnou úctu k lidským právům a základním svobodám pro všechny bez rozdílu rasy, 

pohlaví, jazyka nebo náboženství a jejich zachovávání.“
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Předposlední zmínka je v kapitole X (10), která se týká Hospodářské a sociální rady, přesněji 

v článku 62 o pravomocích a funkcích se píše, že tato rada může učinit doporučení týkající se 

podpory LP a základních svobod. Ve stejné kapitole, ale v článku 68 je řečeno, že 

Hospodářská a sociální rada zřizuje komise v hospodářské, sociální a lidsko-právní oblasti. 

Poslední zmínka o LP se nachází v kapitole XII (12) s názvem Mezinárodní poručenská 

soustava, přesněji v článku 76, kde jsou definovány cíle této soustavy a jedním z nich je právě 

posilování a dodržování LP a základních svobod.

[Charta Organizace spojených národů a Mezinárodního soudního dvora; cit. 2015; články 13, 

26, 55, 62 a 76; str.5-30]

Všeobecná deklarace LP je mezinárodní úmluva (není to právní dokument), která byla 

Valným shromážděním OSN schválena 10. 12. 1948. Pro schválení hlasovalo přibližně 48 

států a 8 se zdrželo hlasování (včetně Československa). Deklarace má 30 článků, přičemž 

hned ve druhém je řečeno, že lidská práva se vztahují na všechny osoby bez rozdílu. 

Explicitně řečeno, že se vztahuje i na nemocné osoby v deklaraci není.

Články 1-11 se týkají obecně právu na osobní bezpečí (právo na život, zákaz týrání a 

mučení, právo na spravedlivý soud, právo na právní ochranu, presumpce nevinny atd.), která 

se na osoby s kognitivními poruchami vztahují stejně tak jako na zdravou populaci.

Avšak již u článku č. 12, který se věnuje zasahování do soukromého života, rodiny, 

korespondence a útokům na čest a pověst, může docházet k porušování, přestože si jej lidé 

v pokročilejší fázi nemoci nemusí uvědomovat. 

Dalším článkem VDLP, který může být u skupiny osob trpících kognitivními poruchami hůře 

udržovatelný je číslo 13, který se věnuje svobodě pohybu, volbě bydliště a možnosti opustit 

svou rodnou zemi a vrátit se do ní. Svoboda pohybu je u takto nemocných osob velice 

složitým tématem, protože s postupem nemoci se zhoršuje paměť, orientace v prostoru a může 

docházet k bloudění. V takovém stavu se i procházka, či nákup v nedalekém obchodě, může 

stát velkým problémem. Také nedobrovolnou hospitalizaci nemocného lze považovat za 

omezení na pohybu, které odporuje VDLP.

Pod číslem 16 se skrývá článek, týkající se práva po dosažení plnoletosti uzavřít sňatek, 

založit rodinu a užívat ochrany ze strany státu. O právo založit rodinu nejsou osoby 

s kognitivní poruchou ochuzeni, bohužel se však predispozice k onemocnění dědí, ale čistě 

hypoteticky mohou být ochuzeni o právo uzavřít sňatek.

Další článek (číslo 17) se věnuje právu vlastnit majetek (sám anebo s někým dalším) a 

zákazu svévolného zabavení majetku. K omezení nakládání s majetkem může u takto 
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nemocných osob docházet, nemusí však automaticky jít o jednání se špatným úmyslem, ale 

například o snahu o rodiny nemocného o ochranu majetku před zneužitím třetí osobou. Také 

jsou však z praxe známé případy, kdy jsou seniorům (nehledě na jejich zdravotní stav) 

odebrány peníze a majetek kvůli vlastnímu obohacení. [Všeobecná deklarace lidských práv; 

cit. 2015; články 1-13, 17; str.1-3]

Článek 18 se věnuje právu na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Právo uživatele

vyjadřovat a praktikovat své náboženské přesvědčení může být u osob (různého zdravotního 

stavu) žijících v institucích silně omezeno a to například kvůli financím či zdrojům (nemá je 

kdo pravidelně vodit/vozit do kostela), personálu (s náboženstvím se neztotožňují či jej 

zesměšňují), ostatním uživatelům (předcházení konfliktů) atd.  Také svoboda svědomí může 

být porušována a to tehdy, pokud jsou uživatelé nuceni k dělání (nebo naopak nedělání) 

něčeho, co odpovídá jejich přesvědčení. Například pokud je uživatel nucen jíst maso, přestože 

po celý život byl vegetarián a personál zařízení je si toho vědom a pouze na to nedbá. 

Článek 19 pojednává o svobodě projevu. Toto právo může být omezeno například 

nemožností vyjádřit svůj nesouhlas, popřípadě stížnost. Například pokud v zařízení (nebo ve 

službě) není nastaven systém stížností a podnětů, či jsou uživatelé přímo odrazováni (nebo 

trestáni) za vyjádření odlišného názoru anebo kritiky. 

Lidé s kognitivní poruchou mohou být také omezováni ve svých politických právech, která 

upravuje článek číslo 21. Je však nutné brát zřetel na to, že jsou do velké míry omezováni

nejen samotným kognitivním onemocněním, ale také jinými zdravotními komplikacemi

spojenými s vyšším věkem (např. zhoršená hrubá i jemná motorika). Dále pak mohou být 

omezováni okolím, a to jak záměrně či nechtěně. Například pokud uživatelům v DZR 

neposkytne personál možnost volit, protože uživatele daného zařízení již nepovažuje za 

schopné činit taková rozhodnutí. 

Dále mohou být omezováni v právu dle článku 25, který se věnuje životní úrovni a s tím 

spojeným zdravím a hlavně zdravotní péčí. Právě životní úroveň a zdravotní péče jsou práva, 

která mohou být v zařízení porušována.

Zbývající články (14-15 a 20, 22-24, 26-30) se týkají obecně svobod, kterými disponují 

občané určitého státu a na kterých nejsou lidé s kognitivními poruchami významně 

omezováni oproti jiným osobám podobného věku. Pokud totiž dochází o omezení v těchto 

právech, jsou to omezení často způsobená vyšším věkem či zhoršenou mobilitou osob. 

[Všeobecná deklarace lidských práv; cit. 2015]
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Listina základních práv a svobod (LZPS) je součástí právního řádu České republiky a 

představuje součást ústavního řádu České (a Slovenské) republiky pod číslem 2/1993Sb. a 

162/1998 Sb. Tato listina nepředstavuje přímo zákon, ale je tak vnímána a pro změnu či 

doplnění listiny je třeba ústavní zákon.  LZPS je rozdělena na šest hlav a 44 článků. 

Hlava první (článek 1-4) se věnuje obecným ustanovením, což je „nezadatelnost, 

nezcizitelnost, nepromlčitelnost a nezrušitelnost“ práv, které se vztahují na všechny bez 

rozdílu (ale ani zde není explicitně stanoveno, že se vztahují i na nemocné). Také je zde 

řečeno, že: „Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co 

zákon neukládá.“.  [Listina základních práv a svobod; cit. 2015]

Hlava druhá, která se věnuje lidským právům a svobodám, se dělí na dva oddíly (Základní 

lidská práva a svobody a Politická práva) a jsou to články 5-23. První oddíl této hlavy (články 

5-16) se obsahem podobá Všeobecné deklaraci lidských práv. I zde je rozebíráno právo na 

osobní svobodu (včetně svobody pohybu, myšlení a náboženství), majetek, soukromí a 

nebýt podroben týrání či mučení. V článku 12 jsou více rozebrány zásahy do obydlí, které 

jsou v VDLP zmíněny méně. Je zde explicitně řečeno, že „není dovoleno do něj vstoupit bez 

souhlasu toho, kdo v něm bydlí“, přičemž obydlím lze považovat i pokoj v DS (či DZR), kde 

právě může docházet k narušování svobody ze strany personálu (například vstup bez 

zaklepání či dovolení).

Druhý oddíl (články 17-23) této hlavy se věnuje politickým právům jako je svoboda projevu, 

sdružování, právo na odpor a participaci na veřejné správě.

Hlava třetí (články 24 a 25) se věnuje právům národnostních a etnických menšin.

Hlava čtvrtá (do 35 článku) má podtitul hospodářská, sociální a kulturní práva. Pod 

hospodářskými právy se rozumí hlavně právo na svobodnou volbu zaměstnání, přiměřenou 

odměnu, ochranu při nezaměstnanosti atd. Dále je pak v této hlavě zmíněno poskytování 

zvýšené ochrany znevýhodněným (tedy i zdravotně), právo na vzdělání anebo právo na 

příznivé životní prostředí. 

Předposlední, pátá, hlava se věnuje právu na soudní a jinou právní ochranu a spadají pod to 

články 36- 40. Tyto články se věnují právu na spravedlivý soud, možnosti na přípravu 

obhajoby, presumpci neviny. Tedy možnosti obrátit se na soud a domáhat se náhrady 

v případech, kdy jsou poškozována práva člověka. Avšak je otázkou, nakolik je v praxi 

reálné, aby se například osoba s kognitivní poruchou obrátila s takovým požadavkem na soud.

Poslední hlava se věnuje společným ustanovením, což znamená upřesnění několika 

předcházejících článků, vymezení chování vůči cizincům a žadatelům o azyl, vysvětlení 
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pojmu „občan“ a možnosti omezit právo na podnikání určitým profesním skupinám (soudci, 

veřejní činitelé atd.) [Listina základních práv a svobod; cit. 2015]

Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací 

biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně) byla přijata dne 4.4. 1997 

v Oviedu a Česká republika tuto úmluvu podepsala dne 24.6. 1998 ve Štrasburku pod 

označením 96/2001 Sb.m.s.

Touto úmluvou se stanovuje například povinnost států zajistit svým občanům dostupnost 

zdravotní péče v určité kvalitě. Hlavně pak v článku 5 je řečeno, že: „jakýkoliv zákrok v 

oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla 

svobodný a informovaný souhlas.“. Tento souhlas je možno poté kdykoliv svobodně odvolat. 

Článek 6 se věnuje situacím, kdy dotčená osoba není schopna z nějakých důvodů (např. 

nezletilost či právě duševní postižení) projevit souhlas se zdravotní péčí. V takovém případě 

lze péči poskytnout pouze je to „k jejímu přímému prospěchu.“ a se souhlasem „…zákonného 

zástupce, příslušného orgánu nebo osoby či instituce zmocněných zákonem. Dle možnosti se 

dotčená osoba zúčastní udělením zástupného souhlasu.“Článek 7 se pak explicitně věnuje 

ochraně osob s duševní poruchou, kdy stanovuje, že osobě s vážnou duševní poruchou je 

možné poskytnout určitý zákrok bez jejího souhlasu pouze v případě, že by bez něj došlo 

k závažnému poškození zdraví. V případě nouze (článek 8) lze poskytnout zdravotní zákrok i 

bez souhlasu, ale znovu pouze v případě „nezbytnosti pro prospěch zdraví dotyčné osoby.“ 

[96/2001 Sb.m.s.; cit. 2016; články 5-8]

Úmluva též zmiňuje tzv. dříve vyslovená přání (například odmítnutí určitého zákroku či 

právě stanovení postupu při onemocnění demencí), která je třeba respektovat, pokud není 

pacient schopen svůj souhlas s léčbou dát. [96/2001 Sb.m.s.; cit. 2016; článek 9]. Dříve 

vysloveným přáním (DVP) se také věnuje zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, 

přesněji paragraf 36, kde jsou stanoveny právní podmínky tohoto přání a také podmínky, za 

kterých je možné jej nerespektovat (např. u nezletilých osob nebo těch zbavených způsobilosti 

k právním úkonům) a nejedná se o aktivní dopomoc ke smrti. [372/2011 Sb.; cit. 2016; §36]

Problematice se také více věnuje MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, která jako přednostka Ústavu 

veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1.LF UK zastává názor, že „Právo pacienta 

nebýt léčen je silnější než povinnost lékaře léčit“ a že neuposlechnutí DVP může mít pro 

poskytovatele zdravotní služby právní následky. [Umírání v Čechách: tisková zpráva; 2015]

Dále pak Úmluva o lidských právech a biomedicíně upravuje ochranu zdravotních informací a 

právo na ně, podmínky nakládání s lidským genomem, vědecký výzkum, transplantace a 
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nakládání s částmi lidského těla, vztah Úmluvy k ostatní legislativě, veřejnou diskusi, výklad 

a dodržování Úmluvy, protokoly a dodatky. [96/2001 Sb.m.s.; cit. 2016; čl. 10-22 a 26-38]

Státy se též (dle kapitoly VII) zavazují předcházet a zamezit situacím, kdy by mohlo docházet 

k porušení některého z ustanovení Úmluvy. Pokud by však k takovému porušení došlo, je 

třeba zajistit poškozenému spravedlivou náhradu újmy a pro pachatele zajistit adekvátní 

právní postih. [96/2001 Sb.m.s.; cit. 2016; články 23-25]

Z rozhovoru s expertkou 4 vyplynulo, že podle jejího názoru

„lidé nejsou o této možnosti (tj. DVP) dostatečně informováni. Na druhou stranu se 
nejedná o jednoznačnou problematiku, ale téma je naopak stále diskutováno v odborných 
kruzích kvůli své proveditelnosti. S DVP také souvisí péče o osoby v terminální fázi 
demence, kdy jsou tito ležící lidé s velmi omezeným kontaktem s okolím často trápeni 
převozy do nemocnice, kde jsou léčeny pro různé zdravotní problémy (například umělou
ledvinou) ačkoliv jsou to již lidé v terminálním stadiu a kvalita života jim tímto zákrokem 
výrazně nezlepší (a demence nevyléčí). Jedním z možných vysvětlení tohoto jevu je, že 
jsou tyto zákroky (například právě umělá ledvina) propláceny zdravotními pojišťovnami a 
tak jsou velice hojně prováděny.
Osoby s počínající demencí spadají do kategorie těch, u kterých lze DVP využít pro 
sepsání přání ohledně terminálního stádia nemoci a zacházení s jejich osobou poté, kdy 
nad svým životem nebudou už mít kontrolu a nebudou schopni se svobodně rozhodovat“.
[rozhovor s expertkou 4]

Avšak dle mého názoru není jednoduché si po zjištění diagnózy demence plně uvědomit, jak 

bude následný život vypadat a tedy je otázkou nakolik je možné si v té době sepsat a nechat 

úředně ověřit DVP ohledně následné péče. Také je jasné, že i lékaři jsou často pod tlakem ze 

strany rodinných příslušníků, kteří si mohou přát za každou cenu udržet svého milovaného na 

živu a tedy i například nerespektovat jeho DVP.

Názor, že o možnosti DVP nejsou lidé příliš informováni, přestože by jim mohlo pomoci, 

podpořila i expertka 5 a také fakt, že z 58 uživatelů zařízení Z nemá DVP stanovena.

Evropská Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod byla přijata v Římě roku 

1950 a je k nalezení jak v neoficiálním českém překladu, tak v originálních jazycích 

(angličtina a francouzština)31.

Tato úmluva obsahuje tři hlavy. První (I.) se týká práv a svobod a je obsahem velice podobná 

VDLP.  Hlava druhá (II.) se týká Evropského soudu pro lidská práva, jeho funkce, složení a 

pravomocí. Hlava třetí (III.) se pak týká závěrečným ustanovením.

Úmluva dále obsahuje tzv. Dodatkový protokol, který byl přijat v Paříži roku 1952 a upravuje 

například právo na vzdělání a svobodné volby. Dále pak Protokol č. 4 (přijatý 1963 ve 

Štrasburku), který v článku 2 obsahuje vymezení svobody pohybu a práva, která nemohou být 

                                               
31 Viz seznam zdrojů- European Convention on Human Rights
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v demokratické zemi omezena jinak než zákonem a to „v zájmu národní bezpečnosti, veřejné 

bezpečnosti, udržení veřejného pořádku, předcházení zločinnosti, ochrany zdraví nebo 

morálky nebo ochrany práv a svobod jiných.“. Úmluva dále obsahuje Protokol č. 6 (přijat ve 

Štrasburku 1983) který upravuje zákaz trestu smrti. [Evropská úmluva o ochraně lidských 

práv; cit. 2016]

Evropská sociální charta (ESCH) byla přijata 18.10. 1961 v Turíně a tehdejší ČSFR byla 

podepsána 27.5. 1992 a v červnu roku 1993 byla i Česká republika (společně s oddělenou 

Slovenskou republikou) uznána jako signatář této charty.

Sociální práva tato charta zajišťuje osobám bez „diskriminace z důvodu rasy, barvy, pohlaví,

náboženství, politického názoru, národního původu nebo sociálního původu“. Charta dále 

upravuje podmínky v zaměstnání, nárok na spravedlivou odměnu za vykonanou práci, 

ochranu zaměstnaných žen a ochranu dětí a mladistvých před fyzickou či morální újmou. 

[14/2000 Sb.m.s.; cit. 2016]

Dle článku 11 mají všichni právo využit jakýchkoliv prostředků k dosažení co nejlepšího 

zdravotního stavu. Článek 12 pak stanovuje právo na sociální zabezpečení pro pracující a 

osoby na nich závislé. Článek 13 pak určuje právo na sociální a zdravotní pomoc a článek 14

zase právo na sociální péči pro všechny. Jediná zmínka o postižených osobách (tělesně či 

duševně) je v článku 15 s to v souvislosti s nárokem na „odbornou přípravu k výkonu 

povolání, rehabilitaci a na profesní a sociální readaptaci“ bez ohledu na původ a povahu 

jejich postižení.

Charta se pak dále věnuje právu rodin a matek na ochranu, právu na práci na území někoho 

jiného a právu migrantů na pracovní ochranu. [14/2000 Sb.m.s.; cit. 2016]

Plnění charty se každoročně vyhodnocuje a MPSV na svých stránkách zveřejňuje tzv. Zprávy 

o plnění ESCH. Poslední zveřejněná zpráva je však za rok 2014 a za rok 2015 ještě není 

k dispozici. [Evropská sociální charta.; 2015]

Dále byl 5.5. 1988 ve Štrasburku přijat Dodatkový protokol ESCH, který byl ČSFR 

přijat též v roce 1992 (a později v červnu 1993 uznán za přijatý i ČR). Tento dodatkový 

protokol obsahuje důležitý článek (č. 4), který stanovuje právo starých osob na sociální 

ochranu. [14/2000 Sb.m.s.; cit. 2016]

Tento článek zavazuje k 

1. „umožnění starým osobám, aby zůstaly co možná nejdéle plnoprávnými členy 

společnosti prostřednictvím:
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a. dostatečných prostředků, které jim umožní vést slušný život a aktivně se 

účastnit veřejného, společenského a kulturního života;

b. poskytování informací o službách a zařízeních, které jsou starým osobám k 

dispozici, a o jejich možnostech využívat tyto služby a zařízení;

2. umožnit starým osobám, aby si svobodně zvolily způsob života a vedly, jak dlouho 

chtějí a mohou, nezávislý život v jim známém prostředí poskytnutím:

a. bydlení přiměřeného jejich potřebám a jejich zdravotnímu stavu nebo 

poskytnutím dostatečné podpory na přizpůsobení jejich bydlení;

b. zdravotní péče a služeb, které vyžaduje jejich stav;

3. zaručit starým lidem žijícím v ústavech vhodnou podporu, respektujíce přitom jejich 

soukromí, a účast v rozhodování o podmínkách života v ústavu.“ [14/2000 Sb.m.s.; cit. 

2016; str.4]

Zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních službách32 se též věnuje lidským právům a to například 

v otázce omezení pohybu osob. Dle tohoto zákona lze dle §89 využít pouze u „případů 

přímého ohrožení zdraví a života (klienta) nebo zdraví a života jiných fyzických osob, a to za 

dále stanovených podmínek pouze po dobu nezbytně nutnou, která postačuje k odstranění 

přímého ohrožení jejich zdraví a života a života jiných fyzických osob“. [Zákon 108/2006 Sb.; 

cit. 2015]

Tato opatření lze užít pouze v případě, pokud ostatní opatření selhala a rizikový stav stále 

přetrvává. Mezi taková opatření, která je nutno vyzkoušet před samotným využitím omezení 

pohybu patří např. slovní zklidnění situace, odvrácení pozornosti, rozptýlení či aktivní 

naslouchání. Osoba, kterou je třeba omezit na pohybu, musí být o použití tohoto omezení 

informována a poskytovatel musí využít co nejmírnější opatření a obecně pracovat tak, aby 

předcházel rizikovým situacím. O použití těchto omezení musí být informován zákonný 

zástupce, opatrovatel či osoba určená uživatelem služby. 

Poskytovatel dané sociální služby je povinen, pokud omezí pohyb některého z uživatelů, vést 

si záznamy, které budou na vyžádání přístupná samotnému uživateli, rodinnému příslušníku 

(opatrovníku nebo jiné určené osobě), inspekci MPSV, kanceláři VOP, zřizovateli sociální 

služby a lékařům. Tyto záznamy musí obsahovat informace o:

1. omezené osobě (jméno a datum narození)

2. opatření (čas počátku a čas ukončení, druh a důvod)

                                               
32 Podobně jako u §39 zákona č.372/2011 Sb. O zdravotních službách
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3. kdo jej provedl (jména personálu)

4. chování uživatele (před užitím opatření, v době trvání a po ukončení)

5. informování rodinného příslušníka, opatrovníka či určené osoby 

6. informování samotného uživatele. [Zákon 108/2006 Sb.; cit. 2016]

MPSV následně vydalo Doporučený postup pro používání opatření omezující pohyb. 

Tento dokument navazuje na §89 zákona č.108/2006 a snaží se jej zpřesnit a doplnit. Toto 

doporučení například obsahuje vymezení toho, kdo schvaluje omezení svobody, pokud to 

není samotný uživatel (v případech kdy toho již není kvůli svému zdravotnímu stavu 

schopen), je to multidisciplinární tým (ošetřující lékař, sociální pracovník, klíčový pracovník 

a zákonný zástupce uživatele). Doporučení dále obsahuje návod pro pracovníky, jak 

předcházet rizikovým situacím a jak pracovat s individuálním plánem u těchto uživatelů. Dále 

je v dokumentu rozebráno samotné užití omezení s důrazem na to, aby bylo adekvátně 

vybrané vzhledem k rizikům jeho užití a hlavně přiměřenosti.

V doporučení je též přiložen formulář pro evidenci užití omezení pohybu uživatele sociální 

služby33, který musí být vyplněn při každém použití omezení (nikoliv pouze jednou s platností 

i do budoucna).

[Doporučený postup Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro používání opatření 

omezující pohyb osob; 2016]

Další důležitou legislativou je zákon č. 89/2012 Sb. což je občanský zákoník. Tento zákon 

upravuje mimo jiné i možnosti tzv. „podpůrných opatření omezení při narušení schopnosti 

zletilého právně jednat“, což je případ osob s kognitivní poruchou. Dle tohoto zákona existují 

4 taková opatření a to:

- předběžné prohlášení

- nápomoc při rozhodování

- zastoupení členem domácnosti

- omezení svéprávnosti [89/2012 Sb.; cit. 2016; oddíl 2;§38-65]

O omezení svéprávnosti se v rozhovoru zmiňovala expertka 6 v souvislosti s jeho složitostí.

Dle expertky 6: 

Za moji působnost tady (v DeS Gerontologického centra) bylo omezeno na svéprávnosti 
asi tři lidi. Jednak protože je to složité právně, ale také je to složité lidsky u svého 
rodinného příslušníka (rodiče nebo partnera) svéprávnosti.“ [rozhovor s expertkou 6]

                                               
33 Viz příloha č. 11



56

5.2.2 Specifičtěji zaměřené lidsko-právní dokumenty

Dalším důležitým dokumentem v oblasti lidských práv (všech osob včetně seniorů 

s kognitivními poruchami), protože se zdravotnictvím se během svého života setkáváme 

velice často, jsou charty práv pacientů. Těchto chart existuje mnoho, téměř každá větší 

nemocnice má takovou chartu (např. FN Motol, FN Ostrava, Nemocnice Na Homolce, 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,…). Tyto nemocniční charty práv jsou buď 

zaměřené obecně na všechny pacienty (například právě FN Motol34) anebo specificky na 

pacienty seniory (FN Ostrava35). Evropská charta pacientů seniorů vznikla pod záštitou EU 

v rámci Mezinárodní gerontologické asociace v roce 1997 a do češtiny ji přeložila Doc. 

MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.36

Dále pak vznikají konkrétně charty práv pacientů trpících Alzheimerovou chorobou nebo 

jinými formami demence37, které se věnují hlavně specifikům péče o tyto osoby a jejich 

potřebám, jako jsou informovanost o chorobě, vhodné a přiměřené lékařské péči, užitečnosti, 

zachování důstojného jednání, vyhýbání se tlumícím lékům (dokud je to možné řešit situaci 

jinak), žít ve vhodném prostředí, zažívat potěšení z činností, možnost trávit čas venku, 

možnost tělesného kontaktu, možnost trávit čas se známými lidmi a být ošetřován v oblasti 

kognitivních poruch proškoleným personálem. [Práva pacientů trpících Alzheimerovou 

chorobou nebo jinými formami demence; cit. 2016]

Za zmínku také stojí deklarace práv duševně postižených lidí38, která se snaží docílit, aby 

bylo s těmito pacienty jednáno jako s ostatními občany a byl chráněn před zneužíváním. 

[Deklarace práv duševně postižených lidí; cit. 2016]

Nemocnice, která má práva pacientů nejvíce zpracovaná je ve Frýdku- Místku. Tato 

nemocnice má na svých webových stránkách odkaz na pět různých chart práv pacientů a to 

na: práva pacientů (obecně), na práva hospitalizovaného dítěte, duševně postižených lidí, 

tělesně postižených osob a pacientů trpících Alzheimerovou chorobou nebo jinými formami 

demence. [Práva pacientů; Nemocnice ve Frýdku- Místku; cit. 2016]

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením se snaží zajistit všem zdravotně 

postiženým osobám („osoby mající dlouhodobé, fyzické, duševní, mentální nebo smyslové 

postižení, které v interakci s různými překážkami může bránit jejich plnému a účinnému 

                                               
34 Viz příloha č. 6
35 Viz příloha č. 7
36 Viz příloha č. 8
37 Viz příloha č. 9
38 Viz příloha č. 10
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zapojení do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními.“) podporu, ochranu a možnost 

plně využívat všech lidských práv a svobod. [10/2010 Sb.m.s.; cit. 2016; článek 1]

Článek číslo 3 této úmluvy stanovuje, že zdravotně postižení mají též nárok na 

a) „respektování přirozené důstojnosti, osobní nezávislosti, zahrnující 

také svobodu volby, a samostatnosti osob

b) nediskriminaci

c) plné a účinné zapojení a začlenění do společnosti

d) respektování odlišnosti a příjímání osob se zdravotním postižením 

jako součást lidské různorodosti a přirozenosti

e) rovnost příležitostí

f) přístupnost

g) rovnoprávnost mužů a žen

h) respektování rozvíjejících se schopností dětí se zdravotním postižením 

a jejich práva na zachování identity.“ [10/2010 Sb.m.s.; cit. 2016; 

článek 3]

Dále je povinností států, které přijaly tuto smlouvu „…zajistit a podporovat plnou realizaci 

všech lidských práv a základních svobod všem osobám se zdravotním postižením bez jakékoliv 

diskriminace na základě zdravotního postižení…“ [10/2010 Sb.m.s.; cit. 2016; článek 4]

Úmluva se také věnuje rovnosti a nediskriminaci (článek 5), zvyšování povědomí (článek 8), 

právu na život (článek 10), rovnosti před zákonem (článek 12), přístupu ke spravedlnosti 

(článek 13), svobodě a osobní bezpečnosti (článek 14), ochraně před mučením a jinému 

krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení či trestání (článek 15), ochraně před 

vykořisťováním, násilím a zneužíváním (článek 16) ochraně osobní integrity (článek 17), 

svobodě pohybu a státního občanství (článek 18), nezávislému způsobu života a zapojení do 

společnosti (článek 19), osobní mobilitě (článek 20), svobodě projevu, přesvědčení a přístupu 

k informacím (článek 21), respektování soukromí (článek 22), respektování obydlí a rodiny 

(článek 23), zdraví (článek 25), habilitace a rehabilitace (článek 26), přiměřenou životní 

úroveň a sociální ochranu (článek 28), účast na politickém a veřejném životě (článek 29) a 

účast na kulturním životě, rekreaci, volném času a sportu (článek 30). Celkem má úmluva 50 

článků.

Dále je dle článku 34 zřízen Výbor pro práva osob se zdravotním postižením, který má být 

složen ze 12 odborníků a později se ještě počet zvýší na konečných 18. Do výboru jsou na 4 

roky voleni zástupci ze členských zemí tak, aby byla rovnoprávně zastoupena obě pohlaví, 

zeměpisné rozdělení a odborníci z oboru.
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Tato smlouva byla ratifikována prezidentem republiky a je platná od října roku 2009.

Madridský mezinárodní akční plán pro problematiku stárnutí byl přijat na prvním 

Světovém shromáždění o stárnutí konaném ve Vídni v roce 2002. V rámci tohoto dokumentu 

jsou formulovány problémové oblasti, kterým je třeba se více věnovat. V oblasti LP u seniorů 

s demencí je třeba zmínit hlavně problém č. 5 s názvem potřeby duševního zdraví starších lidí.  

Zde je v rámci cíle č. 1: „Rozvíjení komplexních služeb duševního zdraví, počínaje prevencí a 

včasnou intervencí, po poskytování léčení a zvládání problémů duševního zdraví starších lidí“ 

zmíněno 10 opatření (označeno písmeny a-j), přičemž pod písmenem c je opatření: 

„Vypracovat programy na pomoc lidem trpícím Alzheimerovou nemocí a duševními nemocemi 

způsobenými jinými zdroji demence, aby tito lidé mohli žít co nejdéle doma a aby se 

reagovalo na jejich zdravotní potřeby“. [Madridský mezinárodní akční plán pro problematiku 

stárnutí; cit. 2016]

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013-2017 navazuje na 

předchozí akční plány z let 2003-2007 a 2008-2012, dále pak na Mezinárodní akční plán pro 

problematiku stárnutí a Zásady OSN pro starší osoby. Autorem tohoto národního akčního 

plánu je MPSV za přispění neziskového sektoru, státní samosprávy, akademiků, soukromých 

subjektů a v neposlední řadě také zástupců seniorů. Tento národní akční plán je členěn na 

deset částí (včetně preambule a úvodní části), přičemž dvě se týkají přímo oblasti lidských 

práv (kapitola B. Zajištění a ochrana lidských práv starších osob) a péče o osoby s demencí 

(kapitola H. Péče o seniory s omezenou soběstačností).[Národní akční plán podporující 

pozitivní stárnutí pro období let 2013-2017; cit. 2016]

Na popud Rady vlády pro seniory a stárnutí populace bylo v říjnu 2010 projednáno 

doporučení týkající se zpracování koncepce řešení problematiky Alzheimerovy choroby a 

obdobných onemocnění v ČR.  Vláda pak na základě usnesení č. 711/2010 nařídila MZ, 

MPSV, MŠMT a MS, aby do 30.6. 2011 tuto koncepci společně zpracovaly. Až v roce 2012 

projednala vláda návrh takové koncepce a později téhož roku vláda uložila MZ zřídit 

multidisciplinární pracovní skupinu, která by do 31.10. 2013 předložila koncepci řešení 

problematiky Alzheimerovy choroby a obdobných onemocnění na léta 2014- 2017. Avšak ani 

na konci roku 2014 nebyla taková koncepce dostupná. [Mátl; 2014; str. 23] 

V roce 2015 však došlo k posunu a MZ předložilo 4. 12. 2015 návrh do meziresortního 
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připomínkového řízení39. Avšak koncepce je kritizována za přílišnou obecnost, deklarativní 

charakter úkolů, špatnou měřitelnost cílů a neurčené finanční zdroje. [Mátl; 2015, str. 25]

Po dlouhém procesu schvalování byla dne 3.2. 2016 na webových stránkách MZČR 

zveřejněna tisková zpráva, že byla koncepce schválena a o deset dní později (10.2. 2016) byla 

koncepce zveřejněna v sekci „Dokumenty, koncepce, strategie“. [Národní akční plán pro 

Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na léta 2016 – 2019; 2016]

Tento národní akční plán je rozdělen na definici problému kognitivních poruch a úkolovou 

část. V kapitole definice problému jsou popsány kognitivní poruchy jako nemoc, dále počet 

osob trpících tímto onemocněním, péče o osoby takto nemocné, strategie P-PA-IA40 a 

ekonomické dopady nemoci. V druhé kapitole, která je zaměřená již prakticky, je zmíněno 14 

úkolů, které by měly právě v letech 2016-2019 být splněny. Tyto úkoly jsou zaměřeny jak na 

formální pečovatele (např. úkol číslo 9), lékaře (úkoly č. 1 a 2) a neformální pečovatele (např. 

úkol číslo 5). V dokumentu není explicitní zmínka o lidských právech, ale některé úkoly 

(například číslo 8- výchova k ohleduplnosti vůči seniorům) anebo strategie P-PA-IA se 

problematiky LP týkají. 

Tabulka č. 8- Demence a strategické plány41 : Stav příprav národních plánů pro Alzheimer

Země s fungujícím 
národním plánem

Země s připravovaným 
národním plánem

Země s jiným než 
národním plánem

Země bez jakéhokoliv 
plánu

Belgie Bulharsko Španělsko Estonsko

Dánsko Česká republika Německo Chorvatsko

Finsko Kypr Island

Francie Portugalsko Litva

Irsko Rakousko Lotyšsko

Itálie Slovinsko Maďarsko

Lucembursko Polsko

Malta Rumunsko

Nizozemsko Slovensko

Norsko Turecko

Řecko

Švédsko

Švýcarsko

Velká Británie
Zdroj: [Mátl; 2015; str. 25]

                                               
39 Definitivní návrh koncepce je ke stažení na webových stránkách MZ.[Návrh koncepce řešení problematiky 
Alzheimerovy choroby a obdobných onemocnění v ČR; cit. 2016]
40 Viz níže
41 Tato tabulka vznikla v roce 2015 a proto je ČR zařazena do kategorie zemí s připravovaným plánem.
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Dle paní doc. MUDr. Ivy Holmerové PhD, která se účastnila jednání o této koncepci, se 

„stále jedná o velice nekonkrétní plán s nekonkrétními cíly. V tomto dokumentu úplně 
chybí konkrétní rozpočet či přesnější harmonogram plnění cílů. V porovnání s plány 
ostatních států (např. Velká Británie, Francie, Itálie,…) se jedná pouze o plán plánu pro 
plán. 
Například právě ve Francii bylo na obdobu plánu Alzheimer alokováno 1,6 mld. Euro a 
ve Velké Británii vznikl tzv. dementia advisor, který radí osobám s nově diagnostikovou 
kognitivní poruchou.“ [terénní zápisky z rozhovoru s expertkou 2]

Strategie P-PA-IA je strategie vypracovaná Českou alzheimerovskou společností za účelem 

zlepšení péče o osoby s kognitivními poruchami v různých stádiích nemoci, která by 

reflektovala reálné potřeby těchto osob. V rámci strategie je nemoc rozdělena na tři fáze a to 

na počínající a mírnou demenci (A), středně pokročilou a rozvinutou demenci (B) a těžká 

demence. (C).

Pro první fázi nemoci (A) je typická ještě velká míra soběstačnosti a ve strategii stanovené 4 

hlavní potřeby v péči o tyto osoby:

1. „Potřeba správné a včasné diagnózy, adekvátní léčby a seznámení s prognózou 

nemoci

2. Plánování budoucího postupu (léčby a péče), případně stanovení přání týkajících se 

terminální péče (tzv. dříve vyslovená přání)

3. Uspořádání právních náležitostí (dostatečná informovanost k tomuto úkonu)

4. Podpora, pomoc a poradenství.“ [Holmerová; 2013; str. 159-160]

Ve druhé fázi nemoci (B) je možné seniora s kognitivní poruchou umístit do některého 

z centra denních služeb či denního stacionáře.  Při jakémkoliv umísťování do zařízení, buď 

natrvalo anebo pouze na přechodnou dobu, je třeba zajistit souhlas. Tento souhlas je při 

zahájení služby vyjadřován podpisem smlouvy (například smlouva o poskytování osobní 

asistence) a později by měl být kontrolován dle chování (případně jeho spolupráci nebo 

nespolupráci). Pro seniory v této fázi nemoci je hodně důležitá pravidelnost a zavedení 

určitého řádu dne, což nakonec pomůže i rodinným pečujícím v organizaci péče. Denní 

program v pobytovém zařízení by měl obsahovat:

1. „Programové aktivity- mají za úkol zlepšit kvalitu života seniora (např. nácvik 

sebeobsluhy, různé druhy terapie procházky, atd.)

2. Jídlo a stolování- pro osoby s demencí je jídlo velice důležitým orientačním bodem 

dne, plní však i další důležité funkce jako je společenská (setkání u jednoho stolu, 

povídání), trénink motoriky (podpora samostatnosti a sebeobslužnosti v co nejvyšší 
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míře) a samozřejmě také nutriční (lidé s demencí často nepociťují hlad ani žízeň, proto 

je třeba určitá forma dohledu).

3. Prostory- co nejvíce místností by mělo být vybaveno tak, aby lidem navozovaly pocit 

domova a připadali si tam příjemně. Také by měla být k dispozici tišší místa, kam se 

mohou osoby s demencí odebrat za odpočinkem (nejlépe křesla), prostorné koupelny 

(v této fázi často dochází ke zhoršování kontinence zejména moči a tak bude možná 

potřeba pomoci personálu) a společenské místnosti pro společné aktivity více klientů.

Lidé dlouhodobě žijící v některém ze zařízení by měli mít možnost soukromí, nejlépe 

v jednolůžkových pokojích, ale vzhledem k momentální praxi a nedostatku prostorů by 

mělo být soukromí zajištěno minimálně při hygieně a v průběhu návštěv.

4. Pomůcky- na některé aktivizační činnosti se vyrábí pomůcky (Sada pro kognitivní 

trénink), další jsou například hudební nástroje, obrázky, pohlednice, knihy a časopisy 

atd. Důležité jsou takové předměty, které lidem s demencí připomenou mládí, dřívější 

zájmy a hlavně jim byly příjemné a bavily je.“[Holmerová; 2013; str. 160-161]

Dále je v této fázi důležitý personál, který je proškolený v péči o osoby s kognitivní poruchou. 

Stav pracovníků by měl být přizpůsoben počtu osob v dané fázi nemoci, na cca 15 osob v této 

fázi nemoci by měli být 2 proškolení pracovníci. Dále by takové zařízení (pobytové i terénní) 

mělo mít k dispozici zdravotní sestru (případně na zavolání).

Důležitým cíle péče je samozřejmě respektování práv, důstojnosti a zajištění bezpečnosti lidí 

s demencí. Těchto aspektů je dosahováno těmito způsoby:

1. „Podpora důstojnosti probíhá například už při oslovování. Sám klient (popřípadě 

jeho rodina) by si měl určit, jak si přeje být adekvátně oslovován (např. s titulem, 

profesním oslovením atd.)

2. Při oblékání je třeba dbát důraz na adekvátnost oblečení dané situaci (například 

pyžamo by nemělo být nošeno ve dne apodobně) a samozřejmě by mělo být zajištěno 

soukromí při převlékání.

3. Vzhledem k povaze onemocnění je třeba přizpůsobit prostředí. Je dobré, aby lidé 

s demencí pobývali společně se svými pečovateli v prostoru chráněném před 

nepozorovaným odchodem. Této ochrany lze docílit například signalizací odchodu, 

číselným kódem pro vstup atd. Nikdy by však neměli být lidé s demencí uzamčeni v 

místnosti bez přítomnosti a podpory pečujících.

Používání omezovacích prostředků je velice omezeno a mělo by k němu docházet velice 

zřídka. Hlavně použití tlumících léků bez naordinování lékařem, fixace na lůžku a jiné 
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mechanické zábrany jsou, s výjimkou stanovenou zákonem č.372/2011 Sb., nepoužitelné42. Při 

výskytu například poruch chování je možné individuálně lékařem nasadit farmakologickou 

léčbu, avšak pouze po pečlivé analýze příčin stavu a adekvátním vyšetření. Pokud by se tento 

stav opakoval, je třeba zvážit, zda u daného pacienta nedošlo ke zhoršení stavu a nenachází 

se již ve fázi těžké demence a vyvodit z toho náležité důsledky v oblasti péče.“[Holmerová;

2013; str. 161-162]

Ve třetí fázi nemoci (C) již dochází k velice častým poruchám chování, a protože se jedná 

o terminální stádium nemoci, je třeba zajistit dlouhodobou sociálně-zdravotní péče a někdy

i péči paliativní.

Lidé v této fázi nemoci již nejsou schopni skupinových aktivit a je pro ně tedy vhodná 

individuálně zaměřená péče. Péče o takto nemocné osoby je již komplikovaná i výrazným 

zhoršením verbalizace a tedy vyjádření svých přání, což vytváří vysoké nároky na kvalitní 

personál, který je schopen rozpoznat (a naplnit) přání těchto osob. Stejně tak rozpoznat 

případné psychosomatické projevy diskomfortu (zácpa, odmítání jídla, agrese) a vyřešit 

příčinu. V zařízení, které pečuje o osoby v této fázi nemoci, je třeba mít neustále k dispozici 

kvalifikovaný zdravotnický personál (zdravotní sestry, lékaře a výhodou jsou 

i fyzioterapeuté). I v této fázi nemoci je třeba, aby byl pobyt v zařízení dobrovolný, ale nelze 

již použít písemný souhlas, ten je v těchto případech zjišťován spokojeností s pobytem 

(chováním). Pokud se ovšem jedná o nutnou hospitalizaci, kdy osoba s kognitivní poruchou 

již není schopna vyjádřit souhlasné chování (nebo naopak vyjadřuje nesouhlas) je i tak možné 

umístění, ale pouze v případech ohrožení sebe či svého okolí a pouze na dobu nezbytně 

nutnou.

Respektování práv, důstojnosti a zajištění bezpečí je u osob trpících těžkou demencí velice 

důležité. 

1. „Stejně jako u předešlé fáze nemoci (B) je z hlediska zachování lidské důstojnosti 

velice důležité adekvátní oslovování. Je třeba se vyhnout dětinskému oslovování 

(„babičko“, „ležáčku“, natož „mrtvolko“)a naopak používat taková oslovení, na která 

nemocný dobře reaguje a jsou dohodnutá s rodinnými příslušníky (popřípadě 

poručníky).

2. Stejně tak je třeba poskytnout chráněné prostředí, kde stejně jako v předešlé fázi (B) 

pobývají spolu s personálem.

                                               
42 Viz výše (zákon č. 108/2006 Sb. a §39 zákona 372/2011 Sb.)
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3. Omezovací prostředky jsou v případě osob s těžkou demencí používány častěji, neměly 

by však být nadužívány. Každý omezovací prostředek (například fixace na lůžku) je 

použit pouze po individuálním vyšetření lékařem, řádné dokumentaci a nepřetržitém 

sledování po celou dobu užití omezení v pohybu.43 U osob v této fázi nemoci se častěji 

vyskytují poruchy chování, kterým je třeba předcházet a to například úpravou 

nevyhovujícího prostředí, odstranění stresujících faktorů nebo terapií. Pokud nelze 

těmito metodami chování zvládnout je v extrémním případě možné použít tzv. 

psychofarmak, která však může předepsat pouze lékař. Tyto léky lze však použít pouze 

dočasně a pod pečlivým dohledem lékaře, protože z nedávných výzkumů vyplývá, že 

dlouhodobé užívání (více než 4-6 týdnů) může být rizikové.

4. Dodržení denní aktivity a denní režim v této fázi nemoci již není důležité, a často ani 

možné. Avšak i u těchto osob je třeba dodržovat nějaká režimová opatření a měnit 

prostředí (zamezit tomu, aby dosud mobilní osoby byly nuceny trávit celé dny pouze na 

lůžku). Ani nucené setrvání ve společném prostoru není adekvátní, naopak je třeba 

respektovat aktuální přání lidí a dát jim možnost účastnit se anebo se naopak 

nezapojit

5. I stolování je třeba přizpůsobit osobám s těžkou demencí, existují například speciální 

jídla (tzv. Fišer food), která je možno jíst rukama. Je tedy vhodné přizpůsobit jídlo a 

způsob stolování stavu umístěných osob a poskytnout jim vhodné prostředí, aby zvládli 

co nejvíce sami. Také je třeba vyvarovat se nadměrnému používání zavádění sond do 

žaludku a jiných lékařských postupů na ulehčení krmení osob, tyto metody mohou totiž 

vést v některých případech spíše ke zhoršení stavu (i psychického) a ztížení péče nežli 

ke zlepšení.“ [Holmerová; 2013; str. 162-163]

Těžká demence přechází v terminální stádium, které trvá většinou pouze v řádu dnů či týdnů. 

Toto stádium je charakteristické utlumením veškeré komunikace, úplnou imobilitou, 

inkontinencí, ztrátou zájmu a přijímání potravy a tekutin, úbytkem svalstva a poruchy 

polykání. U těchto lidí, hlavně dlouhodobě imobilních, často dochází k tzv. kontrakturám, 

proleženinám a je tedy velice důležitá profesionální (často paliativní a hospicová) péče. Avšak 

je nutní zmínit, že tento typ péče není omezen pouze na pobyt v zařízení, ale existují i tzv. 

mobilní hospicy, které poskytují péči umírajícím osobám v jejich domácím prostředí.

[Holmerová; 2013; str.163]

                                               
43 Za omezení se nepovažuje použití postranic v době spánku a dále pak uzamčení celého oddělení (tj. osoby 
s demencí a jejich ošetřovatelů)
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Doporučení Alzheimer Europe k použití omezovacích prostředků v péči o pacienty 

s demenci je další velice důležitý dokument, který se zabývá typy omezovacích prostředků,

jenž se používají při péči o osoby s kognitivní poruchou, a jak se jim lze vyhnout. 

V dokumentu je rozebráno 8 typů omezení, s definicí a krátkým popisem. Obecně jsou 

omezující prostředky užívány u osob s demencí, které trpí poruchami chování, které jej (nebo 

jeho okolí) mohou ohrozit a ostatní (neomezující) prostředky byl neúspěšné. Před samotným 

užitím tohoto prostředku je třeba si stanovit, proč je rozhodnuto o omezení (pouhý neklid či 

dokonce usnadnění péče nejsou relevantními důvody) a je třeba pátrat po příčinách poruchy 

chování. Příčinou totiž může být i relativně jednoduše řešitelný problém, například nadýmání, 

ale také nepohodlí, bolest, stres, špatný vztah s pečujícím nebo jiné onemocnění. Omezující 

prostředky se tedy využívají pouze v případě, že příčinu nelze nalézt nebo ji odstranit 

a existuje reálné riziko zhoršení stavu dané osoby. Na použití takového omezení se musí 

shodnout více lidí, nejlépe multidisciplinární tým.

O použití omezení musí být osoba s demencí obeznámena a musí jí být vysvětleno, proč se 

tak děje, jak dlouho bude toto opatření trvat, že je pod odborným dohledem a jak si přivolat 

případnou pomoc. Osoba omezená na svobodě těmito prostředky nesmí být ponechána 

o samotě, protože vždy hrozí nebezpečí poškození těmito prostředky. 

Typy omezení:

- Psychologické omezení je použití verbálních příkazů, zákazů a omezení.  Při použití 

těchto omezení je třeba si být vědom toho, že přílišná omezení a zákazy mohou být pro 

osoby s demencí matoucí a vést k naprosto opačnému efektu. 

- Mechanické omezení má omezit pohyb osoby s demencí v prostoru. Například 

speciální nábytek, kurty, pásy, rukavice, postranice, spací pytle atd.

- Fyzické omezení je zabránění v nějaké činnosti, je však třeba využít takové techniky, 

které nikoho nezraní a naopak nevyvolají ještě větší konflikt.

- Zamykání dveří je u pacientů trpících blouděním někdy účelné (avšak nesmí být 

zamknuti sami v místnosti bez ošetřujících). Také je třeba projektovat samotné zařízení 

tak, aby dveře byly sice dosažitelné pro personál či návštěvy, ale zase nepoutaly 

zbytečnou pozornost osob s demencí. Nemělo by docházet k zamykání těch, kteří netrpí 

blouděním (ať již trpí demencí mírnou či těžkou). 

- Elektronické dohlížecí systémy jsou navrženy tak, aby spustily alarm, pokud osoba, 

která na sobě (na oděvu či náramku) má speciální čip opustí místnost, zařízení a 

přispějí  k lokalizaci osoby při bloudění Při používání je třeba zajistit, aby alarm 
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nerušil či nijak neobtěžoval nositele a sloužil spíše k bezpečnějšímu pohybu než k jeho 

omezení.

- Pasivní alarmy jsou alternativou zamykání prostoru a elektronického dohlížení. Jsou 

to podložky pod matracemi se senzory pohybu, infračervená čidla či zvukové 

detektory, které slouží k detekci pohybu v určitém prostoru. Tato čidla by však 

v žádném případě neměla nijak rušit, obtěžovat a být používány bez řádného důvodu. 

Osoba (či osoby), které jsou takto omezovány musí být o omezení dostatečně 

informovány.

- Videodohled je velkým zásahem do soukromí lidí, proto je třeba k jeho použití souhlas 

sledovaných osob (nebo jejich rodinných příslušníků či zákonných zástupců). Takto 

sledované by měly být pouze společné prostory, nikoliv však koupelny či toalety. 

Sledování prostřednictvím videa by nemělo být skyté, důvody k němu (tím více u toalet 

a koupelen) by měly být pravidelně prověřovány a dokumentovány v individuálních 

plánech uživatelů služeb.

- Posledním typem omezujících opatření jsou sedativa, která však nemohou léčit příčinu 

neklidu (či poruch chování), ale pouze uklidní, popřípadě zmírní danou ataku. Před 

samotným podáním léku je třeba danou osobu vyšetřit a zvážit užití jiných 

nefarmakologických opatření (i třeba omezujících). Dále je třeba zvážit případné 

nežádoucí účinky a v případě podání léku vysvětlit a zdůvodnit i rodinným 

příslušníkům jejich užití. Při užití těchto léků je třeba osobu s demencí pečlivě 

sledovat, a protože poruchy chování nejsou trvalé, je třeba po odeznění (většinou po 

pár týdnech) léky vysadit.[Holmerová; 2007b]

Než však jsou použita veškerá omezení je třeba vyzkoušet neomezující opatření, jako jsou:

- „Zvýšené množství pohybu například v rámci pohybové terapie. Pohyb má i svá 

pozitiva v udržení fyzické kondice, cvičení rovnováhy, prevence pádů atd.

- Zvýšení počtu ošetřovatelského personálu a snížení tedy poměru osob s demencí na 

jednoho pečovatele a tím docílení větší individualizace péče.

- Změna denního režimu, například změna času ukládání k spánku, změna doby 

podávání oběda a celkové přizpůsobení potřeb a přání osoby s demencí.

- Aktivizační metody a techniky (práce se vzpomínkami, arteterapie, muzikoterapie, 

ergoterapie, tvoření,…)

- Přizpůsobení prostředí potřebám osob s demencí (například terapeutická místa atd.). 

Výrazný vliv na náladu seniorů s demencí mohou mít vliv i teplota, čerstvý vzduch, 
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hluk či počet osob v místnosti, vůně (či naopak smrad), čistota atd..“[Holmerová; 

2007b]

5.3 KLÍČOVÍ AKTÉŘI PŮSOBÍCÍ V OBLASTI LP

Tématikou lidských práv se zabývá mnoho organizací. Tyto organizace lze rozdělit několika 

způsoby a to podle působnosti (tedy zda jsou mezinárodní či působí pouze v ČR), podle typu 

organizace (zda se jedná o státní instituci či například občanské sdružení) nebo zaměření 

(všeobecné či na určitou skupinu obyvatel).

Příkladem organizace působící na území ČR je Transparency International, Evropský 

ochránce práv či Agentura EU pro lidská práva (tzv. FRA). Naopak ryze České organizace 

jsou například Liga lidských práv, Člověk v tísni, Rada vlády pro seniory a problematiku 

stárnutí, Rada vlády pro lidská práva (potažmo Zmocněnec vlády pro lidská práva) anebo 

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Všechny tyto zmíněné organizace se 

však zabývají ochranou práv všech osob bez rozdílu. V následující kapitole se budu věnovat 

dvěma klíčovým aktérům (Veřejnému ochránci práv a České Alzheimerovské společnosti), 

kteří se nějakým způsobem věnuji LP se zaměřením na seniory s kognitivní poruchou. 

5.3.1 Veřejný ochránce práv

Jedním z aktérů, kteří se zabývají stavem LP v České republice je veřejný ochránce práv

(VOP), tzv. ombudsman. VOP je nezávislým a nestranným státním orgánem, který má 

zákonem uloženo kontrolovat konání vybraných orgánů a institucí veřejné správy. Osoba 

ochránce je vybrána Poslaneckou sněmovnou ČR z kandidátů navržených Senátem anebo 

prezidentem ČR a je volena na 6 let. Tuto pozici momentálně (od 18. 2. 2014) zastává Mgr. 

Anna Šabatová, Ph.D., a kancelář sídlí v Brně. [Veřejný ochránce práv; Veřejný ochránce 

práv: Ombudsman;cit. 2015; online]

VOP se zabývá ochranou osob před poškozením ze strany úřadů (institucemi veřejné správy), 

které by bylo protiprávní, nedemokratické, diskriminační, nesprávné nebo způsobené 

nečinností. Mezi instituce, jejichž jednání VOP posuzuje (může posuzovat) v oblastech státní 

správy patří:

- „Správních úřadů s celorepublikovou působností, jako jsou například ministerstva

- Samosprávní územní celky 

- České národní banky
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- Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

- Policie ČR (mimo trestní kauzy), armády ČR, hradní stráže, vězeňské služby a 

ostatních vazebních (a jiných zadržovacích zařízeních)

- Veřejné zdravotní pojišťovny

- Soudnictví v oblastech průtahů, zaujatosti soudců, nečinnosti atd. Nikoliv však proti 

samotnému rozsudku. Od roku 2008 může VOP dávat podnět k zahájení soudního 

řízení s představiteli soudu (předsedou či místopředsedou), kteří porušující povinnosti 

dané jejich úřadem.“ [349/1999 Sb.; cit. 2016]

Ochránce provádí nezávislá šetření a to buď na něčí žádost anebo na vlastní popud. Pokud 

VOP zjistí pochybení, není v jeho pravomoci měnit či dokonce rušit rozhodnutí dané 

instituce, pouze může poukázat na zjištění a požadovat po instituci, aby se postarala o 

nápravu. [Působnost veřejného ochránce práv; cit. 2015; online]

V oblasti péče o osoby s kognitivní poruchou se VOP angažuje prostřednictvím svého 

programu dohledu nad dodržováním práv osob omezených na svobodě, který běží od roku 

2006 (také bylo zřízeno takto zaměřené oddělení kanceláře VOP, které vede JUDr. Ondřej 

Vala).

V rámci tohoto oddělení provádějí zaměstnanci VOP nebo najatí experti kontroly 

preventivního charakteru v zařízeních, kde jsou lidé drženi z důvodu rozhodnutí orgánu 

veřejné moci (například věznice), nebo z důvodu nepříznivé situace a potřeby pomoci 

(například domovy pro seniory, LDN, atd.). Tyto kontroly ochránce provádí jako tzv. 

národní preventivní mechanismus (NPM), k jehož zřízení se ČR zavazuje přijetím Opčního 

protokolu k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení 

nebo trestání. V tomto protokolu (přesněji v článku 3) je řečeno, že: „Každá smluvní strana 

na vnitrostátní úrovni ustaví, pověří nebo zachová jeden či několik orgánů provádějících 

návštěvy za účelem prevence mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení 

nebo trestání (dále "národní preventivní mechanismus". [Opční protokol k Úmluvě proti 

mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání; 2006; str.2]

Mezi lety 2006 a 2015 navštívili kontroloři celkem 365 různých zařízení, přičemž 128 z nich 

byla pobytová zařízení sociálních služeb (nejčastěji domovy pro seniory, domovy se 

zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením). [Ochrana osob 

omezených na svobodě; Veřejný ochránce práv: Ombudsman; cit. 2015; online] Z rozhovoru 

s expertkou 1 vyplynulo, že na tato zařízení se VOP zaměřuje hlavně z důvodu prioritizace na 

zařízení s nesporným aspektem omezení svobody a také z nedostatku kapacity na obsáhnutí 
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všech typů pobytových sociálních zařízení (tedy včetně chráněného bydlení, týdenního 

stacionáře, azylových domů apod.).

Z rozhovoru též vyplynulo, že od roku 2006 (kdy byly konány první kontrolní návštěvy) 

došlo ke změnám cílů těchto návštěv. Na počátku (právě v letech 2006-2008) byly návštěvy 

zaměřené hlavně na zákon o sociálních službách (č. 108/2006Sb.) a jeho dodržování, včetně 

nakládání s penězi, uzavírání smluv se žadateli a individuální plánování. Naopak cílem 

návštěv přibližně od roku 2013/2014 dodnes je zamezit mučení, krutému zacházení, 

nelidskému či ponižujícímu jednání, krutému trestání a jinému špatnému zacházení 

(nerespektující lidskou důstojnost, porušování práv vyplvajících z Listiny základních práv a 

svobod, ale i standardů péče) při péči o osoby závislé na poskytované péči. [Ochrana osob 

omezených na svobodě; cit. 2015]. Důležitými tématy jsou hlavně: „bolest, výživa, 

malnutrice, nadměrné tlumení léky, zanedbání prevence pádu, omezení svobody či soukromí“. 

[Domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem; 2015; str.4]

Dle rozhovoru s expertkou 1 probíhá plánování návštěv na interních poradách vždy na celý 

rok dopředu (ale může se i v průběhu roku změnit) a zařízení jsou vybírána s přihlédnutím k 

podnětům od občanů, poznatkům z médií, podnětům některé z institucí státní správy. 

Návštěvy jsou prováděny jako jednotlivé, tak i v sérii (důkladnější prozkoumání určitého 

fenoménu). Před samotnou návštěvou je také vypracována metodika a dle typu zařízení a 

zaměření kontroly je zvolen externí expert, který se společně s právníky kanceláře VOP bude 

kontroly účastnit- například při zaměření na výživu uživatelů sociální služby bývá externím 

pracovníkem nutriční terapeutka.

Z rozhovoru s expertkou 1 vyplynulo, že 

„návštěva sociálního zařízení průměrně trvá 2,5 dne a celkem byl na návštěvách stráven 
téměř rok (320 dní). Dále z rozhovoru vyplynulo, že samotná návštěva znamená přibližně 
50% práce, protože příprava materiálů, sestavení kontrolního týmu a poté vyhodnocení a 
sepsání závěrů je časově náročné.“ [rozhovor s expertkou 1]

Tabulka č. 9- Statistika návštěv provedených VOP

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Počet návštěv 50 43 29 42 55 44 32 29 19 22

Celkem 365
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Typy navštívených zařízení

soukromá/ veřejná

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 celk
Vězeňská 
zařízení 7 3 0 4 7 1 1 0 5 3 31

Policejní cely 19 4 0 0 34 4 5 4 2 8 80
Zařízení 
ochranné a 
ústavní 
výchovy 4 1 0 0 2 24 18 3 2 0 54

Zařízení pro 
cizince 4 2 0 0 2 1 0 0 1 3 13

Zařízení pro 
azylanty 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4
Zařízení 
sociálních 
služeb 11 29 21 31 7 1 5 16 7 0 128

Zdravotnická 
zařízení 5 2 8 7 1 13 3 6 2 8 55

Celkem 365
Zdroj: [VOP- autorka textu obdržela po rozhovoru s expertkou 1]

Z tabulky číslo 9 vyplývá, že nejvíce zařízení sociálních služeb bylo navštíveno v letech 2009 

(31 zařízení), 2007 (29 zařízení), 2008 (21 zařízení) a 2013 (16 zařízení) a nejméně naopak 

v roce 2015 (0 zařízení).

Obrázek č. 4- Mapa sociálních zařízení navštívených VOP

Zdroj: [Systematické návštěvy zařízení sociálních služeb;2015]

Na obrázku číslo 4 lze dokumentovat přesné rozložení kontrolovaných zařízení v rámci celé 

ČR. Jsou zde dva typy ukazatelů, přičemž z hlediska péče o seniory (včetně těch s kognitivní 

poruchou) jsou důležité modré ikonky ( ), které označují zařízení pro seniory (například 
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DS či DZR)44. Přesný seznam navštívených zařízení a jejich umístění je k nalezení na 

webových stránkách VOP pod odkazem Navštívená zařízení sociálních služeb, avšak není 

kompletní (z navštíveného počtu 128 je jich zveřejněno pouze 106, z toho 76 zaměřených na 

seniorskou populaci). [Systematické návštěvy zařízení sociálních služeb; cit. 2015]

Graf č. 2- Statistika návštěv provedených VOP

Zdroj: [Ochrana osob omezených na svobodě; cit. 2015]

V rámci těchto návštěv mohou kontroloři z řad kanceláře VOP projít celým zařízením, mluvit 

s uživateli služeb (i o samotě) i personálem a nahlížet do dokumentace (včetně té 

zdravotnické). Tyto kontrolní návštěvy jsou prováděny bez předchozího oznámení a nejsou 

vázány na určitý čas, mohou se tedy uskutečnit i o víkendech či v noci.

Z návštěv jsou poté vypracovány závěrečné zprávy s doporučením, které se vztahují nejen 

k samotnému vedení zařízení (popř. zaměstnancům), ale také zřizovateli či orgánu veřejné 

správy. [Ochrana osob omezených na svobodě; cit. 2015]

Zprávy sumarizující poznatky z návštěv jednotlivých typů zařízení jsou zveřejňovány na 

webových stránkách Ochrance.cz v sekci „Ochrana osob omezených na svobodě“ pod 

„Zařízení“ a „Zařízení sociálních služeb“. Zde jsou k dispozici jak samotné zprávy ze 

systematických návštěv zařízení (souhrnné zprávy s doporučeními pro ministry zdravotnictví a 

sociálních věcí), informace o návštěvách jednotlivých zařízení (k dispozici jsou však zprávy 

pouze ze sankcionovaných zařízení – Sociálního a zdravotního centra Letiny z let 2013 a 

2014 sanatoria Jevišovka z 2006 a krátká informace o návštěvě Domova se zvláštním 

                                               
44 Zelené ikonky označují sociální zařízení pro jinou cílovou skupinu uživatelů- například děti, mentálně 
postižené atd.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Vězenská zařízení

Policejní cely

Zařízení ochranné a ústavní výchovy

Zařízení pro cizince

Zařízení pro azylanty

Zařízení sociálních služeb

Zdravotnická zařízení



71

režimem Pampeliška z roku 2014 a Ostatní dokumenty (tj. různé doplňující zprávy 

k problematice). [Zařízení sociálních služeb; cit. 2015]

V rámci těchto návštěv se VOP od jara roku 2013 více zaměřil na kvalitu péče 

poskytovanou seniorům (hlavně s nějakým typem kognitivní poruchy) v institucích a častěji se 

při kontrolách zaměřil na návštěvy DS a DZR. Z poznatků z těchto kontrol vznikla v roce 

2015 souhrnná zpráva: „Domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem: Zpráva ze 

systematických návštěv VOP“, která shrnuje získané poznatky.

Z této zprávy mimo jiné například vyplývá, že ze 14 provedených návštěv (v registrovaných 

sociálních službách) bylo zjištěno špatné zacházení u 7 z nich. Ve stejném časovém rozmezí 

bylo navštíveno také 9 neregistrovaných zařízení a ve všech (tj. 9 z 9) docházelo k porušování 

práv uživatelů a ke špatnému zacházení. [Domovy pro seniory a domovy se zvláštním 

režimem; 2015; str.7 a 13]

Ze zkušeností expertky 1 z kontrolních návštěv vyplynulo zobecnění, že:

„i v registrovaných službách existuje riziko, že klient bude vystaven špatnému 
zacházení. Naopak v neregistrovaných službách je, dle zkušeností z navštívených 
zařízení, tato „šance“ téměř stoprocentní.“ [rozhovor s expertkou 1]

Z šetření VOP vyplývá, že hlavními důvody pro špatné zacházení, ke kterému v pobytových 

sociálních službách dochází, jsou nedostatek personálu a vedení, které dobře nenastavilo 

pravidla postupů při poskytování péče. Nedostatek personálu je problém, na který poukazoval 

již předchozí VOP (JUDr. Pavel Varvařovský) a byla vydána doporučení na jejich navýšení, 

avšak v praxi je naopak běžné, že kvůli finančním obtížím organizace musí naopak 

zaměstnance propouštět. [Domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem; 2015; str.4]

Z rozhovoru s expertkou 1 také vyplynulo, že dalšími důvody může být neodbornost 

personálu a rozpory mezi intuitivní vs. odbornou prací (například intuitivní používání 

prostředků, které mohou omezovat ve volném pohybu, nebo hodnocení projevů a potřeb lidí 

trpících demencí). Nejlevnější řešením problémů s personálem a částečně i s vedením 

(a prevence špatného zacházení do budoucna) je odborné zaškolení.

Dále pak byla 20.-21.2. 2014 v sídle VOP v Brně pořádána mezinárodní konference 

s názvem: „Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí“. Tato 

konference se týkala hlavně tématu lidské důstojnosti, specifických potřeb osob se 

syndromem demence, výživy seniorů, přístupu k péči (multidisciplinaritě, odborným 

i organizačním nárokům a individualitě), sociální práci a v neposlední řadě i právnímu 
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hledisku institucionalizace seniorů. [Konference „Ochrana práv seniorů v instituci, s důrazem 

na osoby s demencí“; cit. 2015]

Z této konference později vyšel sborník, kde jsou zpracovány jak příspěvky z konference, ale 

také příspěvky, které danou problematiku určitým způsobem relevantně doplňují. V tomto 

sborníku je jeden příspěvek s názvem: Autonomie vůle u klientů s demencí, jehož autorkou je 

též právnička Mgr. Marie Lukasová. V tomto dokumentu je na základě strategie P-PA-IA od 

ČALS (viz výše) a zkušeností z praxe vypracováno několik tzv. faulů na lidských právech 

a důstojnosti, ke kterým při péči o osoby s demencí může docházet anebo dochází.

Parafrázuji:

- Soukromí: 

o ochrana soukromí jen na žádost uživatele- „nevadí jim používat toaletní křeslo 

před ostatními, i návštěvami“ nebo „jsou tak zvyklí, odmítají zástěny“ 

(opatření na ochranu soukromí správně NEJSOU na požádání, ale 

samozřejmostí)

o Absence zámků na toaletách- „nereálné, nerozumné a neslučitelné s realitou“ 

a argumentace bezpečností uživatelů

o Zamčení koupelny přes den- „kvůli bezpečnosti klientů“, a přítomnost 

personálu při koupání i u samostatných uživatelů (někdy dokonce mužský 

personál)

- Aktivizace 

o uživatel zůstává celý den ve své pokoji, protože si neřekne, zda chce do 

jídelny, na vycházku atd. Špatně zařízená zařízení s absencí společenských 

místností a nedostatkem personálu (správně by měl personál umět adekvátně 

komunikovat s uživateli, zjišťovat jejich přání popř. nelibost a vytvořit pro ně 

příjemné prostředí)

o setrvávání celý den na lůžku, protože si sám neřekne o změnu

a v dokumentaci nejsou relevantní důvody k nevysazení (správně by měl 

uživatel mít možnost být usazen do křesla a pouze na základě porady 

s lékařem lze od toho upustit)

o celodenní setrvávání v plenách nebo usazení na toaletu pouze, pokud si 

vysloveně řekne (správně by měl být v plenách pouze takový uživatel, který 

trpí silnou formou inkontinence a nelze ho podporovat v tzv. mikčním režimu 

a vysazovat na toaletní křeslo; u člověka s kognitivní poruchou se nelze 

spoléhat, že si sám řekne)
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o Denní režim např. brzké ukládání ke spánku (17:30), jednotný čas podávání 

jídel (například snídaně v 8 hodin) bez možnosti si jídlo nechat na později atd. 

(správně by měl mít každý nárok na individuální režim a respekt 

k přirozenému dennímu rytmu)

- Omezování pohybu (například postranicemi) - intuitivní nasazování postranic 

personálem, aniž by bylo multidisciplinárně projednáno a řádně zdůvodněno.

- Nemožnost kouřit- snaha převychovat uživatele a omezovat jejich kouření 

nedostupností ohně (má pouze personál) či absencí vyhrazeného prostoru pro kouření.

[Lukasová, Hradilová; 2014; str. 84-89]

5.3.2 Česká Alzheimerovská společnost

Dalším relevantním aktérem v péči o osoby s kognitivní poruchou je Česká Alzheimerovská 

společnost (ČALS), což je registrovaná obecně prospěšná společnost (dříve označována jako 

občanské sdružení) založená roku 1996, která sídlí v budově Gerontologického centra v Praze 

8. Včele této organizace je ředitelka, tuto pozici momentálně zastává Martina Mátlová. 

Dalšími orgány jsou tříčlenná správní rada a stejně početná dozorčí rada. 

Cílem této organizace je pomoc a podpora nemocných demencí a jejich rodinných příslušníků

a vzdělávání odborné a laické veřejnosti. [Česká alzheimerovská společnost na pomoc 

občanům postiženým demencí; cit. 2016]

Cíle pomoci pečujícím osobám je dosahováno například za pomoci svépomocných setkání 

s názvem „čaje o páté“, kde si mohou pečující promluvit mezi sebou nebo s psycholožkou 

PhDr. Evou Jarolímovou o problémech, se kterými se potýkají. Dle výroční zprávy za rok 

2014 bylo ve zmíněném roce uskutečněno 22 těchto setkání. Dále pak proběhlo přibližně 900 

krátkých konzultací (telefonicky či mailem) přes Kontaktní a informační centrum 

provozované ČALS.

Pomoc samotným nemocným je poskytována skrze registrovanou sociální službu respitní 

péče, kterou dle výroční zprávy v roce 2014 využilo 25 uživatelů na celkem 5603 hodin (tj. 

přibližně 233 dní).  Dále pak ČALS organizoval 12 setkání s názvem „Toulky pamětí a duší“ 

a 900 hloubkových rozhovorů s psycholožkou PhDr. Evou Jarolímovou. Také projekt 

Bezpečný návrat je zaměřen na pomoc lidem s kognitivní poruchou a to hlavně těm, kteří jsou 

ohroženi blouděním. Ve spolupráci s uživatelem a jeho rodinou dostane uživatel náramek 

s údaji, podle kterých je možné jej poté identifikovat a bezpečně dopravit zpět domů (či 

informovat rodinu nebo ČALS).
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ČALS funguje jako vzdělávací centrum pro odbornou a laickou veřejnost o problematice 

kognitivních poruch. V roce 2014 v rámci tohoto vzdělávání proběhl již 18. ročník Pražských 

gerontologických dnů. Dále pak ČALS pokračoval ve vydávání publikací týkající se 

problematiky a to například Na pomoc pečujícím rodinám či Strategie P-PA-IA. Dále ČALS  

pořádal tzv. Dny paměti, které využilo na 14 kontaktních místech 685 lidí k tomu, aby si 

nechali změřit paměť. Výsledkem těchto měření bylo odeslání 26% z nich (tj. 178 osob) na 

další specializovanější vyšetření. Také byly uspořádány dvě veřejné sbírky (Týden paměti a 

Nezapomenutelný večer), jejichž výtěžek (105 832Kč) bylo použito na zlepšení podmínek 

péče o osoby s demencí a zlepšení konzultací v ČALS. [Hanuš; 2015; str.1]

Podobně jako ČALS fungují i Alzheimerovské společnosti v jiných státech, jako je například 

Velká Británie (Alzheimer´s Society) nebo Spojených státech Amerických (Alz.org). Také 

existuje evropská Alzheimerovská společnost – Alzheimer Europe a světová –  Alzheimer´s

Disease International. 

Z pohledu péče o osoby s kognitivní poruchou a ochrany jejich práv je, dle mého názoru, 

nejdůležitějším zaměřením ČALS udělování sociálním zařízením certifikaci Vážka. Tuto 

certifikaci mělo v roce 2014 celkem 40 zařízení pro lidi s demencí, přičemž 24 z nich byl 

certifikát potvrzen, 4 zařízení byla nová a jedno zařízení ve své žádosti neuspělo. Nově 

certifikaci dostal například domov se zvláštním režimem Zvonková (Praha 10). [Hanuš; 2015; 

str.1]

Mezi hlavní hodnotící kritéria pro udělení certifikace patří například zachování důstojnosti 

osob, úroveň poskytované zdravotní péče, bezpečnost, zvládání problematického chování, 

výživa a hydratace.45 [Holmerová; 2014; 120]

Tato kritéria se ohodnocují procentuálně (do jaké míry jsou dané kritéria splněna- 0%, 50%, 

70%, 85% anebo 100%) i podle předem dané váhy daného kritéria. Z celkového počtu 100 

bodů musí zařízení dosáhnout minimálně 75% u všech kritérií. [Pravidla pro udělování 

certifikátu Vážka; 2015; str.1 a 2]

Z rozhovoru s expertkou 4, která je auditorkou v rámci těchto certifikace vyplynulo, že

v rámci hodnocení mají také tzv. „Grandmother´s test“, tedy hodnocení podle toho, zda by do 

daného zařízení byli ochotni umístit svou babičku.

Dle zkušeností expertky 4 z návštěv DZR vyplývá, že 

„ zařízení při hodnocení dosahují maximálně 95 či 96 bodů (z možných 100).  Za 
celkovou dobu trvání auditů se pouze dvakrát stalo, že by zařízení nedosáhlo minimálního 
počtu bodů a certifikaci neobdrželo.“ [rozhovor s expertkou 4]

                                               
45 Přehled všech kritérií viz příloha č. 13
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Jako příklady dobré praxe expertka 4 uvedla SENIOR centrum Blansko, denní stacionář 

Naděje ve Zlíně, Domov důchodců Bystřany, střediska Diakonie ČCE ve Dvoře Králové nad 

Labem a v Libici nad Cidlinou. 

5.4 SOCIÁLNÍ SLUŽBY SE ZAMĚŘENÍM NA PÉČI O SENIORY 

S KOGNITIVNÍ PORUCHOU

Tato podkapitola se budu věnovat tomu, jaké sociální služby jsou seniorům a hlavně seniorům 

s kognitivními poruchami poskytovány. K tomuto vymezení využiji hlavně zákon č. 108/2006 

Sb. O sociálních službách, který upravuje podmínky „poskytování pomoci a podpory fyzickým 

osobám v nepříznivé sociální situaci (dále jen "osoba") prostřednictvím sociálních služeb a 

příspěvku na péči, podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb, výkon 

veřejné správy v oblasti sociálních služeb, inspekci poskytování sociálních služeb a 

předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách.“ [Zákon 108/2006 Sb.; cit. 2015]

5.4.1 Sociální služby u seniorů s kognitivní poruchou

V následující tabulce č. 5 je počet na MPSV registrovaných zařízení sociální péče (a 

poskytovatelů odborného sociálního poradenství), které se zabývají cílovou skupinou seniorů 

(včetně seniorů s kognitivní poruchou) dle krajů ČR. 

Tabulka č. 10 - Počty vybraných registrovaných sociálních služeb dle krajů ČR

Kraj počet osob 65+ DS DZR CDS DeS TS SP PS OA OS TP

Praha 229618 27 14 1 16 0 30 43 18 32 3

Jihočeský 114731 39 17 0 3 0 28 55 13 16 1

Jihomoravský 213228 47 38 12 7 0 20 63 13 23 2

Karlovarský 52285 17 9 0 2 0 6 20 5 2 2

Královéhradecký 104773 35 12 4 5 1 8 51 6 10 2

Liberecký 77318 19 13 2 4 0 14 45 10 13 1

Moravskoslezský 213397 69 41 5 8 3 29 68 25 30 1

Olomoucký 115866 35 17 2 4 0 8 36 8 6 0

Pardubický 93083 25 14 1 3 0 12 57 8 8 0

Plzeňský 105556 24 11 1 4 1 14 47 8 4 2

Středočeský 219811 72 44 4 19 1 42 99 28 41 2

Ústecký 140543 41 34 2 6 2 20 62 13 18 0

Vysočina 92924 23 17 3 8 0 8 52 8 13 1

Zlínský 107273 38 21 2 9 0 5 37 12 11 0

Celkem 1880406 511 302 39 98 8 244 735 175 227 17
Tabulka vytvořena autorkou textu, zdroj dat: [Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2014; cit 2016] 
a [Registr sociálních služeb; cit. 2016]
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Avšak ne všechna zmíněná zařízení jsou zaměřena přímo na seniory s kognitivní poruchou. 

Jediným typem zařízení, které je dle zákona 108/2006 Sb. zaměřeno specificky na seniory 

s kognitivní poruchou je DZR (tj. domov se zvláštním režimem), ostatní zařízení jsou 

zaměřena na seniory (dle věku), ale v některých je kognitivní porucha kontraindikací. 

Bohužel v praxi často dochází k tomu, že například do DS jsou přijati i uživatelé, kteří buď již 

mají kognitivní poruchu (nejčastěji v počátečním stádiu) anebo se u nich kognitivní porucha 

vyvine později (čemuž nelze ze strany personálu zabránit).  Dle šetření v DS a DZR v roce 

2013 pouze přibližně 21% uživatelů v DS seniorů nemá sníženou kognici (dle testu MMSE) a 

17% uživatelů trpí dokonce těžkou demencí. Naopak 95% obyvatel DZR trpí buď těžkou 

demencí (47%) anebo rozvinutou demencí (44%) a pouze 5% nemá snížené kognitivní 

funkce. V porovnání s rokem 2007 také došlo k výraznému nárůstu počtu seniorů s kognitivní 

poruchou v zařízení, dříve bylo v DD46 více osob s normální kognicí (38%) a stejný poměr 

osob byl uživatelů se střední demencí, tak v roce 2013 v DS bylo již výrazně více osob 

s demencí (50%) na úkor těch s normální kognicí (21%) (a v DZR je tento poměr ještě 

markantnější). [Vaňková, 2013; str. 2 a 3]

Graf č. 3- Prevalence kognitivních poruch v DZR a DS dle šetření roku 2013

Zdroj: [Vaňková; 2013; str. 2]

Na druhou stranu dle jiných výzkumů pouze necelých 20% všech osob trpících kognitivní 

poruchou jsou v nějakém pobytovém zařízení a pouze 6% je přímo v DZR.[Mátl; 2014; str. 

19]

V následující tabulce č. 11 je vidět srovnání DS a DZR s jejich kapacitou a zamítnutými 

žádostmi o umístění. Z tabulky vyplývá, že na celkový počet 1880406 osob nad 65 let věku a 

                                               
46 Označení pro DS a DZR používané před schválení zákona č. 108/2006 Sb.

5% 4%

44%

47%

Prevalence kognitivních poruch, 
DZR 2013 (n=626)

Normální 
kognice

MCI

Demence

Těžká 
demence

21%

12%
50%

17%

Prevalence kognitivních poruch, 
DS 2013 (n=626)

Normální 
kognice

MCI

Demence

Těžká 
demence



77

připadá pouze necelých 36 tisíc lůžek v DS a přibližně 13,7 tisíc lůžek v DZR. Z tabulky lze 

také vyčíst, že počet zamítnutých žádostí o umístění do DS je téměř dvakrát větší než je 

reálný počet momentálních uživatelů. Pokud by tedy mělo dojít k uspokojení všech žadatelů 

muselo by dojít ke zřízení přibližně dalších 903 DS, aby byla poptávka pokryta.47

O umístění do DZR nebyl tak výrazně vyšší zájem, rozdíl mezi umístěnými uživateli (13668) 

a zamítnutými žadateli (18350) není tak výrazný. Zde by na umístění všech žadatelů stačilo 

zřídit 410 DZR48, což je sice poloviční počet nežli u DS, ale i tak je nereálný. 

Dále lze z tabulky č. 10 vyčíst, že nejvíce zamítnutých žádostí bylo v Jihomoravském kraji (u 

DS i DZR), nejméně naopak v kraji Karlovarském.

Tabulka č. 11- Statistika DS a DZR k 31.12. 2014 dle krajů ČR

Kraj
počet 
osob 65+

počet
DS

počet 
osob v DS

zamítnuté 
žádosti do DS

počet
DZR

počet osob 
v DZR

zamítnuté 
žádosti do DZR

Praha 229618 27 2097 6561 14 502 902

Jihočeský 114731 39 2929 3644 17 561 572

Jihomoravský 213228 47 2946 12666 38 2697 5059

Karlovarský 52285 17 829 199 9 360 147

Královéhradecký 104773 35 2267 2714 12 519 518

Liberecký 77318 19 960 1087 13 391 375

Moravskoslezský 213397 69 4603 6175 41 1465 1935

Olomoucký 115866 35 2487 3577 17 596 850

Pardubický 93083 25 2040 2484 14 897 475

Plzeňský 105556 24 1730 2615 11 725 1550

Středočeský 219811 72 4866 8008 44 1725 1736

Ústecký 140543 41 3405 3628 34 1845 1920

Vysočina 92924 23 2144 3531 17 542 998

Zlínský 107273 38 2579 6501 21 843 1493

Celkem 1880406 511 35882 63390 302 13668 18530

Tabulka vytvořena autorkou textu, zdroj dat: [Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2014; cit 2016] 
a [Registr sociálních služeb; cit. 2016]

5.5 KVALITA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Tato kapitola se bude věnovat tomu, jak byla (před vznikem zákona 108/2006 Sb. o sociálních 

službách) a je nyní definována kvalitní sociální služba.

                                               
47 Výpočet probíhal následovně: počet osob v DS (35882) děleno aktuálním počtem DS (511), což je 70,2. Tímto 
číslem se následně vydělí zamítnuté žádosti (tj. 63390/70,2) a dojde se k výsledku: 902,9 (tj. 903)
48 Výpočet probíhal následovně: počet osob v DZR (13668) děleno aktuálním počtem DZR (302), což je 45,2. 
Tímto číslem se následně vydělí zamítnuté žádosti (tj. 18530/45,2) a dojde se k výsledku: 409,9 (tj. 410)
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5.5.1 Principy kvality soc. služeb 

Před vznikem zákona o sociálních službách roku 2006 se otázkám sociálních služeb (co to 

jsou sociální služby, kdo je za ně odpovědný a fungování celého systému) věnovala Bílá 

kniha v sociálních službách. [Bílá kniha v sociálních službách; 2003]

Samotné sociální služby, jejich „plánování, organizování, doručování a financování“, bylo 

definováno 7 principy, které měly zajišťovat určitou jejich kvalitu.

1. Nezávislost a autonomie (funkce soc. služeb je podpora nezávislosti, respekt 

k individualitě a dopomoc se zajištěním důstojnosti, práv a zodpovědnosti nikoliv 

přepečování) 

2. Začlenění a integrace (začlenění osob do společnosti, prevence sociálního vyloučení 

a dopomoc žít běžným životem)

3. Respektování potřeb (přizpůsobení se tomu, co daný člověk opravdu potřebuje a 

požaduje)

4. Partnerství (mezi složkami ve společnosti49, ale i mezi poskytovateli a příjemci 

služby)

5. Kvalita (důvěra v poskytovatele, profesní vzdělávání zaměstnanců a inspekce)

6. Rovnost (rovnost přístupu k lidem bez ohledu na jejich postižení a dále rovnost 

poskytovatelů v přístupu ke zdrojům)

7. Národní standardy a rozhodování v místě (o službách rozhoduje jednotlivec/ 

komunita znalý situace, ale je vyžadována i spolupráce s nadřízenými celky). [Bílá 

kniha v sociálních službách; 2003]

5.5.2 Standardy kvality v sociálních službách

Po vzniku zákona 108/2006 Sb. byl systém hodnocení kvality péče změněn a byl vytvořen 

nový systém (náhrada za dřívějších 7 principů) tzv. Standardů kvality poskytování 

sociálních služeb, které jsou povinné pro všechny poskytovatele sociálních služeb. Obecně 

jsou tyto standardy: „souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je definována úroveň kvality 

poskytování sociálních služeb v oblasti personálního a provozního zabezpečení sociálních 

služeb a v oblasti vztahů mezi poskytovatelem a osobami.“ [Zákon 108/2006 Sb.; cit. 2015; 

§99]

Tyto standardy jsou trojího typu: procesní (1-8), personální (9 a 10)a provozní (11-15). 

                                               
49 Jednotlivci, komunity a orgány samosprávy, občanská společnost, kraje a stát
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Standard číslo 1 se týká „cílů a způsobu poskytování sociální služby“, přičemž každý 

poskytovatel sociální služby je dle tohoto standardu povinen sdělit „CO poskytuje (nabídka 

služeb), KDY a KDE lze služeb využít, KDO jich může využít, za JAKÝCH podmínek a s jakým 

CÍLEM tuto službu poskytuje“. Tento standard se též nazývá veřejným závazkem a je 

povinností poskytovatelů sociálních služeb tento závazek zveřejnit (a plnit).[Straková; 2008; 

str. 5-20]

Standard číslo 2 se týká ochrany práv (včetně LP) osob (uživatelů soc. služby). Tento 

standard se snaží zajistit uživatelům sociální služby jejich práva (včetně samostatného 

rozhodování). Dále pak zabránit a předcházet případnému porušování práv uživatelů, ke 

kterým by mohlo dojít při poskytování služby. Případně stanovuje způsoby řešení takového 

porušení a nápravy. [Straková; 2008; str. 5-20]

Dodržování lidských práv tedy není pouhou „třešničkou na dortu“, ale naopak nelze hovořit o 

kvalitní sociální službě, pokud nerespektuje práva svých uživatelů. Mimo základní lidská 

práva jsou v rámci sociálních služeb důležitá i tzv. „individuální, konkrétní či jednotlivá 

práva“, která představují například právo „obdržet stravu, opustit rezidenční zařízení či 

poskytnutí pečovatelské služby.“ [Johnová; 2002; str. 21]

Samotné zařízení by si mělo v rámci standardů stanovit problémové oblasti, ve kterých může 

dojít k porušení v dané sociální službě (nejčastěji jsou to „ochrana osobní svobody, soukromí, 

osobních údajů, práva na vzdělání a svobodnou volbu povolání, ochranu před jakoukoliv 

formou zneužívání, nucené práce či diskriminace“). Tyto problémové oblasti závisí na 

několika faktorech, jako je:

- míra závislosti uživatele sociální služby na poskytovateli (čím větší závislost tím 

pravděpodobnější možné porušení práv)

- faktory jako věk, zdravotní stav uživatele či způsobilost k právním úkonům (nejvíce 

ohroženi jsou právě ti s ustanoveným opatrovníkem, dále také nejmladší a nejstarší 

uživatelé či závislé osoby)

- délka poskytování služby (čím déle je služba využívána tím se riziko zneužití zvyšuje

a snižuje se dohled nad dodržováním)

- místní a časová dostupnost služby (pokud je poptávka po službě vyšší nežli je 

poskytovatel schopen uspokojit zvyšuje se riziko uplácení či snahy o zajištění si 

dobrého postavení)

- míra kontroly ochrany práv uživatelů od třetích nezainteresovaných stran (pokud má 

uživatel rodinu, která dohlédne na dodržování práv svého rodinného příslušníka, tak se 

riziko zneužití výrazně snižuje)
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Také je nutné počítat s rizikem zneužití ze strany uživatele či jeho rodiny (nikoliv pouze 

poskytovatele a jeho zaměstnanců), ale hlavně s neúmyslným poškozením práv uživatele 

způsobeným nepochopením či aplikováním neadekvátních pravidel v dané situaci

Existují určitá pravidla, jak se postupovat v případě podezření:

- „presumpce podezření (oproti obvyklé presumpci nevinny)

- vytvoření jakého si seznamu porušení, ke kterým již došlo, jejich řešení pro ponaučení

- pozornost by měla být věnována speciálně těm uživatelům služeb, kteří jsou na 

poskytovaných službách plně závislí

- zveřejnění kárných opatření, která by byla užita v případě prokázání viny. Tato 

opatření lze dělit:

o etická (svědomí, tlak veřejného mínění)

o pracovněprávní (výpověď,,..)

o občanskoprávní (vymáhání satisfakce ze strany uživatele)

o správněprávní (přestupek, pokuta,..)

o trestněprávní (trestní čin a odpovídající trest)“.[Johnová; 2002; str. 24]

Standard číslo 3 upravuje podmínky při jednání se zájemcem o službu a v případě odmítnutí 

uživatelovy žádosti povinnost nabídnout alternativní služby. Standard číslo 4 upravuje 

podobu smlouvy o poskytování sociální služby (rozsah služby, průběh dané služby, rozsah 

vykonávaných činností, konkrétní podmínky a cena). Standard číslo 5 se týká individuálního 

plánování služby. Podoba je individuální, většinou obsahují informace o uživateli, dále pak 

podoba služby či tam mohou být zmíněny rizikové situace. Standard číslo 6 upravuje práci 

s dokumentací a získanými údaji (bezpečné nakládání a možnost nahlédnout). Standard číslo 

7 se věnuje nakládáním s případnými stížnostmi na kvalitu služby či její poskytování. Podání 

stížnosti nesmí stěžovatele nijak poškodit a musí být možno podat ji anonymně. Posledním 

z této kategorie standardů (číslo 8) se věnuje návaznosti na ostatní zdroje (služby, rodinu, 

přátelé, známé,…). Sociální služba by, dle tohoto standardu, měla podporovat uživatele

v rozvoji kontaktů a sociálního začlenění.

Dva personální standardy (čísla 9 a 10) se věnují personálnímu a organizačnímu zajištění 

služby (garance vyškolených a profesionálních zaměstnanců nebo dobrovolníků) a 

profesnímu rozvoji zaměstnanců (plán profesního růstu zaměstnanců).

Následuje pět provozních standardů (11-15). První (číslo 11) se věnuje místní a časové 

dostupnosti služby, a služba dle něj musí odpovídat druhu, stanovenému cíli a také dle potřeb 

uživatelů. Druhý (číslo 12) pojednává o povinnosti poskytovatele dostatečně a srozumitelně 

informovat o poskytované službě formou veřejně dostupného „souboru informací o 
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poskytované službě“. Třetí provozní standard (číslo 13) upravuje místo poskytování služby a 

to z hlediska materiálního, technického nebo hygienického a důstojného. Předposlední 

standard (číslo 14) má za úkol definovat náročné a nouzové situace, ke kterým může dojít při 

vykonávání služby a stanovit postupy, které napomohou rychlému vyřešení situace. Poslední 

standard (číslo 15) se věnuje zlepšování kvality sociální služby a obecně zjišťování 

spokojenosti s dosavadní službou.[Straková; 2008; str. 5-20]

Z rozhovoru s expertkou 3 z pečovatelské služby v Praze vyplynulo, že 

„v rámci své práce jsem se standardy sociálních služeb nesetkala, ale na nedávném 
školení se o nich lektorka zmiňovala. U nás pravděpodobně tyto standardy (podobně jako 
individuální plány uživatelů služeb) vypracovává nadřízená (okrsková sestra)“. [rozhovor 
s expertkou 3]

Naopak má zkušenost z práce v Gerontologickém centru je taková, že na pravidelných 

provozních poradách nás (osobní asistentky) koordinátorka služby seznámila se standardy 

služby (jejich aktualizacemi) a dokonce chtěla připomínky z praxe. Dokonce i nově přijatá 

kolegyně na první provozní poradě standardy kvality obdržela k prostudování.

Z rozhovoru s expertkou 6 vyplynulo, že ona sama považuje standardy kvality sociálních 

služeb za něco potřebného, ačkoliv je velice složité věrně zobrazit realitu. Sama expertka 6 

má pro denní stacionář standardy zpracované, ale jejich poslední aktualizace proběhla před 

několika lety. Na otázku po lepším řešení přišla expertka 6 s nápadem týkajícím se standardů 

dle odlišných typů služeb či cílových skupin

Obecně kontrolu poskytovatelů sociálních služeb (tzv. inspekci) provádí buď 

zřizovatel daného zařízení (např. kraj, město atd.) nebo MPSV. Inspekce se může zaměřit buď 

na plnění podmínek pro registraci, povinností poskytovatelů anebo právě na standardy 

kvality. Přičemž podle §38 vyhlášky č. 505/2006 Sb. se plnění těchto standardů hodnotí 

bodovou škálou od 3 (splněno výborně) do 0 bodů (splněno není) u předem daných kritérií50 u 

každého jednotlivého standardu. [Vyhláška 505/2006 Sb.; cit. 2016; §38]

Dle zákona o sociálních službách musí inspekci provádět alespoň dvoučlenný tým (u 

pobytových zařízení minimálně 3 členný) z toho minimálně jedna osoba musí být 

zaměstnancem MPSV. [Zákon 108/2006 Sb.; cit. 2016; §98]

                                               
50 Viz příloha č. 12 pro standardy č. 1 a 2
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Z rozhovoru s expertkou 2 vyplynulo, že tyto inspekce kvality jsou často zaměřené pouze na 

kontrolu podoby dokumentace (tedy písemného zpracování standardů kvality), tedy zda 

odpovídají předepsaným metodikám tvoření a nikoliv o to, jak jsou aplikovány v praxi. Dle 

zkušenosti expertky 2 tak dochází k situacím, kdy inspektoři pouze zkontrolují dokumentaci, 

ale vůbec nekomunikují s pracovníky o samotné podobě práce. Často jsou výstupem z těchto 

kontrol výtky vůči poskytovatelům služeb, že například ve standardech používají termín 

„klient“ místo nově používaného termínu „uživatel sociální služby“. 

V knize Dlouhodobá péče- geriatrické aspekty a kvalita péče je kritika standardů a inspekce

kvality sociálních služeb též zmiňována. Inspektoři jsou, dle autorky této knihy, často 

neodborníci, kteří provádějí inspekce ve všech typech sociálních služeb a nerozumí více do 

hloubky specifikům různých cílových skupin uživatelů (např. právě osob s demencí). Je zde i 

uveden příklad, kdy byla po osobách trpících demencí vyžadována znalost evakuačního plánu. 

Tyto standardy kvality sociálních služeb jsou podobné těm, které se dříve užívaly ve Velké 

Británii v tzv. care homes, ale byly nahrazeny jinými a také byla vylepšena i samotná 

inspekce. [Holmerová; 2014; 125]

Stejný názor vyznává i expertka 4, která toto téma hodnotí ze svých zkušeností z projektů 

z MPSV a certifikací Vážka

Expertky (2 a 4) se dále shodly na neadekvátnosti užívání označení „uživatel služby“ a 

upřednostňuje označení „klient“ nebo nejlépe právě „člověk“. Užívání slova „uživatel“ 

připodobňuje k používání oslovení „soudruh“ za komunismu. Oba tyto termíny jsou, dle 

expertky 2, špatné, protože nereflektují, že se stále jedná o sice nemocné, ale stále lidi.

Expertka 4 se také v rámci projektu MPSV (ve spolupráci s organizací KVIP) podílela na 

návrhu redukce počtu standardů kvality (z počtu 15 na 2), protože kontrola velké část z nich 

by měla primárně patřit k povinnostem zřizovatelů služeb (vzdělání, počet pracovníků,…). 

Jiné standardy jsou již popsané v zákoně (cíle a cílové skupiny) a tak není nutné je znovu 

zmiňovat, protože poskytovatel služeb musí postupovat podle zákona. Hlavní výsledek však 

byl, že inspekce by se měly zaměřit na práci s případem (jednotlivým konkrétním člověkem, 

skupinou či komunitou) a hodnotit, jak se člověk do služby dostává a jak služba probíhá (od 

prvního kontaktu, přes uzavírání smlouvy, plánování služby, realizace kroků až po ukončení 

služby). Dále pak by samotná inspekce měla obsahovat i určitou formu podpory, ponaučení a 

posunutí, nikoliv pouze samotné kontroly, případně sankce.

Expertky (4 a 6) se shodly na tom, že se obecně jedná o problematickou oblast sociálních 

služeb a každý inspektor se zaměřuje na něco jiného a tak se výsledek může velice lišit. 
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Naopak opačnou zkušenost popisovala expertka 5, protože v zařízení Z byla nenahlášená

inspekce kvality sociálních služeb necelý týden před uskutečněním expertního rozhovoru. 

Expertka 5 popisovala, že inspekce probíhala velice profesionálně. Sice se věnovala hlavně 

dokumentaci, ale zaměřila se i na přímou péči o klienty. Inspektorky (byly to 3 ženy) strávily 

v Z celkem tři dny, které expertka 5 označila jako „náročné“. Dle jejích slov chtěly vidět 

téměř veškerou dokumentaci a vybraly si 6 uživatelů (3 spolupracující a komunikující a 3 

nekomunikující), se kterými vedly i rozhovor a pečlivě studovali jejich individuální plány. U 

hůře komunikujících klientů se také více věnovaly rozhovoru s jejich klíčovými pracovníky a 

soustředily se na kvalitu poskytované péče. V dokumentaci, která je i podle expertky 5 velice 

důležitá, se inspektorky věnovaly hlavně kritériím plnění dle vyhlášky 505/2006 Sb. (viz 

příloha č. 12) a poté sdělovaly své výtky. Kladně však expertka 5 hodnotila hlavně možnost si 

tzv. obhájit své postoje a postupy. Na druhou stranu za měsíc (doba, kdy Z obdrží výsledek 

inspekce) expertka 5 očekává několik vážných výtek a „šibeniční termíny“ na jejich opravení.

Z rozhovoru také vyplynulo, že příchod inspekce byl vlastně pro zařízení (a zaměstnance) 

přínosem, protože od příchodu expertky 5 na tuto pracovní pozici své podřízené na možnost 

příchodu inspekce upozorňovala. V době před jejím nástupem se totiž nikdo v zařízení 

individuálnímu plánování ani standardům kvality v sociálních službách nikdo nevěnoval a tak 

expertka 5 neměla při jejich zavádění lehkou pozici. Z tohoto důvodu, když se neohlášeně 

objevily inspektorky v zařízení, tak pracovníci podle slov expertka 5, pochopili, že se nejedná 

pouze o plané vyhrožování a v případě hrubého porušování povinností stanovených zákonem 

by mohlo dojít i k zavření zařízení. 

5.6 LINIOVÍ PRACOVNÍCI VE ZKOUMANÉ OBLASTI

V kapitole věnované teoretickému ukotvení práce byla již teorie liniových pracovníků 

představena a v této podkapitole se budu věnovat tomu, kdo jsou liniovými pracovníky 

v oblasti péče o seniory s kognitivními poruchami. Kapitola se tedy bude věnovat tomu, kdo 

jsou v praxi ti, kdo určují podobu péče o tyto osoby a mohou ovlivnit nakládání s lidskými 

právy těchto osob.

Jsou to pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci, kteří jsou zaměstnáni 

v sociálních službách (registrovaných na MPSV i těch neregistrovaných) se zaměřením na 

tyto osoby.
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5.6.1 Pracovníci v sociálních službách

Pracovníci v sociálních službách jsou obecně dle zákona č. 108/2006 Sb. paragrafu 116 

definováni jako ti, kdo vykonávají přímou péči o osoby v ambulantních, terénních nebo 

pobytových službách. Pracovník v sociálních službách v rámci péče o uživatele služby 

vykonává: 

- „nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně a oblékání, 

manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, 

podporu soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a 

společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb,

- základní výchovné nepedagogické činnosti spočívající v prohlubování a upevňování 

základních hygienických a společenských návyků, působení na vytváření a rozvíjení 

pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity, provádění volnočasových 

aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností 

formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní 

činnosti,

- pečovatelské činnosti v domácnosti osoby spočívající ve vykonávání prací spojených s 

přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péči o jejich 

domácnost, zajišťování sociální pomoci, provádění sociálních depistáží pod vedením 

sociálního pracovníka, poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských 

kontaktů a psychické aktivizaci, organizační zabezpečování a komplexní koordinování 

pečovatelské činnosti a provádění osobní asistence,

- pod dohledem sociálního pracovníka činnosti při základním sociálním poradenství, 

depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování 

pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.“[Zákon 108/2006 Sb.; cit. 2015]. 

Tuto práci může vykonávat bezúhonná, svéprávná a zdravotně způsobilá osoba s minimálně 

základním vzděláním. Dalším předpokladem je absolvování jednoho z vyjmenovaných: 

akreditovaného rekvalifikačního kurzu, zdravotnického kurzu v ošetřovatelství, ergoterapie či 

sociální práce, středoškolského vzdělání v oblasti sociální péče, či vysokoškolského vzdělání 

zakončeném státní zkouškou (bakalářskou, magisterskou či doktorskou) v sociálně- právní 

oblasti.  [Zákon 108/2006 Sb.; cit. 2015]
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V praxi zastávají pracovníci v sociálních službách pozice pečovatelek (v pečovatelské službě 

anebo v ambulantním zařízení) a osobních asistentek.

Z rozhovoru s pracovnicí expertkou 3 vyplynulo, že pouze přibližně 10% uživatelů jejich 

služby jsou osoby s kognitivní poruchou. Nejčastěji se jedná o osoby v počáteční fázi nemoci. 

Dle expertky 3 to v praxi je tak, že po zaznamenání prvotních příznaků kognitivní poruchy 

(zapomínání, bloudění atd.) je kontaktována rodina (pokud ji uživatel má) anebo okrsková 

sestra, kteří se dále pokouší uživatele umístit do nějakého zařízení. Podle expertky 3 totiž 

pečovatelská služba s jejím nastavením na úkony a časovým omezením na úkon u jednoho 

uživatele, není schopna pečovat o osoby s kognitivní poruchou a poskytnout jim dostatečně 

bezpečné prostředí pro setrvání v domácnosti. Expertka 3 na tento fakt ilustrovala případem 

z praxe:

„chodila jsem k jedné paní, která opakovaně zapomínala plynový sporák a tak jsem o ni 
měla samozřejmě strach. Jenže jsem nemohla s paní být neustále a kontrolovat, zda 
sporák vypnula či nikoliv.“ [rozhovor s expertkou 3]

Náplní práce pečovatelky je donáška a ohřátí oběda, často však musí v rozmezí od 11 do 14 

hod stihnout velké množství klientů a tak není možné se u každého vyhnout potenciálně 

rizikovým situacím. Dále pak pečovatelka obstarává například nákupy pro uživatele, pomáhá 

mu s hygienou nebo s úklidem.

Expertka 3 popisovala, že 

„denně mívám kolem 8-12 klientů a o letních prázdninách někdy až 17 klientů, kteří jsou 
od sebe různě daleko, takže jsem v neustálém spěchu, abych vše stihla. Pokud si chci 
s některými uživateli povídat, musím si na to sama najít čas, který jim pak nemohu 
započítat do vyúčtování a dělám to vlastně ve svém volném čase.“ [rozhovor s expertkou
3]

Oproti tomu osobní asistence, například v Gerontologickém centru, funguje na jiném 

principu, kdy na jednoho uživatele je vyhrazena minimálně hodina (jsou i klienti, kde 

asistentka tráví 2 a více hodin). I díky tomu je poměr zdravých a nemocných kognitivní 

poruchou v osobní asistenci opačný než je tomu v pečovatelské službě (tedy cca 90% 

uživatelů má nějakou kognitivní poruchu). Dalším rozdílem je, že pracovníci osobní asistence 

nemohou činnost vykonávat ZA uživatele, ale pouze S ním. V praxi to znamená, že 

pečovatelská služba například dojde uživateli nakoupit a poté nákup vyúčtuje a naopak 

v osobní asistenci je uživatel doprovázen do obchodu, kde si sám nakoupí a zaplatí, a zpět do 

bytu. 
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V zařízení Z, kde zaměstnanci pracují na denní/noční směny stylem krátký a dlouhý týden, 

funguje péče trochu jinak. Expertka 5 v rozhovoru uvedla, že momentálně mají 58 klientů a 

starají se o ně 2 aktivizační pracovníci, 2 denní a 1 noční zdravotní sestra a 7 nebo 8 

pracovníků v sociálních službách. Do zařízení také jednou týdně dochází lékař, který je pro 

ostatní konzultace na telefonu, a třikrát týdně fyzioterapeutka. Zajímavostí je, že v době, kdy 

služba začínala, byl v zařízení pouze jeden uživatel a šest pracovníků. V zařízení Z funguje 

systém klíčových pracovníků, přičemž jeden klíčový pracovník má na starosti určitý pokoj a 

jeho úkolem je mít přehled o lidech z daného pokoje a kvalitu péče o ně. Na péči o jednoho 

uživatele a jeho potřeby se totiž podílí více pracovníků a musí navzájem spolupracovat. 

5.6.2 Sociální pracovníci

Druhým liniovým pracovníkem jsou sociální pracovníci, jejichž náplní práce je (dle stejného 

zákona č. 108/2006 Sb.): „ vykonávat sociální šetření, zabezpečovat sociální agendy včetně 

řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně 

právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné 

činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování 

krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace, zjišťuje potřeby obyvatel obce a 

kraje a koordinuje poskytování sociálních služeb.“[Zákon 108/2006 Sb.; cit. 2015]

Pozici sociálního pracovníka může, stejně jako pracovníka v sociálních službách, vykonávat 

pouze bezúhonná, zdravotně způsobilá a svéprávná osoba. Rozdíl je však v tom, že u pozice 

sociálního pracovníka je kladen větší důraz na vzdělání, je požadován minimálně absolvování 

vzdělávacích kurzů (o rozsahu min 200 hodin a víceletá praxe), vyšší odborné či 

vysokoškolské vzdělání (bakalářské, magisterské či doktorské) v sociální oblasti. [Zákon 

108/2006 Sb.; cit. 2015]

Příkladem sociálního pracovníka je právě expertka 5 (zařízení Z). Náplní její práce je dohled 

nad svými podřízenými (pracovníci v sociálních službách), jednání se zájemci o službu a 

následné sociální šetření v rodinách žadatelů, jednání s rodinnými příslušníky uživatelů DZR. 

Naopak její náplní není přímá péče o osoby s kognitivní poruchou, přestože její kvalitu může 

výrazně ovlivnit (a snaží se o to). Ačkoliv jsou v Z registrovány dvě sociální služby (DZR a 

DeS) tak zatím funguje pouze DZR.  DeS bude možná zprovozněn v budoucnu. Problémem 

však je, že ačkoliv je DeS registrována na 10 klientů, tak není pro tuto službu vyhrazen 

speciální prostor a uživatelé stacionáře by byli společně s těmi z DZR.  
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Jak již bylo řečeno, po svém nástupu na pozici zavedla expertka 5 systém 

individuálního plánování a zatím poskytuje zaměstnancům podporu při jejich vypracovávání 

(protože se s tím doposud velká část z nich nesetkala). Dále pak vybírá svým zaměstnancům 

důležitá školení, která by měli v rámci povinného vzdělávání absolvovat (povinně 24 hod 

v kurzech akreditovaných MPSV) a jedním z nich bylo právě individuální plánování (dále pak 

plánuje komunikaci s problémovým klientem).

Ze své pozice také vyjádřila názor, že všichni lidé (včetně seniorů s kognitivní poruchou) 

disponují stejnými právy, ale že „zdraví“ lidé někdy v rámci konání dobra osobám 

s kognitivní poruchou některá práva upírají. 

Dle názoru expertky 5:

„tito (zdraví) lidé se velice často domnívají, že tím vlastně osobám s kognitivní poruchou 
pomáhají, když za ně něco rozhodnou či je od něčeho ochrání. Pravdou však je, že tím 
ochraňují a pomáhají spíše sobě, nežli jim.“ [rozhovor s expertkou 5]

Samozřejmě jsou bohužel i tací, kteří omezují práva druhým pouze pro svůj vlastní užitek. 

Dle expertky 5, jsou obecně nejčastěji porušována práva na svobodu pohybu, právo 

rozhodnutí o své situaci a právo na soukromí. 

V rámci Z se však tato práva snaží dodržovat. Svoboda pohybu je zde zajištěna možností 

volně se pohybovat po celé budově DZR (včetně výtahu) a omezen je pouze odchod z budovy 

(na kódovaný zámek), odchod z terasy (branka) a z důvodu bezpečnosti i schody (též branka 

na zástrčku). Z vlastního pozorování, které náhodně proběhlo při čekání v prostorách zámecké 

zahrady v Roztokách, kdy tam na vycházku vyšly tři pracovnice zařízení Z a devět uživatelů. 

V rámci této procházky jsem viděla, jak se jedna z uživatelek chtěla samostatně po zahradě 

procházet a ihned k ní přistoupila jedna z pracovnic, která jí kvůli bezpečnosti („abyste někde 

například nezakopla“) nabídla doprovod. Ukázalo se, že paní doprovod nechce a asi byla i 

dostatečně orientována, že se nakonec šla procházet sama. 

Právo na soukromí bylo řešeno například tím, že do osobních skříní a nočního stolku nesmí 

personál vstupovat (například při úklidu či ukládání čistého prádla) bez přítomnosti daného 

uživatele. Tento postup zavedla až expertka 5, před jejím nástupem to nebylo zvykem a 

personál si na tento postup musel zvykat. 

Právo na rozhodnutí o své situaci je, dle expertka 5, nejvíce problematické, protože nikdo 

neřekne „nechci mít možnost jít do cukrárny“ nebo „chci, aby ostatní rozhodovali o tom, kde 

budu“. Lidé (senioři) s kognitivní poruchou jsou tak v tomto ohledu omezeni spíše samotným 

onemocněním, nežli pobytem v zařízení Z. Podpora samostatného rozhodování uživatelů je 
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v tomto DZR prováděna možností (ne)účastnit se kolektivních aktivit a činností a odebrat se 

do svého pokoje. 

Z rozhovoru s expertkou 6 vyplynulo, že téma lidských práv řeší hlavně ve vztahu se 

smlouvou o poskytování služby. Tato smlouva musí dle standardu kvality v sociálních 

službách č. 4 (viz výše) obsahovat zákonem dané informace a musí s ní uživatel souhlasit 

(potvrdit svým podpisem), problémem však je, že lidé s kognitivní poruchou (v pozdějších 

fázích nemoci) nejsou schopni daným informacím porozumět a tak je problematické 

vyžadovat po nich, aby souhlas potvrdili. Pro účely smlouvy jsou rodinní příslušníci bráni 

jako tzv. spoluobjednatel a v oblastech péče, o kterých již není schopen si sám uživatel 

rozhodnout se bere v potaz názor (přání) rodiny. Z rozhovoru též vyplynulo, že podle 

expertky 6:

„Při rozhodování je člověk (s kognitivní poruchou) na prvním místě, ale v situaci, 
kdy již není schopen rozhodování, tak za něj rozhoduje ta rodina (a je ideální pokud 
jsou v souladu). Ale tyto situace nelze zobecňovat a je třeba posuzovat konkrétné 
případ, zda dochází k porušení práv člověka či nikoliv. Nejzásadnější je to při 
odchodu do zařízení…
Ale kvalitní zařízení je pro ně lepší než bez péče, ale důležitá je ta kvalita toho 
zařízení.“ [rozhovor s expertkou 6]

Dále problematiku lidských práv v denním stacionáři řeší z pohledu ochrany soukromí, 

svobody rozhodování a svobody pohybu. Onemocnění demencí se projevuje i v horším 

vyjadřování, hledání slov, obtíže při nových situacích, neschopnost rozumět atd. Z tohoto 

důvodu jsou pracovníci stacionáře povinni při přijímání klienta sledovat, zda na něj není činěn 

nátlak ze strany rodiny a pracovníci musí vnímat i neverbální projevy uživatele. 

Za souhlas se službou nebo nějakou činností je považováno např. pozitivní komunikace, 

úsměv, těší se na personál, na ostatní uživatele, zapojování se do aktivizací. Za projevy 

nesouhlasu považují - neklid, pláč, křik, grimasy, nespolupráce, neustálé snahy o odchod, 

útěk, poruchy spánku a příjmu potravy, apatie (zasekne se, dělá "mrtvého brouka" atd.)

Při zjištění těchto projevů, které mohou být dosti individuální, se personál nejdříve snaží 

zjistit jeho příčinu a pokud je to možné ji odstranit (napravit). Pokud se však jedná o 

dlouhodobě vyjadřovaný nesouhlas (například s pobytem ve stacionáři) přistupuje personál 

k ukončení docházení uživatele do stacionáře. Obecným pravidlem tedy je, že se uživatel 

sleduje při různých denních aktivitách (a při interakci s personálem) a je vyhodnocováno jeho 

chování. 

Ochrana práva na soukromí je v denním stacionáři prováděna například při doprovodu na 

WC, kdy jsou většinou uživatelé pouze doprovázeni na toaletu a na samotné místnosti sami. 
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Pouze ve výjimečných případech je pracovník z důvodu bezpečnosti přítomen s uživatelem 

v jedné místnosti, ale nutnou podmínkou je, že uživatel neprojevil či neprojevuje nesouhlas 

s jeho přítomností.

Stejné je to i například ve svobodě volby činností, protože v rámci denního stacionáře 

probíhá skupinový i individuální aktivizační program, kterého se uživatel má právo neúčastnit 

(je sice personálem povzbuzován k účasti, ale volba je na něm). Dle expertky 6 je

„u některých rozhodnutí je třeba převzít tu zodpovědnost, protože oni (uživatelé) to 
nejsou schopni posoudit.“ [rozhovor s expertkou 6]

V případě svobody pohybu je aplikován stejný princip, a protože denní stacionář není tzv. 

uzavřené oddělení, mají uživatelé možnost odejít. Denní stacionář je určený také osobám, 

které mohou mít v důsledku syndromu demence sníženou schopnost orientace. Z toho důvodu 

je vytvářen ve stacionáři takový prostor, který je bezpečný a zároveň neomezuje uživatele ve 

volném pohybu. V praxi jsou do stacionáře dva přístupy- přes recepci a přes terasu s 

uzavíratelnými vrátky se zvonkem. Východ přes recepci se nikdy nezamyká a každý může 

svobodně přicházet a odcházet. Uživatelé s poruchou orientace, u kterých při samostatném 

pohybu venku je ohroženo zdraví a život, jsou kontrolováni personálem. Klienti denního 

stacionáře mají k dispozici prostory v budově, terasu, samozřejmostí jsou procházky v 

doprovodu personálu. I přes vhodné aktivizační programy, empatický přístup personálu 

reagujícího na potřeby klientů se může stát, že uživatel ze stacionáře odejde. V tomto případě 

je zpracována metodika, aby byl co nejrychleji nalezen.

Pokud je uživatel výrazně neklidný, chce stále chodit ven, pryč z budovy i po uplynutí 

adaptační doby (většinou 5 návštěv), je zřejmé, že mu nevyhovuje provoz stacionáře a 

poskytovatel s ním ukončí Smlouvu o poskytování sociální služby.

5.7 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE EXPERTŮ

Podle expertky 4 sice sociální služby prošly velkým vývojem a momentální stav je výrazně 

lepší než dříve, služby se však stále potýkají s několika významnými problémy, Jedním z nich 

je špatná spolupráce a „nekoordinovanost“ mezi sociální a zdravotní složkou péče, 

nedostatek pracovních sil a zdrojů v oblasti. Na těchto nedostatcích se shodly všechny 

dotazované expertky. 

Expertka 4 to vyjádřila tak, že podle jejího názoru by:

„veřejná zdravotní a sociální politika by měla více reflektovat potřeby seniorů a 
osob s postižením“. [rozhovor s expertkou 4]
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Podobné nedostatky zmiňovala v rozhovoru i expertka 2, která se ještě více zaměřila na 

nedostatečnou provázanost sociální a zdravotní péče. Podle zkušeností expertky 2 nebývá 

v zařízeních dostatečný počet zdravotnického personálu, který by se staral o lidi s demencí a 

jejich potřeby v oblasti zdraví (např. tišení bolesti). Tento nedostatek vnímá dokonce jako 

porušení práva na zdravotní péči, což je jedno ze základních práv stanovených například 

Listinou základních práv a svobod. I z rozhovoru s expertkou 6, vyplynulo, že tato 

provázanost není dostatečná a ona sama například spatřuje problém v ordinování 

farmakologických omezujících (tišících) prostředků. Expertka 6 v rozhovoru popisovala, že:

„lékaři se bouřili proti předepisování léků tzv. dle potřeby. Musí tam být přesně 
popsáno v jaké situaci a jak přesně se musí uživatel chovat, aby personál mohl léky 
použít, protože se jedná o často zneužívané opatření. Jenže neklid se může 
projevovat různě a oni sami lékaři nevědí, jak to konkretizovat- jestli když chodí po 
chodbě anebo tzv. řádí. 
Ještě k tomu tyto léky smí podat pouze lékař a nikoliv jak se běžně děje v praxi 
ošetřovatel nebo sestra, která to pouze konzultuje přes telefon s lékařem. On (lékař) 
musí u každé aplikace takového léku být„ [rozhovor s expertkou 6]

V praxi není takové podání léku při neklidu jednoduché, když například dle rozhovoru 

s expertkou 3 do jejich DZR dochází lékař pouze jednou týdně a tak by mohl podat tato 

farmaka pouze v době své přítomnosti. Z vlastní praxe pak také vím, že jsou i sociální 

zařízení (například respitní služby), kde lékař není přítomen vůbec a s veškerými zdravotními 

problémy (včetně těch banálních) jsou uživatelé odesíláni do nemocnice.

Expertka 2 též v rozhovoru zmínila, že nesouhlasí s návrhem Ministerstva zdravotnictví na 

rušení geriatrie jakožto specializačního oboru. Tento obor by, podle názoru expertky 2, měl 

být naopak vzhledem k demografickému vývoji a momentálnímu počtu geriatrů podporován a 

nikoliv rušen. 

Nedostatek pracovních sil a jejich kvalifikace je jako jeden z problémů sociálních služeb 

vnímáno také veřejnou ochránkyní práv, která toto téma v roce 2015 označila jako jednu 

z tzv. výzev špatného zacházení (a vyjádřila to i expertka 1 v rozhovoru). Podle paní 

ombudsmanky: „Bez dostatku pracovníků však dobrou péči osobám s vysokou závislostí na 

pomoci druhé osoby poskytovat nelze.“ [Domovy pro seniory a domovy se zvláštním 

režimem; 2015; str. 4] Avšak stanovení adekvátního počtu zaměstnanců není úplně 

jednoduchý úkol a samotný počet personálu by měl odpovídat potřebám osob, o které je

pečováno. V praxi se velice často stává, že k porušování práv (například omezování volného

pohybu prostřednictvím různých omezovacích prostředků) dochází právě z důvodu nedostatku 

personálu (či jeho nedostatečné kvalifikaci). Paní ombudsmanka také vyjádřila jistou kritiku 

vedení, které v některých případech „nenastavilo pravidla a postupy pro určitý okruh 
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činností“ a jako příklad uvádí prevenci malnutrice a bolesti. Nebo taková pravidla vedení 

nastavilo, ale již je pracovníkům nevysvětlilo a nenaučilo je správně s uživateli zacházet. 

Podle paní ombudsmanky:“ Pokud pečovatelé nechápou význam toho, co dělají, odráží se to 

samozřejmě na jejich motivaci dělat daný úkol řádně a zodpovědně“. [Domovy pro seniory a 

domovy se zvláštním režimem; 2015; str. 4]

Dále, dle expertky 4, nejsou sociální služby vybaveny a připraveny na péči o umírající

osoby a tak často při zhoršení zdravotního stavu odesílají člověka do nemocnice, kde buď již 

zemře anebo se i opakovaně vrací do sociální služby. Přitom pro umírajícího by bylo výrazně 

lepší, kdyby mohl v klidu zemřít na svém lůžku (ať doma či v zařízení, kde je zvyklý).

Podobný příklad uváděla i expertka 3, když uváděla, že při zhoršení zdravotního stavu 

(objevení známek počínající demence) lidé odcházejí z jejich služby a jsou umísťováni do 

DZR. Naopak expertka 5 popisovala, že v jejich DZR jsou schopni pečovat i o umírající 

(pokud má uživatel a jeho rodina zájem) a v praxi k tomu někdy dochází. 

5.7.1 Příklady dobré praxe

Příkladem dobré praxe u pobytového zařízení je, dle expertky 4 domov důchodců 

v Bystřanech, kde nechají klienty v klidu v rámci zvláštního programu relaxace a 

doprovázení. 

Dalším může být i zařízení Z, kde podle slov sociální pracovnice P. (expertka 5):

„terminálně nemocné uživatele po domluvě s rodinou necháme v klidu dožít bez 
zbytečných převozů do nemocnice a zpět. Nedávno jsme měli případ, kdy k nám 
uživatele dovezli z nemocnice a přišel sem za ním na návštěvu jeho syn. Během jeho 
návštěvy pak tatínek (tj. uživatel) v klidu zemřel a díky tomu měli možnost se spolu 
v klidu rozloučit.
Do nemocnice převážejí pouze uživatele, u kterých lékař konstatuje, že je ještě 
možnost jim nějak medicínsky pomoci a nejsou v terminální fázi nemoci.“ [rozhovor 
s expertkou 5]

Z mého působení v osobní asistenci Gerontologického centra mohu říci, že naši uživatelé 

jsou někdy při zhoršení zdravotního stavu hospitalizováni a poté se buď vrací do asistence, 

nebo jsou umístěni do zařízení (DZR). Pokud se uživatel vrátí do domácího prostředí a před 

hospitalizací k němu osobní asistence docházela, ve službě se pokračuje a to někdy až do 

doby smrti uživatele (nebo jeho další hospitalizace či umístění). K zachování umírajícího 

doma pomáhá i organizace Cesta domů, která se v domácím prostředí stará jak o umírajícího, 

tak se snaží pomoci rodině. [Cesta domů; cit. 2016]
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5.7.2 Příklad špatného zacházení

Příkladem porušování tří lidských práv (článků 12, 13 a 17 VDLP) je neregistrované zařízení 

sociálních služeb Domov Petruška v Šestajovicích u Prahy. Zařízení v lednu 2014 

neohlášeně navštívila veřejná ochránkyně práv a poté vydala zprávu upozorňující právě na 

nedostatky v péči o ubytované osoby. Nebylo dodržováno právo na soukromí (článek č. 12

VDLP), například chybějícími zástěnami mezi lůžky a převlékáním přímo na pokoji, tedy na 

očích všech ostatních uživatelů. Také nemožnost zamknout, či jinak označit obsazené sociální 

zařízení (WC či sprchu) lze označit za porušení důstojnosti a soukromí osob. Dále pak 

umístění kamerového systému a snímání uživatelů bez jejich vědomí, o kterém podle zjištění 

ochránkyně práv nebyli uživatelé informováni- ani ve smlouvě nebyla o kamerách zmínka- je 

zásah do soukromí. Uživatelé tohoto zařízení byli dále omezováni na svobodě pohybu (článek 

číslo 13 VDLP) a to tím, že budova zařízení byla neustále zamčena (ačkoliv ve smlouvě bylo 

napsáno, že bude zamčena pouze mezi 22 a 7 hodinou). Pokud měli uživatelé zájem o 

opuštění budovy, museli požádat o svolení pracovníky, kteří je tak mohli pouštět ven pouze 

na základě své vůle. K dalším porušovaným právům patří i právo na majetek (článek 17

VDLP), které pracovníci porušovali při zacházení s finančními prostředky uživatelů. Dle 

zjištění nemají uživatelé k dispozici žádné peníze, a pokud si chtějí něco koupit, musí požádat 

personál zařízení o kapesné a určit na co přesně peníze chtějí a personál poté rozhodne, zda 

jim peníze poskytne.  Samotné nakládání s penězi v zařízení bylo netransparentní a uživatelé 

byli nuceni odevzdávat své peníze (hlavně důchod a přiznané dávky) personálu na pokrytí 

plateb a služeb, avšak nikdy neobdrželi žádné vyúčtování. [Zpráva z návštěvy zařízení-

Domov Petruška; cit. 2015]
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6 ZÁVĚR

Diplomová práce se týká problematiky lidských práv (LP) u osob s kognitivní poruchou 

v sociálních službách. Na tuto problematiku bylo nahlíženo optikou teorie implementace, 

kvality života a konceptu liniových pracovníků.

Hlavním cílem práce bylo zjistit, jak jsou lidská práva u této skupiny osob definována a k 

jakým dochází konfliktům. Dále byly stanoveny tři vedlejší cíle, které hlavní cíl rozvíjely a 

měly dopomoci k jeho splnění. Prvním vedlejším cílem bylo popsat tuto cílovou skupinu a 

definovat, proč je dané téma aktuální. Druhým vedlejším cílem bylo popsat standardy kvality 

v sociálních službách a popsat jejich vztah k lidským právům osob s kognitivní poruchou. 

Třetím vedlejším cílem bylo zjistit, jak MPSV a další národní či mezinárodní organizace 

kontrolují dodržování předpisů týkajících se lidských práv a jejich aktuálnost. 

Ke zkoumání této problematiky byla využita sekundární data z odborné literatury, statistická 

data z ČSÚ, materiály MPSV a dokumenty s lidsko-právní tématikou. Velice důležitou roli 

v naplňování cíle této práce hrály expertní rozhovory.

Z analýzy dostupných sekundárních dat vyplynulo, že existuje mnoho různých druhů 

dokumentů s tématikou LP, které se Česká republika zavázala dodržovat. Tyto dokumenty se 

vztahují jak obecně na všechny osoby (například VDLP), tak na určitou skupinu - v tomto 

případě osoby s kognitivní poruchou (např. strategie PA-PA-IA). Důležitým zjištěním je fakt, 

že žádný z dokumentů neomezuje osobám s kognitivní poruchou jejich lidská práva, ba 

naopak zdůrazňují stejná práva pro všechny bez rozdílu. 

Z analýzy vyplynulo, že existuje mnoho organizací, které se zabývají kontrolou dodržování 

lidských práv, z nich většina obecně, pouze Česká Alzheimerovská společnost se zaměřuje 

specificky na osoby s kognitivní poruchou a jejich práva. Dvě ze zmíněných organizací 

(ČALS a VOP) také provádějí kontroly zařízení a dodržování lidských práv jejich uživatelů. 

VOP tyto návštěvy provádí v rámci Národního preventivního programu, výsledky kontrol 

poté zveřejňuje a dává doporučení na zlepšení. ČALS uděluje certifikát Vážka, který určuje 

kvalitu služby. 

Další institucí, která provádí kontrolu dodržování lidských práv, je MPSV, které kontroluje 

standardy zmíněné v zákoně č. 108/2006 Sb. Tento zákon, který definuje samotné sociální 

služby, se věnuje tomu, jak má sociální služba vypadat a jaké podmínky musí služba splňovat. 

V rámci expertních rozhovorů byly poté rozšířeny poznatky o praktické zkušenosti týkající se 

podoby inspekce v sociálních službách a standardů kvality v sociálních službách.
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Na potvrzení a rozšíření poznatků získaných analýzou sekundárních dat bylo provedeno šest 

expertních rozhovorů. Mezi experty byli zastoupeni zástupci sociálních služeb (pečovatelská 

služba, domov se zvláštním režimem a denní stacionář), zaměstnankyně kanceláře Veřejného 

ochránce práv (Mgr. Marie Lukasová) a dva odborníci na sociální službu obecně (auditorka 

ČALS PhDr. Hana Janečková PhD. a primářka Gerontologického centra doc. MUDr. Iva

Holmerová PhD.). 

Rozhovory se zástupci sociálních služeb se věnovaly problematice praktického provádění 

péče o osoby s kognitivní poruchou a problematické oblasti péče. Z těchto rozhovorů 

vyplynulo, že nejvíce problematickými oblastmi jsou soukromí, omezení pohybu a právo na 

svobodné rozhodnutí. Experti poté popisovali, jak je ochrana těchto práv prováděna v jejich 

zařízení.

Naopak rozhovor se zbylými experty se věnoval spíše obecným nedostatkům sociálních 

služeb v péči o seniory s kognitivní poruchou a také výše zmíněným kontrolám dodržování 

LP. Z těchto rozhovorů vyplynulo, že hlavními problémy jsou například nedostatek personálu 

(a jeho kvalifikovanost), propojení sociální a zdravotní péče a obecný nedostatek zdrojů. 

Dalším zmiňovaným problémem péče o seniory s kognitivní poruchou byly neregistrované 

služby, které nepodléhají kontrolám z MPSV a nemusí splňovat standardy kvality. Tyto 

subjekty mají vyšší pravděpodobnost porušení práv uživatelů. 

Práce prokázala riziko porušování lidských práv u osob s kognitivní poruchou i

v registrovaných sociálních službách. Toto porušování však, dle názoru dotazovaných 

expertů, není výsledkem snahy poškodit seniory s kognitivní poruchou, ale spíše snahy 

pracovníků naopak jim pomoci (tím, že určitou činnost udělají za ně) nebo si ulehčit práci (z 

důvodu nedostatku či neodbornosti personálu). Problémy personálního charakteru však nejsou 

neodstranitelné, ale vzhledem k platovému nastavení vzhledem k náročnosti práce není o 

pozici pracovníka v sociálních službách (popřípadě sociálního pracovníka) velký zájem. 

Řešením by mohlo samozřejmě být zvýšení platu, zvýšení společenského statutu povolání 

v sociální oblasti či zavedení nějakých benefitů, nejlépe však kombinace všeho. 

Dalším úskalím v oblasti lidských práv v péči o seniory s kognitivní poruchou (a sociálních 

služeb obecně) je nedostatečné propojení sociální a zdravotní péče a tedy nenaplnění práva na 

adekvátní zdravotní péči. V sociálních zařízeních bývají zaměstnáni hlavně pracovníci 

v sociálních službách a zdravotního personálu je nedostatek. Většina zařízení nemá zajištěnu 
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stálou lékařskou službu. Řešení problému zdravotní péče v sociální oblasti je možné hledat 

v lepším nastavení politik (sociální a zdravotní), lepším finančním ohodnocení a ve zvýšení 

společenské prestiže zdravotnických pracovníků v sociálních službách. 

Dosažení kvalitnější sociální péče je bezesporu proces složitý a dlouhodobý. Dosažení lepší 

péče o seniory s kognitivní poruchou je pravděpodobně ještě náročnější, nicméně vyspělá 

civilizovaná společnost by si měla vážit všech svých členů, bez ohledu na jejich věk či 

zdravotní stav a snažit se jim věnovat adekvátní péči ať už institucionální, či formou podpory 

péče v rodině.
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7 SUMMARY

This thesis dealt with the seniors suffering cognitive impairment and theirs human rights (HR) 

in the social services in the Czech Republic.

The main research objective of this work was the characterization of the HR for the seniors 

with the syndrome of dementia and describe if there is any conflicts.

Secondary objective were to describe seniors with syndrome of dementia and the importance 

of the topic, HR in general and with specification for the seniors with dementia, social 

services in the Czech Republic and their standards of quality and actors in the field of 

guarding the HR for the seniors with dementia.

In the thesis has been made research of secondary data and after 6 expert interviews. These 

interviews were with 3 representatives of social services and the remaining three were experts 

of social services or care for seniors.

According to the Czech Statistical Office (ČSÚ) there is approximately 16% of population 

older than 65 years in the Czech Republic and the number will grow. And the number of 

people, who has a cognitive impairment, will grow as well.

Seniors with syndrome of dementia has, according to the Universal Declaration of Human 

Rights from United Nations51 and other documents the same HR as a healthy people, but the 

real situation is different. 

According to the experts interview the HR of the seniors with dementia are violated. The most 

violated rights are the right to privacy, the right for freedom of movement and freedom of 

choice. The reasons are variable- lack of the qualified staff (the staff is trying to make their 

jobs easier or to inexpertly help seniors), lack of resources (money and staff) a bad 

cooperation between the health and social policy (lack of doctors or bad cooperation between 

institutions and doctors).

The solution of these problems is not easy to find. In my opinion one solution could be more 

money in the social policy programs and institutions and higher social status of the social 

workers. Because higher salary can bring more qualified social workers, who will respect 

human rights or management of the social care institution could pay some extra training for 

their employee. The money, or the higher salary, can also bring some doctors, especially 

geriatricians, to work in the social care institutions.

                                               
51 VDLP
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9 PŘÍLOHY

Příloha č. 1- WHOQOL- OLD

Zdroj: [Ondrušová; 2009; str.38]
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Příloha č. 2- Srovnání dotazníků kvality života QOL

Zdroj: [Ready; 2003]
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Příloha č. 3- Test instrumentálních všedních činností (IADL) 

Zdroj:[Test instrumentálních všedních činností; cit. 2016]
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Příloha č. 4- Barthelův test základních všedních činností ADL

Zdroj: [Barthelův test základních všedních činností ADL; cit. 2016]
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Příloha č. 5- Mini Mental State Exam

Zdroj: materiály Gerontologického centra, Praha 8



112

Příloha č. 6- Charta práv pacientů FN Motol

Zdroj:  [Etický kodex FN Motol; cit. 2016]
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Příloha č. 7- Charta práv a svobod starších občanů

Stáří je obdobím života, ve kterém by měl pokračovat rozvoj lidské osobnosti. Většinou jsou lidé vyššího věku 
samostatní a zachovávají si dobrou psychickou kondici až do posledních dnů svého života. Závislost na péči 
druhé osoby přichází z důvodů onemocnění, které může být jak psychické, tak somatické (tělesné).
Ale i v situaci závislosti na péči jiné osoby je zapotřebí, aby starším občanům nejen náležela všechna práva a 
svobody, ale aby měli možnost je také využívat tak, jako jiní občané. Měli by zůstat v původním prostředí, v 
kontaktu s ostatními generacemi.
Účelem této výsadní listiny je připomenutí a uznání důstojnosti, kterou mají požívat starší občané se sníženou 
soběstačností, připomenutí a uznání jejich práv.
Článek I (svoboda volby)
Každý občan se sníženou soběstačností má právo vybrat si sám způsob svého života. Musí používat autonomie 
dle svých fyzických a psychických možností, a to i za cenu určitého rizika. Je však třeba, aby byl o tomto riziku 
informován a přizpůsobil mu prostředí, ve kterém žije. Rodina a ošetřující by měli jeho volbu respektovat.
Článek II (domácnost a prostředí)
Prostředí, ve kterém žije starší občan se sníženou soběstačností (ať je to již jeho domácnost či jiné zařízení), by 
mělo respektovat jeho volbu a být přizpůsobeno jeho potřebám.
Je třeba, aby tito lidé mohli co nejdéle setrvat v domácím prostředí. Tomu by také mělo odpovídat uspořádání, 
zařízení a vybavení jejich domácnosti.
Možnost setrvání doma může mít své meze, a proto je třeba, aby se tito lidé mohli rozhodnout pro alternativní 
řešení, kterým bývá nejčastěji pobyt v instituci. Častou příčinou, proč je třeba volit pobyt v instituci, je duševní 
onemocnění (nejčastěji demence). V tomto případě je třeba, aby pacient i jeho rodina volili vždy podle potřeb 
pacienta. Cílem je zajistit duševní i psychickou pohodu a kvalitní život. Proto by zařízení měla být koncipována 
tak, aby odpovídala potřebám soukromého života. Zařízení by mělo být přístupné, bezpečné a umožňovat dobrou 
orientaci.
Článek III (sociální život s handicapem)
Všichni lidé, kteří jsou v důsledku svého onemocnění závislí na pomoci a péči druhých osob, by měli mít 
garantovánu svobodu volně komunikovat, neomezeně se pohybovat a podílet se na společenském životě.
Urbanisté by při plánování měst měli vzít v úvahu stárnutí populace. Veřejná doprava a prostranství by měly být 
přizpůsobeny změněným potřebám zdravotně postižených.
Všichni starší občané by měli být jasným, srozumitelným a přesným způsobem informováni o svých sociálních 
právech a o legislativních změnách, které jsou pro ně důležité.
Článek IV (přítomnost a role blízkých a příbuzných)
Pro občany se sníženou soběstačností je zásadně potřebné, aby si mohli zachovat a udržovat dosavadní přátelské 
a příbuzenské vztahy.
Je třeba společensky respektovat roli pečujících rodin, které by měly být zejména psychologicky podporovány. 
Také instituce by měly dbát na spolupráci s rodinami pacientů, která je důležitá pro zlepšení kvality jejich života. 
V případě, že není rodina, je třeba, aby její roli převzali profesionálové nebo dobrovolníci.
Je třeba, aby si tito lidé také mohli zvolit a prožívat své intimní vztahy.
Článek V (majetek)
Všechny starší osoby s omezenou soběstačností mají nezpochybnitelné právo si zachovat movitý i nemovitý 
majetek.
S tímto majetkem mohou sami disponovat, kromě případů, kdy je soudem rozhodnuto jinak. Pokud tito lidé 
nejsou schopni nést náklady svého handicapu, je třeba jim pomoci.
Článek VI (aktivní život)
Je třeba umožnit všem starším občanům, kteří jsou závislí na pomoci a péči druhé osoby, aby si co nejdéle 
zachovali své dosavadní aktivity.
Potřeba vyjádřit se a kreativně uplatnit trvá i v situaci těžkého zdravotního i duševního postižení. Je třeba 
vytvořit centra, která se této problematice budou věnovat. Aktivity by neměly být stereotypem, ale měly by 
respektovat přání starších občanů. Při koncipování aktivit je třeba se vyvarovat degradujících prvků.
Článek VII
Každý starší člověk se sníženou soběstačností musí mít možnost podílet se na náboženských či filozofických 
aktivitách dle své vlastní vůle a volby.
Každé zařízení by mělo tuto potřebu respektovat a umožnit ji prostorově i přístupem zástupců různých církví a 
vyznání.
Článek VIII
Stáří je fyziologickým - normálním stavem. Nesoběstačnost je vždy důsledkem tělesné či psychické choroby. 
Některým z těchto chorobných stavů je možné předcházet. Proto je důležité prosazovat takové medicínské 
postupy, které povedou k prevenci nesoběstačnosti.
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Způsoby, jakými lze těmto stavům předcházet, by měly být předmětem informací určených široké veřejnosti, 
zejména občanům vyššího věku.
Článek IX
Každý člověk se zhoršenou soběstačností by měl mít přístup k takovým službám, které potřebuje, a jsou mu 
užitečné.
V žádném případě by se neměl stát pouhým pasivním příjemcem služeb, a to ani v instituci, ani doma. Přístup ke 
službám by se měl řídit individuálními potřebami nemocného. Nesmí docházet k věkové diskriminaci. Služby 
zahrnují všechny lékařské a jiné odborné zdravotnické činnosti, měly by se přizpůsobovat potřebám starších lidí, 
nikoli naopak.
Cílem je zlepšení kvality života nemocného a zmírnění obtěžujících příznaků, např. bolesti, zlepšení nebo 
udržení dobrého duševního stavu, vrácení naděje.
Instituce obecně (i nemocnice) by měly být personálně, věcně i architektonicky vybaveny pro přijetí starších 
občanů, a to i těch, kteří jsou nemocní duševně.
Musejí být zrušena veškerá administrativní opatření, která vedou ke zbytečnému čekání na příslušnou službu - a 
jsou vlastně jednou z forem špatného zacházení se starými lidmi.
Článek X
Všichni, kteří pracují se staršími pacienty, by měli získat vzdělání v gerontologii odpovídající jejich profesi. 
Vzdělání musí být úvodní a kontinuální, mělo by se zabývat zvláštnostmi onemocnění a potřebami pacientů 
vyššího věku.
Všichni profesionálové by měli mít možnost analyzovat své postoje a praktické přístupy ve spolupráci s 
psychologem.
Článek XI (úcta ke konci života)
Nemocnému v terminálním stadiu onemocnění i jeho rodině by měla být poskytnuta péče, pomoc a podpora.
Je samozřejmé, že nelze směšovat stavy závažné a stavy neodvratitelné vedoucí ke smrti. Odmítnutí terapie, kdo 
má naději na vyléčení je stejným omylem, jako obtěžující a nadbytečné léčení toho, kdo se nachází v 
terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění. Jakmile se blíží neodvratitelně smrt, je třeba nemocného 
obklopit péčí a pozorností přiměřenou jeho stavu. Znamená to citlivé doprovázení, zmírňování všech 
nepříjemných psychických i fyzických příznaků, které stav doprovázejí. Umírající by měli svůj život končit co 
nejpřirozenějším způsobem, obklopeni blízkými, s respektem k víře a přání umírajících.
Ošetřující by měli umět doprovázet pacienta, ale i jeho rodinu obdobím před i po smrti.
Článek XII (výzkum: priorita a povinnost)
Prioritou by měl být multidisciplinární výzkum o stárnutí a o všech aspektech a souvislostech soběstačnosti.
Jenom výzkum umožní lepší znalost poruch a chorob, které se váží ke stárnutí a tím také k jejich lepší prevenci. 
Výzkum by měl zahrnovat kromě disciplin biomedicínských také humanitní a ekonomické aspekty. Rozvoj 
takovéhoto výzkumu by měl vést ke zlepšení kvality života osob se zhoršenou soběstačností, ke zmírnění jejich 
utrpení. Také by měl přinést ekonomický efekt.
Článek XIII (pplatnění práva a právní ochrana osob s omezenou soběstačností)
Každý člověk s omezenou soběstačností musí požívat ochrany svých práv a své osobnosti.
Článek XIV (informace, nejlepší prostředek boje proti vyloučení)
Veřejnost by měla být efektivně informovaná o obtížích, se kterými se setkávají lidé s omezenou soběstačností.
Tyto informace by se měly šířit co nejvíce. Neznalost a nevědomost vedou příliš často k sociálnímu vyloučení 
lidí, kteří by se díky svým zachovaným schopnostem mohli a přáli podílet se na společenském životě.
K vyloučení (exkluzi) může vést jednak nerespektování oprávněných potřeb pacientů, ale i nadbytečná 
infantilizující a invalidizující péče.
Často nejsou možnosti ani typy služeb známy, a to dokonce ani profesionálům. Pojmenovat reálnou situaci, 
poukázat na tento problém v celé složitosti a seznámit s ním veřejnost je významný krok k prevenci sociálního 
vyloučení starších lidí s omezenou soběstačností. Pokud naše společnost a všichni její členové budou 
respektovat, že starší lidé s omezenou soběstačností mají absolutně stejná práva a stejnou důstojnost lidského 
života jako ostatní dospělí členové společnosti, naplní se poslání této charty.
Chartu práv a svobod starších občanů, kteří potřebují péči a pomoc druhé osoby, vypracovala francouzská 
Národní nadace pro gerontologii ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí Francie v roce 1966.“

Zdroj:[Charta práv a svobod starších občanů; cit. 2016]
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Příloha č. 8- Evropská charta pacientů seniorů

„Doporučení Evropské sekce Mezinárodní gerontologické asociace z roku 1997 ve znění, které bylo v roce 1998 
schváleno výbory České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP a České alzheimerovské společnosti 
Adresa: Gerontologické centum Praha 8 - Šimůnkova 1600, tel. 286 883 676, 283 880 346, fax 286 882 788, e-
mail: Iva.Holmerova@gerontocentrum.cz

Obsah 
Úvod 
1. Obecné zásady 
2. Informace a komunikace 
3. Podpora zdraví 
4. Léky 
5. Transport 
6. Zdravotní problémy - paměť - pády a zhoršení hybnosti - inkontinence 
7. Nemoc
8. Rekonvalescence a rehabilitace 

9. Propuštění z nemocnice 
10. Denní centra 
11. Respitní péče 
12. Komunitní a sociální služby 
13. Změna domova 

Úvod 
Se stářím se zvyšuje pravděpodobnost onemocnění. Může se stát, že dojde k situaci, kdy člověk nebude moci vést 
plnohodnotný život. Tím důležitější se stane kvalitní a dostupná zdravotní a sociální péče. Tato výsadní listina se 
týká starších pacientů. Je všeobecně uznáváno, že některé funkce, například zrak či sluch, se mohou ve stáří 
zhoršovat. Další známou skutečností je, že starému člověku zpravidla trvá déle, než se zotaví po nemocech či 
operacích. V žádném případě ale nelze považovat vyšší věk za příčinu či vysvětlení tělesné nebo duševní nemoci. 
Také množství služeb, které starý člověk potřebuje, se velmi různí. Někteří senioři nepotřebují prakticky žádné 
služby, někteří křehcí staří pacienti jsou závislí na poskytování trvalé komplexní péče. Úkoly zdravotní a sociální 
péče o starší občany jsou následující: - posilovat dobré zdraví a pohodu starého člověka, předcházet nemocem a 
nesoběstačnosti či je zmírňovat - léčit pacienta v případě onemocnění - pomáhat starším lidem vést 
plnohodnotný a nezávislý život aktivních a platných členů lidského společenství - zajistit kontinuitu mezi 
zdravotnickými a sociálními službami s cílem, aby starší občan zůstal co nejdéle ve svém domě a komunitě s tím, 
že hospitalizace či pobyt v instituci mu budou umožněny v případě, kdy se stanou nezbytnými - garantovat, aby 
nedocházelo k diskriminaci z důvodu věku, pohlaví, náboženského přesvědčení, národnosti občana či místa, kde 
právě žije.

1. Obecné zásady 
Starší občané mají nárok na zajištění takové zdravotní péče, která je potřebná, a to podle zdravotního stavu a 
stupně závislosti, nikoli dle schopnosti si takovou péči zaplatit, prostředí, ze kterého pocházejí či s ohledem na 
životní styl. Většinu zdravotních problémů by měl vyřešit tým primární péče. V případě vzniku složitějších či 
závažnějších problémů je na místě odeslání na příslušné oddělení nemocnice. 

2. Komunikace a informace 
Starší občan může jako pacient očekávat: - že bude považován zdravotníky za partnera a bude se podílet na 
všech rozhodováních, která se budou týkat jeho zdraví a péče o ně - že mu všichni členové ošetřujícího týmu 
budou naslouchat způsobem trpělivým, terapeutickým a vstřícným - že bude moci být zastupován, bude-li si to 
přát, příbuzným, přítelem či jiným člověkem, který mu bude nápomocen v případě, že bude mít potíže v 
komunikaci či porozumění tomu, s čím se na něj zdravotníci obracejí - že bude mít pomůcky, které budou 
ulehčovat komunikaci v případě poškození zraku či sluchu - že bude informován jasně a šetrně o svých 
zdravotních problémech - že mu bude vydána písemná zpráva o zdravotním stavu a diagnóze, bude-li si tak přát 
- že bude plně informován o možnostech léčby včetně jejích možných rizik - že bude informován o svém stavu 
dříve než jeho příbuzní, pokud tomu nebude bránit nemoc sama - že bude moci nahlížet do svých zdravotních 
záznamů a bude informován o tom, že všichni ošetřující jsou zákonně vázáni zachovat důvěrnost - že jeho 
stížnosti budou řádně šetřeny a že obdrží rychlou písemnou odpověď - že obdrží podrobnou a úplnou informaci 
o tom, jaké jsou v dané oblasti dostupné zdravotnické a sociální služby a jaké jsou další možnosti podpory a 

mailto:Iva.Holmerova@gerontocentrum.cz
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pomoci - že mu bude dostupná pomoc a vysvětlení v případech, kdy bude potřebovat informace o svém 
onemocnění pro další rozhodnutí. 

3. Podpora zdraví 
Starší občan může očekávat, že bude informován: - o zdravém způsobu života - o zdravé výživě - o pohybovém 
režimu a cvičení - a že bude mít nárok na celkové preventivní lékařské vyšetření ve věku 65 a 75 let, eventuálně 
častěji dle zdravotního stavu či potřeb. 

4. Léky 
Starší pacienti mají právo očekávat, že jim budou předepsány léky vhodné k léčení jejich nemoci Dále je 
žádoucí: - aby nápisy na lékovkách byly dostatečně čitelné - aby se lékovky daly bez obtíží otevírat - aby byly 
léky poskytovány způsobem, který pomůže staršímu pacientovi či tomu, kdo mu lék podává, lék správně dávkovat 
a bude minimalizovat omyly a opomenutí. 

5. Transport 
Starší občan může očekávat: - že mu bude zajištěna přiměřená doprava v případech, že si ji nebude moci zajistit 
sám, aby se dostal do zdravotnického zařízení - že ve zdravotnických zařízeních budou všechny prostory a směry 
vyznačeny jasným a srozumitelným způsobem - že bude fungovat dopravní spojení mezi nemocnicemi, které bude 
co nejjednodušší a nejdostupnější

6. Zdravotní problémy
Je žádoucí, aby nemocnice měly oddělení, která jsou specializována na medicínskou a psychiatrickou 
problematiku starších pacientů. Tato oddělení mohou mít různé názvy, například oddělení medicíny stáří, 
oddělení geriatrické medicíny atd. Důležitá je týmová spolupráce s pracovníky ostatních oborů včetně 
rehabilitace a sociální práce. Poruchy paměti Samotné stáří nezpůsobuje zhoršování paměti. Někdy může mít 
zhoršování paměti léčitelnou příčinu. Jestliže se paměť výrazně zhoršuje: - je vhodné vyšetření psychiatrem, 
geriatrem či jiným odborným lékařem, který se věnuje problematice poruch paměti - v těch případech, kdy se 
jedná o onemocnění progredující a neléčitelné, mohou pacienti i ti, kteří se o ně starají, očekávat, že jim bude 
poskytnuta podpora a rada, a to takovým způsobem, který bude užitečný a přijatelný jak pro pacienta, tak pro 
jeho blízkého Pády a zhoršující se hybnost S přibývajícím věkem narůstá riziko pádů a zvyšuje se 
pravděpodobnost, že samostatný pohyb bude obtížnější. Pokud tomu tak je, je třeba hledat příčinu, která může 
být např. v cévním onemocnění či jiné nemoci. Mnoho příčin pádů je léčitelných. Proto v případě zhoršování 
hybnosti či pádů může starší pacient očekávat: - vyšetření specializovaným týmem odborníků - že mu budou 
zapůjčeny kompenzační pomůcky, pokud je bude potřebovat, a bude poučen o jejich správném užívání - že 
budou učiněna taková opatření, aby mu byla poskytnuta pomoc v nenadálých situacích - např. nouzové volání s 
čidlem na těle k přivolání pomoci. Inkontinence Situace, kdy není pacient schopen udržet moč či stolici, nastává 
v důsledku různých onemocnění. Je třeba využít všechny možnosti léčení včetně ev. chirurgického řešení. V 
případě inkontinence, ať je z jakékoli příčiny, může pacient očekávat: - specializované vyšetření k objasnění 
příčiny inkontinence a posouzení možností léčení - v případech, kdy je tento stav neovlivnitelný, odbornou radu, 
pomoc a takové pomůcky, které mu pomohou tuto situaci zvládnout.

7. Nemoc
Starší nemocní mají nárok na neodkladnou lékařskou péči v případě, že ji potřebují. Může jim ji poskytnout buď 
jejich praktický lékař, pohotovostní služba či jiný lékař. V případě, že zdravotní stav staršího pacienta vyžaduje 
hospitalizaci, může pacient očekávat: - že prostředí zdravotnického zařízení i složení týmu budou respektovat 
potřeby jeho zdravotního stavu - že bude ošetřován zkušeným a zaškoleným týmem znalým komplexní 
problematiky starších pacientů - že budou správně diagnostikovány a léčeny tělesné i psychické problémy - že 
multidisciplinární tým v případě potřeby posoudí komplexně zdravotní stav, zdravotní a sociální potřeby 
staršího pacienta - že všichni profesionálové, kteří se podílejí na péči, budou účelně komunikovat v zájmu 
hladkého průběhu léčení - že zůstane v nemocnici právě tak dlouho, jak dlouho bude vyžadovat jeho zdravotní 
stav

8. Zotavení a rehabilitace
Starší pacienti potřebují často delší dobu k uzdravení a navrácení jejich původního funkčního stavu. Proto je 
důležité: - aby zůstali v péči zdravotnického zařízení do doby, než se budou moci bezpečně vrátit domů nebo než 
bude nalezeno jiné vyhovující řešení - v případě, že zdravotní stav staršího pacienta neumožňuje úplně nezávislý 
život, během dvou týdnů od komplexního posouzení potřeb by měl být zajištěn takový soubor zdravotnických a 
sociálních služeb, který umožní pacientovi návrat domů - aby pacienti senioři byli léčeni a ošetřováni 
multidisciplinárním týmem, který bude identifikovat a podporovat reziduální schopnosti a zajistí rehabilitaci k 
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návratu či zlepšení soběstačnosti a možnosti nezávislého života - aby se také rodinní příslušníci a jiní, kteří 
pacientovi pomáhají, mohli podílet na rehabilitaci. 

9. Propuštění z nemocnice
Je žádoucí a nutné: - aby před propuštěním ze zdravotnického zařízení bylo rozhodnuto o optimálním způsobu 
další péče, která bude odpovídat potřebám staršího pacienta. Nemocnice domluví další domácí péči s 
poskytovateli v místě bydliště. Pacient má právo podílet se na tomto rozhodování sám či prostřednictvím 
rodinných příslušníků nebo jiných osob, které si sám zvolí. - aby při propuštění byl pacient informován a poučen 
o všech důležitých skutečnostech tak, aby mu bylo známo, jak má dále pokračovat v rehabilitaci a 
rekonvalescenci. - umožnit staršímu pacientovi, který potřebuje komplexní zdravotnické a sociální služby a přeje 
si setrvat doma, domácí péči dle jeho potřeb objektivizovaných komplexním odborným posouzením. 

10. Denní centra
Nepotřebuje-li starší pacient hospitalizaci v nemocnici či byl-li právě propuštěn a je-li vhodná denní péče, je 
zapotřebí: - aby mu praktický lékař doporučil pobyt v denním centru pro další rehabilitaci - aby se v denním 
centru o jeho zdravotní stav staral multidisciplinární tým - aby mu byla zajištěna doprava do denního centra, 
není-li si schopen zajistit dopravu sám 

11. Respitní péče 
Jestliže se o staršího pacienta starají dlouhodobě rodinní příslušníci, profesionálové či jiní pečující, mohou po 
čase všichni (pacient i ošetřující) cítit potřebu tuto péči a kontakt na chvíli přerušit. Může se také stát, že 
pečující bude mít zdravotní problémy, které mu přechodně znemožní tuto činnost. Proto by měl mít starší pacient 
a jeho ošetřovatel nárok - na pomoc při zhoršení zdravotního stavu, kterou mu zprostředkuje buď praktický 
lékař, nebo tým domácí péče - na dva až tři týdny respitní péče - pobytu v domově důchodců, ošetřovatelském 
ústavu či nemocnici podle pacientova zdravotního stavu. Tento pobyt může být předem domluven tak, aby 
časově vyhovoval pacientovi i pečujícím. 

12. Komunitní a sociální služby 
Mají-li být služby pro seniory funkční a úplné, je zapotřebí dobré komunikace mezi praktickým lékařem a 
pracovníky domácí péče i sociálních služeb. V rámci komunitní péče může pacient vyššího věku očekávat, že mu 
budou v případě potřeby poskytovány tyto služby: - pobyt v denním centru - domácí péče - noční „hlídání“ a 
večerní návštěvy (ukládání ke spánku) - pomůcky pro inkontinentní - přiměřené pomůcky napomáhající při 
denních sebeobslužných činnostech - praní prádla - fyzioterapie - hygienické služby (vykoupání), péče o nohy -
systém monitorující bezpečnost v případech, že pacient žije sám, prostředky pro prevenci úrazů. Pravidelně je 
třeba přezkoumávat účelnost těchto služeb a prostředků a přizpůsobovat je aktuálním potřebám pacienta.

13. Změna domova
Není li starý občan již schopen zůstat doma, je třeba mu umožnit pobyt v instituci. Než k tomu dojde, je třeba 
provést komplexní multidisciplinární šetření v komunitě a v případě potřeby doporučit další specializované 
vyšetření či léčení zdravotních problémů a rehabilitaci ve zdravotnickém zařízení. Pacient a jeho rodina musejí 
být seznámeni s týmem, který pacienta vyšetřuje. V instituci má starší občan právo očekávat: - že bude 
vypracován plán péče, který bude pravidelně kontrolován a přizpůsobován jeho potřebám - že bude rozhodovat, 
pokud to jeho zdravotní stav dovolí, o svém způsobu života včetně toho, kdy si přeje soukromí a kdy chce být ve 
společnosti - že jeho pohyb mimo instituci nesmí být omezován, stejně tak i jakékoli jiné kontakty včetně pošty, 
telefonu či návštěv - pokud žije v ošetřovatelském domě, že tato instituce bude pravidelně a zevrubně 
kontrolována tak, aby byla zajištěna kvalitní péče - že bude péče o něj odborně vedena specialistou geriatrem, 
bude-li jeho stav vyžadovat složitější lékařskou péči a ošetřování.

Překlad: dr.Iva Holmerová“

Zdroj:  [Evropská charta práv pacientů seniorů; cit. 2016]
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Příloha č.9 - Práva pacientů trpících Alzheimerovou chorobou nebo 

jinými formami demence 

Zdroj:  [Práva pacientů trpících Alzheimerovou chorobou nebo jinými formami demence; cit. 2016]
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Příloha č. 10- Deklarace práv duševně postižených lidí

Zdroj:  [Deklarace práv duševně postižených lidí; cit. 2016]
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Příloha č. 11- Formulář užití opatření omezující pohyb osob

[Doporučený postup Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro používání opatření omezující pohyb osob; 

2016]
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Příloha č. 12- Kritéria posuzování plnění standardů kvality sociálních 

služeb

Zdroj: [Standardy kvalita sociálních služeb; cit. 2016]
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Příloha č. 13- Hodnocení oblastí pro získání certifikátu Vážka

1. filosofie a strategie péče

2. aktivity

3. spolupráce s rodinou a přáteli člověka s demencí

4. individualizovaná péče

5. důstojnost

6. zdravotní péče

7. zvládání problematického chování, používání omezovacích prostředků

8. bezpečnost

9. výživa a hydratace

10. celkový pohled na zařízení, jeho funkčnost

11. první dojem po vstupu do zařízení

12. společné prostory

13. pokoje

14. hygiena

15. orientace

16. zázemí pro personál

17. počet a kvalifikace pracovníků

18. kvalifikace v demencích

19. potřeby personálu a jejich podpora

20. zaškolení a další vzdělávání

21. kompetence pracovníků

[Holmerová; 2014; 120]
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