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ÚVOD 

Téma seniorů je v naší společnosti nezastupitelné a stále více aktuální. Počet seniorů stále 

stoupá, v ČR jsou již téměř 3 miliony osob ve věku nad 65 let. Vzhledem k dosavadnímu 

tempu růstu můžeme předpokládat, že jejich množství poroste i nadále. (www.cssz.cz 2014) 

Senioři jsou velmi charakteristickou věkovou skupinou, a proto na ně často nejdou 

aplikovat všeobecné poznatky ostatních věkových skupin. Mají odlišné uvažování, odlišné 

fyziologické mechanismy, nacházejí se v odlišných ekonomických pozicích a mají odlišný 

sociální status.  

To všechno jsou důvody, proč bychom se měli seniorům věnovat. Množství pozornosti, 

které je jim aktuálně poskytováno, bohužel dle mého dosavadního zjištění neodpovídá výše 

uvedeným trendům. Proto jsem si také toto téma vybrala. Myslím, že je zde hodně volného 

prostoru, který by si zasloužil vyplnit.  

Ve své práci se zabývám problémem pohybové aktivity u seniorů, která je základním 

pilířem pro udržení jejich samostatnosti a sebeobslužnosti. Zajímá mě jedna konkrétní 

situace, a to aktivity seniorů umístěných v zařízení pro seniory. Tato situace je značně 

specifická, protože senioři jdou zde absolutně odkázáni na to, co je jim ze strany zařízení 

nabídnuto. Většinou nemají možnosti – ať už finanční či fyzické k tomu, aby se o pohybovou 

aktivitu aktivně zajímali mimo zařízení, ve kterém pobývají.  

Literatura jasně uvádí pozitivní dopad pohybové aktivity na zdraví seniorů, a to jak 

v primární, tak v sekundární prevenci. Senioři pohybovou aktivitou uchovávají své základní 

funkční schopnosti, což je na co nejdelší dobu zbavuje závislosti na okolí. Z toho důvodu mě 

zajímalo, zda je tato možnost zachována i lidem, kteří jsou v zařízeních odkázáni na pomoc 

druhých.  

Cílem mé práce je v jednotlivých domovech zjistit, jak jsou senioři zaopatřeni z hlediska 

pohybové aktivity. To znamená, jaké množství a jaký typ pohybové aktivity mají možnost 

vykonávat, zda jsou tyto hodiny pod odborným dohledem, jestli a popřípadě kolik na to 

musejí vynakládat financí.  



Dále mě zajímaly obecnější věci, které by dle mé úvahy se zaopatřením pohybové aktivity 

měly mít souvislost. Tím jsou míněny například ceny za pobyt v zařízení, velikost zařízení 

nebo možnosti pohybové aktivity v blízkosti zařízení. To všechno jsem dala do souvislosti 

s faktickými informacemi o potřebě pohybu.  

Pracovní hypotéza se opírá se o mé dosavadní zkušenosti s touto problematikou a o údaje 

z literatury. Předpokládám velmi malou angažovanost zařízení na pohybové aktivitě seniorů, 

a tím i velmi zanedbatelný objem pohybových aktivit seniorů. 

Výzkum probíhal v rámci Středočeského kraje. 

 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 DEFINICE POJMŮ 

Gerontologie je nauka o stárnutí a stáří. Tento vědní obor se tedy zabývá problematikou 

starších spoluobčanů a jejich životem.  

Pojem gerontologie je odvozen z řeckých pojmů Geron – starý člověk a Logos – věda. 

Gerontologie je zaměřena především na zkvalitňování života a na specifické potřeby 

různých skupin seniorů.  

Výraz gerontologie poprvé použil I.I. Mečníkov (1845 - 1916) v jedné ze svých esejí. Proto 

je mu připisováno autorství tohoto pojmu. (Kalvach, Zadák, Jirák, 2003) 

Geriatrie je vědní obor mladší než gerontologie. Je odvozen z řeckých slov Geron – starý 

člověk a Iatreia – léčení. Vychází z vnitřního lékařství. 

Shrnuje a zobecňuje seniorskou problematiku napříč všemi obory. Především se jedná o 

problematiku funkčního a zdravotního stavu, specifických potřeb starších pacientů, 

zvláštností v klinickém obraze, průběhu vyšetřování, léčení i prevenci v sociálním kontextu 

léčby.  



Gerontopsychologie se zabývá stárnutím po stránce duševního zdraví. Snaží se oddalovat 

stárnutí, hledat cesty k přizpůsobení se vlastnímu stárnoucímu organismu a prodlužovat 

dobu, po kterou je člověk užitečný. (Wolf, 1982) 

 

1.2 CHARAKTERISTIKA SENIORSKÉHO VĚKU 

Psychologové tvrdí, že člověk je tak starý, jak staře uvažuje. V těchto slovech je více 

pravdy, než by se mohlo na první pohled zdát. Přes všechny problémy, se kterými je stáří 

spojeno, záleží vždy na každé osobě. Jak ke stáří přistoupíme? Jak ho uchopíme? Jak se jím 

necháme ovlivnit? S tím bude korespondovat kvalita našeho stáří.  

Stáří je obecné označení pozdních fází ontogeneze. Jde o poslední vývojovou etapu, která 

uzavírá, završuje lidský život. Souhrnně jde o projev a důsledek involučních změn funkčních i 

morfologických, probíhajících druhově specifickou rychlostí s výraznou interindividuální 

variabilitou a vedoucí k typickému obrazu označovaného jako fenotyp stáří. Ten je 

modifikován vlivy prostředí, zdravotním stavem, životním stylem, vlivy sociálně 

ekonomickými i psychickými. (Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012) 

Z hlediska úspěšného stárnutí je důležité, že kromě biologické involuce jsou ostatní 

faktory pozitivně ovlivnitelné a lze na ně aplikovat větší či menší objem intervenčních 

programů.  

Celkově se v hospodářsky vyspělých zemích, včetně ČR, zdravotní a funkční stav nově 

stárnoucích generací dlouhodobě a setrvale zlepšuje, což je umocněno změkčováním 

životních podmínek, tedy způsobu života. 

Významným nástrojem při výzkumu stárnutí jsou longitudinální prospektivní studie 

především u primátů a také u člověka – nejstarší je Baltimorská studie, Baltimore 

Longitudinal Study of Agign, zahájená v roce 1958 a stále probíhající. (Čevela, Kalvach, 

Čeledová, 2012) 

Vymezení a periodizace stáří jsou obtížné (Uotien, 2003). Tradičně se rozlišuje na 

kalendářní, biologické a sociální. 



Kalendářní stáří je dáno dosažením určitého dohodnutého věku, který vychází z empirie 

obvyklého „průměrného“ průběhu života a biologického stárnutí. Kalendářní stáří je snadno 

a jednoznačně stanovitelné, takže vyhovuje demografickým i jiným potřebám. Neříká však 

nic o individuálních změnách.  

Podle klasické patnáctileté periodizace lidského života, akceptované gerontologickými 

experty Světové zdravotnické organizace (SZO) v šedesátých letech dvacátého století, se 

vyšší věk dělí na počínající, tzv. rané stáří (60 – 74 let), vlastní stáří (75 – 89 let) a období 

dlouhověkosti (90 a více let). Dle Holmerové (2002) je ale výstižnější členění na mladé 

seniory (65 – 74 let), staré seniory (75 – 84 let) a velmi staré seniory 85 a více let.  

Biologické stáří je dáno dosažením určité míry involučních změn, poklesu potenciálu 

zdraví (zdatnost, odolnost, adaptibilita). Jde o souhrn nevratných biologických změn, 

predikujících zvýšené riziko nemocí, funkčních deficitů, úmrtí, případně i maximální čas 

zbývající do přirozené smrti u daného člověka.  

Sociální stáří je dáno souhrnem sociálních změn, změn sociálních rolí, postupů, sociálního 

potenciálu, souhrnem znevýhodnění a typických životních událostí pokročilého věku, jakými 

jsou penzionování, pokles životní úrovně, nezaměstnanost, veteránství – zastarávání znalostí, 

odchod dětí z orientační rodiny, ovdovění, ztráta perspektiv a aspirací, přijetí role penzisty a 

starého člověka obvykle v souvislosti s funkčními deficity s různou mírou znevýhodnění 

oproti mládí. Za počátek sociálního stáří se obvykle považuje odchod do důchodu či věk 

vzniku nároku na starobní důchod. 

Z hlediska zájmů a potřeb je důležitější než věk funkční stav seniorů. 

- Elitní – schopen extrémních výkonů do vysokého věku. 

- Zdatní – zvládají život v náročném prostředí i náročné pohybové či pracovní 

aktivity. 

- Nezávislí – zvládají běžné životní nároky, mají však nižší míru funkčních rezerv, 

potenciálu zdraví (zdatnosti, odolnosti a adaptibility) a při kalamitách se proto 

dostávají do problémů. Profitují z rekondičních programů. 



- Křehcí – v labilním funkčním zdravotním stavu, ohroženi opakovanými náhlými 

dekompenzacemi, potřebují včasné, pružné, šetrné, cílevědomé intervence včetně 

tísňové péče. 

- Zcela závislí – vyžadují často trvalý dohled, jsou trvale upoutaní na lůžko, 

potřebují pečovatelskou službu, cílevědomou podporu důstojnosti. 

- Umírající – vyžadující paliativní péči (Čevela, Kalvach Čeledová 2012). 

 

1.3 STÁRNUTÍ Z POHLEDU FYZIOLOGIE 

Tělo člověka se v průběhu života neustále proměňuje. Když člověk překročí šedesátý pátý 

rok života a stane se oficiálně seniorem, proces stárnutí začíná nabírat na obrátkách.  

1.3.1 MOTORIKA A ŘÍZENÍ 

Stárnutí organismu má výrazně negativní dopad na motorické funkce a řízení pohybu. To 

vede v konečném důsledku ke snížení kvality života, jelikož snížení pohybových schopností 

znamená i postupné ubývání samostatnosti a sebeobslužnosti seniora. Je proto důležité, 

snažit se co nejdéle zachovávat všechny funkce, vedoucí k řízení pohybu.  

Přiměřená tělesná cvičení pozitivně ovlivňují jak množství, tak kvalitu svalové hmoty a 

mohou tím zlepšit předpoklady pro tělesné zatížení – tělesnou práci a tím mohou přispět ke 

zlepšení kvality života seniorů. (Bunc 2014,2015) 

Základním předpokladem schopnosti lokomoce seniora v pokročilém věku, je přiměřená 

kvalita svalové hmoty. Pokud je zachována, významně se tím sníží dopady stárnutí. Svalovou 

hmotu je třeba kultivovat jak z pohledu jejího množství, tak její kvality. Podstatné je ovlivnění 

rozhodujících svalových skupin, které se podílejí na zabezpečení lokomoce a tím vytvářejí 

předpoklad pro nezávislost a sebeobslužnost daného seniora. Přiměřená kvalita svalové 

hmoty spolu s patřičnou úrovní pohybových dovedností jsou základními předpoklady 

nezávislosti a soběstačnosti seniora (Bunc 2014, 2015).  

 



1.3.2 INVOLUČNÍ SARKOPENIE 

Ztráta objemu kosterního svalstva (označovaná jako involuční sarkopenie). Je 

charakterizována především poklesem svalové síly na podkladě degenerace, atrofie a zániku 

svalových vláken, snížení syntézy svalových proteinů a mitochondriální dysfunkce. 

(Hrnčiariková, Jurašková, Zadák, 2008) 

Je doloženo, že ve věku vyšším než 40 let dochází v průměru k 5% ztrátě svalové hmoty za 

dekádu a její nahrazování tukovou tkání. Po 65. roce života je ztráta ještě výraznější. 

Prevalence sarkopenie ve věku nad 80 let překračuje 60 % (Bunc, Hráský, Skalská, 2012) 

- Úbytek hmotnosti 

- Zvýšení množství tukové tkáně v organismu 

Všemi těmito změnami je bohužel denní život seniorů poznamenán. 

Sarkopenie úzce souvisí s věkem, ale může být akcelerována množstvím dalších faktorů. 

K rozhodujícím faktorům lze počítat pohybovou inaktivitu. (Bunc, Hráský, Skalská, 2012). 

Pohybovou inaktivitu lze jako jeden z mála faktorů u seniorů ovlivnit. Z toho vyplývá, že i 

proces sarkopenie a celkového stárnutí organismu, lze ovlivnit.  

1.3.3 OSTEOPORÓZA 

Osteoporóza je odborný název pro řídnutí kostní tkáně. Jedná se o metabolické kostní 

onemocnění, které se vyznačuje sníženým obsahem kostní hmoty na jednotku objemu kosti. 

Kost se stává křehčí, méně odolnou vůči zatížení, což samozřejmě zvyšuje riziko zlomenin. 

Ženy onemocní osteoporózou až třikrát častěji než muži. Souvisí to s životním cyklem žen, 

kdy po skončení menstruačního cyklu dochází ke zvýšeným ztrátám kostní tkáně. Zásadním 

faktorem pro vznik osteoporózy je nesprávná výživa. Negativní vliv na kostní tkáň má také 

nedostatek pohybu a tělesné zátěže, a to tak, že tlumí její výstavbu. Po 40 dnech 

pohybového klidu a nečinnosti dochází ke ztrátě až 50 % kostní tkáně. (Javůrek, 1998) 

Kvůli osteoporóze je senior nejen náchylnější ke zranění, ale po zranění mnohem déle 

trvá, než se kost obnoví a zranění se zhojí. V mnoha případech tělo nedokáže vytvořit téměř 

žádnou novou kostní hmotu.  



Výzkumy (tuzemskými i zahraničními) je opakovaně dokazováno, že pohyb má rozhodující 

vliv na prevenci, ale i léčbu osteoporózy. Pouze v období dekompenzace, při výrazných 

bolestech, je doporučen absolutně klidový stav (dle Spirduso 1995, dle Javůrka, 1995) 

1.3.4 OSTATNÍ ZMĚNY SPOJENÉ SE STÁŘÍM  

Senioři mají zhoršené smyslové vnímání, to znamená především omezení zraku a sluchu. 

Dále je trápí srdeční a srdečně cévní onemocnění. V neposlední řadě mají problémy 

s degenerativními změnami na kloubech a páteři. 

Z fyziologických změn v organismu a postupujících onemocnění vyplývá velmi závažná věc 

a tou jsou psychické problémy. Není to jen o závislosti na okolí, kterou jsem zmiňovala 

v předchozích odstavcích. Jde zde také o to, že senior není schopen vykonávat činnosti, které 

v dřívějším životě běžně zvládal. Ať už je to rekreační koníček nebo dřívější vrcholové 

sportování. Pokud byl senior v minulosti velmi aktivní a svoje tělo – laicky řečeno – huntoval 

více, než bylo zdravé, o to více se ve stáří mohou projevit problémy.  

Typickým příkladem je vrcholová gymnastka, která celé mládí tvrdě trénovala, což se 

bohužel projevilo degenerativními změnami v organismu, především na pohybovém aparátu. 

Ten se s postupujícím věkem stává čím dál tím více bolestivým a neumožňuje jí vykonávat 

běžné činnosti.  

U starších lidí je třeba počítat s určitým stupněm omezení fyzické výkonnosti. Problém je, 

že své potíže nevnímají jako nemoc, ale jako přirozený proces stárnutí, proto se jejich stav 

často bezdůvodně zhoršuje. Lékaře vyhledávají až v pokročilých stádiích onemocnění. Na 

jejich zdraví se podepisují i změny v sociální situaci. (Baštecký, Vojtěchovský, 1994) 

Stářím je postižen celý pohybový aparát.  

- omezování kloubní pohyblivosti 

- pokles rychlosti a obratnosti 

- pokles síly a vytrvalosti 



Příčiny jsou především snížení svalové kontrakce a úbytek svalové hmoty (Spirduso, 

Eckert, 1988) 

Dalším, velmi častým onemocněním ohybového ústrojí je osteoartróza. Projevuje se 

degenerací hyalinních chrupavek kloubů se snížením jejich pevnosti. Hlavní příčinou je 

přetěžování kloubů. 

Hlavní tělesné změny (Venglářová, 2007) ve stáří jsou: změna vzhledu, úbytek svalové 

hmoty, změny termoregulace, změny činnosti smyslů, degenerativní změny kloubů, 

kardiopulmonální změny, změny trávicího systému (trávení a vyprazdňování), změny 

vylučování moči, změny sexuální aktivity. 

1.3.5 DŮSLEDKY ZMĚN SPOJENÝCH SE STÁRNUTÍM 

Velmi vážný problém, který vyplývá z fyziologických změn ve stáří, je ztráta samostatnosti 

seniora. Nejprve je pro člověka těžko představitelné, že se jednou stane na někom závislým. 

Ale jak stárne, pociťuje to čím dál tím markantněji. Začíná to drobnými detaily – už neunese 

tak těžký nákup, nevyběhne tak rychle schody. Za nějakou dobu přestane být schopen 

například řídit automobil a v konečné fázi se bez pomoci zvenčí vůbec neobejde. To je pro 

seniora velmi obtížně uchopitelná psychická zátěž.  

Právě proto je třeba zaměřit se na pohybovou aktivitu seniorů, která významně přispívá 

k zachování samostatnosti a nezávislosti seniora. 

Problémem, se kterým se dále u seniorů setkáváme, a který je spojen se změnami 

probíhajícími postupujícím věkem, je zvýšené riziko zranění, a to nejčastěji v důsledku pádů.  

Pád vzniká v důsledku zhoršené koordinace - vědomého ovládání těla a pohybů. Když se 

začnou projevovat výše popsané fyziologické změny, úměrně s tím se zvyšuje i riziko. 

 Ideální je, pokud je senior na toto připraven a je seznámen s riziky, které se s pohybem 

v pozdějším věku pojí. Může přizpůsobit své pohybové aktivity a výrazně se tak podílet na 

snížení rizika zranění. Zahrnuje to například nevycházet na náledí, pohybovat se pouze tak 

rychle, aby neustále koordinačně zvládal všechny pohyby, to znamená všude chodit 



s časovým předstihem, nebo omezovat koordinačně náročnější aktivity – například jízdu na 

kole a podobně. 

V případě pádu bohužel seniorovi hrozí větší rizika než běžné osobě. To se opět pojí 

s fyziologickými změnami, které na tělesné schránce probíhají. Nejčastějším úrazem seniora 

je zlomenina. Ta vznikne i při bezvýznamném nárazu v důsledku řídnutí kostí. 

 

1.4 STÁRNUTÍ Z POHLEDU PSYCHOLOGIE 

Stejně jako u ostatních změn spojených se stářím je i psychika seniorů v mnoha pohledech 

originální. 

Seniorské období je psychickými změnami doslova charakterizováno. 

Mají rozličný původ. Některé vychází se sociální či ekonomické situace, jiné jsou spojeny 

s morfologickými změnami na mozku.  

Stárnutí mozku je bohužel nevyhnutelné. Stejně jako ostatní části těla, tak i mozek se 

věkem opotřebovává. V běžném životě se to může projevit například ztrátou paměti – a to 

jak krátkodobé tak dlouhodobé, dochází ke zhoršení kognitivních funkcí, schopnosti 

soustředění nebo rychlého rozhodování. To vše se negativně promítá do každodenního 

života seniora. 

Pokud nejsou tyto problémy včas detekovány, senior není s jejich postupováním 

obeznámen a smířen, mohou se v brzké době dostavit deprese. Pohybují se od slabých, kdy 

je senior v podstatě jen v psychické nepohodě, až po velmi silné a závažné, kdy má senior 

myšlenky na sebevraždu. Deprese jsou také často posíleny spojením více faktorů, například 

zmíněnými morfologickými změnami na mozku v kombinaci s všeobecnou osobní 

nesamostatností. 

Nic z výše zmíněného nejde s jistotou predikovat. Veškeré změny jsou velmi individuální.  

Senior od seniora se mění jak charakter, tak intenzita působení projevů problémů. 



Hlavní psychologické změny (dle Venglařové, 2007) ve stáří jsou:  

- zhoršení paměti, obtížnější osvojování nového, nedůvěřivost, snížená sebedůvěra, 

sugestibilita, emoční labilita, změny vnímání, zhoršení úsudku, deprese. 

Velkým problémem je potom demence, kterou popisuje více z výše zmíněných příznaků. 

Demence přesněji znamená úbytek intelektových schopností oproti předchozí úrovni. Tento 

pokles se projevuje obtížnějším zvládáním sociálních, pracovních a běžných činností života. 

Existuje více stupňů demence, které jsou určeny diagnostickými kritérii Mezinárodní 

klasifikace nemocí. (Bartoš, Hasalíková, 2010) 

Je velmi komplikované vystihnout osobnostní a psychologické rysy staršího člověka. 

Hlavně proto, že záleží na okolních podmínkách, konkrétně na společenských a sociálních. 

(Štilec, 2004) 

Po psychické stránce by se stárnutí (dle Bašteckého a kol., 1994) dalo charakterizovat jako 

„zpomalení psychické činnosti.“ Čím komplikovanější je podnětná situace, tím výrazněji se 

projevují rozdíly mezi mladšími a staršími v rychlosti reakce. Výzkumy je prokázáno, že 

největší podíl na snížení rychlosti reakce mají centrální procesy spojené se zpracováním 

situace a s rozhodováním o způsobu reakce.  

Právě tento faktor je nejvíce odpovědný za úbytek rychlosti reakce, kognitivní pokles, což 

způsobuje rozdíl mezi staršími a mladšími v řešení časově limitovaných úkolů. Proto starším 

lidem nevyhovují činnosti vyžadující rychlé rozhodování, činnosti pod tlakem. Se stoupajícím 

životním tempem v současné době nabývá snížená pohotovost na významu a to má často 

negativní důsledky pro duševní zdraví starších lidí. (Baštecký, Vojtěchovský a kol., 1994) 

Nedostatky ve smyslovém vnímání mohou vyvolávat emoční problémy, především 

deprese, ale i úzkost a výbušnost u staršího člověka. V sociálním kontaktu se nejhůře snáší 

úbytek sluchu, komplikace vyvolává i zhoršení zraku, někdy i čichu. Člověk pak ztrácí 

okamžitou kontrolu ohledně například vlastní hygieny.  



Problémem se také stává to, že lidé v okolí si neuvěřují seniorovy obtíže a nechápou 

například zvýšenou podezřívavost, která vzniká při špatné nedoslýchavosti. To vede 

k podráždění seniora a prohlubování jeho psychických problémů.  

 

1.5 POHYBOVÉ AKTIVITY V SENIORSKÉM VĚKU 

„V době kdy zemi obývali sběratelé a lovci, vydali pohybem za průměrný den 60 kcal/kg 

hmotnosti (muži) resp. 0,46 kcal/kg (ženy). Dnes průměrný muž vydá pouhých 0,35 a 

průměrná žena 0,33 kcal/kg hmotnosti. Za tento ohromující propad výdeje energie platíme 

sarkopenií, osteoporosou, funkčními poruchami hybného systému, obezitou, diabetem, 

nemocemi srdce, některými typy rakovin, sníženou kvalitou života a předčasnou smrtí. Při 

nedostatku pohybu zákonitě dochází k patologickým změnám živého organismu. Ty 

představují dokořán otevřenou vstupní bránu do nemocí.“ (www.fitnet.cz) 

Pohybová aktivita je v seniorském věku jeden ze základních prostředků k co nejdelšímu 

udržení soběstačnosti a samooobslužnosti každého jedince. Pohybová aktivita udržuje 

seniora v kondici, zajišťuje setrvalý zdravotní stav, v některých případech i zlepšení 

zdravotního stavu. 

Při pohybových aktivitách v seniorském věku je třeba se striktně držet základních pravidel. 

Nikdy nesmíme provádět činnost, která by mohla nějak poškodit zdraví seniora. Toho 

dosáhneme pouze kvalitní pohybovou intervencí s předem promyšleným postupem.  

Pořadí činností při pohybové intervenci musí zůstat neměnné – nejprve je třeba udělat 

základní diagnostiku, která se skládá z rozvětvené anamnézy a následně slouží jako 

prostředek k individualizaci pohybové intervence. Anamnéza je dvojího druhu, a to 

pohybová a zdravotní. 

 Poté teprve následuje samotná realizace pohybové činnosti. 

 

 



1.5.1 DIAGNOSTIKA 

V kontextu pohybových aktivit seniorů využíváme diagnostiku jako prostředek pro 

individualizaci pohybových intervencí. Vzhledem k problematice seniorského věku je 

nezbytná.  

Dělíme ji na zdravotní anamnézu a pohybovou anamnézu. 

 

1.5.1.1 ZDRAVOTNÍ ANAMNÉZA 

Při pohybových aktivitách seniorů bychom měli klást největší důraz na důkladnou 

předsportovní lékařskou kontrolu a následné průběžné sledování zdravotního stavu. Pokud 

je senior v pohybové zátěži, je potřeba si uvědomit, že zatížení přes jeho “hranu” seniorovi 

nepomáhá, ale naopak se tím v rámci sekundární prevence může zvýšit riziko náhlých příhod. 

Proto je dobré znát limity každého jednotlivého seniora a brát je velmi silně v potaz. 

Pokud je pohybová aktivita u seniorů využívána jako preventivní, platí základní a neměnné 

pravidlo – vyhnout se zatížení na maximální úrovni. Při pohybu, který je vykonáván pouze 

v submaximálním zatížení, se riziko výrazně snižuje. Když to převedeme do statistik, tak na 

úrovni aerobního prahu klesá riziko zdravotního selhání až o 40 % oproti zatížení maximální 

intenzitou. 

Pokud nemáme z jakéhokoliv důvodu od seniora komplexní lékařskou dokumentaci, 

můžeme vycházet a držet se všeobecných doporučení a statistik a raději seniora šetřit, než 

ho nepřiměřeně zatížit. Například bychom měli počítat s tím, že každý senior je s 80% 

pravděpodobností hypertonik a diabetik, což jsou dva nejrizikovější faktory pro selhání 

organismu. 

Tedy vždy, když chce senior vykonávat aktivní pohyb, musí být dobře vyšetřen a výsledky 

předložit svému cvičebnímu lektorovi. Veškerá vyšetření a posuzování zdravotních rizik by 

měl provádět odborník. Vyšetření nejsou významně časově náročná a dá se jimi předejít 

závažným problémům, které by vznikly při špatném zatížení.  



Senior by měl mít vždy naměřené EKG. Jedná se o měření elektrické aktivity srdce. Je to 

vyšetření neinvazivní a bezbolestné. Pomocí něj se dá zjistit vada v srdeční aktivitě nebo 

poškození srdečního svalu. Pro potřeby screeningu před aktivitou je dobré dělat EKG klidové 

i EKG zátěžové. Z hlediska polohy těla je vhodné měřit EKG jak vleže, tak vstoje. Lékař by měl 

také zhodnotit, jak vypadají velké tepny, nebo zda někde není aneurysma. 

Dalším problémem, na který u seniorů rozhodně nemůžeme zapomínat, je arteriální 

hypertenze neboli vysoký krevní tlak. Je to nejčastější problém u celé populace, nejen u 

seniorů. U běžné populace počítáme s výskytem 35 – 40 %, u seniorů se toto číslo ještě 

zvětšuje. 

Hladinu krevního tlaku ovlivňují především ledviny a s tím spojené množství příjmu sodíku 

neboli příjmu soli. Nejrizikovějšími látkami pro nadměrný příjem se nejčastěji udávají tzv. 

éčka. Jsou to látky přidané do potravin, kterými se zaručuje hezká barva, dlouhá trvanlivost, 

ale také lepší chuť. Ale bohužel je pravdou, že nadměrný příjem soli je pro tělo daleko 

rizikovější.  

Doporučená denní potřeba soli je cca 3 – 5 g na osobu. Když se ale podíváme na statistiky 

zjistíme, že většina populace je na tom mnohem hůře, soli spotřebovává daleko více - 

průměrná spotřeba se v dnešní době pohybuje nad hodnotou 16 gramů na osobu na den. 

(Fráňa, 2010) 

V souvislosti s vysokým krevním tlakem by se dále měli senioři vyvarovat cvičení, kde musí 

přizpůsobovat frekvenci dýchání frekvenci cvičení a vzniká tzv. dechová zátěž. 

Stejně jako celá populace se ani senioři při prohlídkách před zátěží nevyhnou syndromu 

bílého pláště. Jedná se o určitou nervozitu z vyšetření a z přítomnosti pracovníka v bílém 

plášti, která může výrazně ovlivnit a zkreslit výsledné měření. Tento syndrom postihuje až 40 

% populace.  

Kromě tohoto syndromu bychom měli při měření krevního tlaku sledovat ještě další 

aspekty, které mohou měření zkreslit. Těmi jsou například množství vypité kávy před 

měřením, pohybová aktivita před měřením, nervozita nebo poplachová reakce. 



Dalším důležitým ukazatelem zdravotních rizik či problémů je měření krevního tlaku při 

zátěži. Tlak by měl při zatížení vždy stoupat. Pokud klesá nebo stagnuje, je to znamení, že 

máme s pohybovou aktivitou ihned skončit. Většinou to totiž znamená nějakou patologii na 

srdci a pohybová aktivita by měla být až do dalších konkrétnějších vyšetření pro jistotu 

omezena. Stejně tak by měla být do vyšetření omezena aktivita u seniorů, kde pozorujeme 

nápadné znaky hypertoniků. Hypertonika totiž často identifikujeme na první pohled, protože 

má rudé a naběhlé tváře.  

Medikace 

Zde se již dostáváme do oblasti, kterou by měl posuzovat pouze a jen lékař - odborník. Ale 

bohužel v reálné praxi v zařízeních pro seniory se často pracovník,  pohybový terapeut ocitne 

v situaci, kdy musí posoudit, zda může senior pohybovou aktivitu vykonávat. Prvním krokem 

k úspěchu a snížení rizika je zjistit, jaké léky senior bere. 

Velmi často se mezi užívanými léky vyskytují betablokátory, které snižují srdeční frekvenci. 

Pokud je senior užívá, je dobré, aby absolvoval diagnostiku, kde se změří reakce srdce a určí 

se pásma pro zátěž. Pokud tyto testy děláme, vždy pod příslušnou medikací, nikdy před nimi 

betablokátory nevysazujeme. Mezi betablokátory patří například metoprolol, atenolol, 

betaxolol, bisoprolol nebo acebutolol. 

Senioři by vždy měli vysazovat nebo nasazovat léky na přímé doporučení lékaře, nikoliv 

proto, že se jim například po sérii cvičebních lekcí udělalo lépe. 

 

1.5.1.2 POHYBOVÁ ANAMNÉZA 

Kromě lékařského posouzení zdravotního stavu je třeba před jakoukoliv pohybovou 

intervencí zjistit seniorovu pohybovou anamnézu. Tato anamnéza má dobře směrovanými 

dotazy objasnit minulou pohybovou aktivitu, včetně základních pohnutek, ale také ochotu a 

vůli k nastávající pohybové aktivitě.  

Na základě toho - v kombinaci s lékařskou dokumentací - můžeme sestavit ideální cvičební 

plán.  



Příklady otázek ke zjišťování pohybové anamnézy jsou například:  

Kdy naposledy jste vykonával/a pohybovou aktivitu?  

Jaká byla a na jaké úrovni?  

Proč jste s touto aktivitou přestal/a a proč chcete nyní opět začít?  

Máte představu, jak probíhá řízení a realizace pohybové aktivity?  

Kolik času a financí můžete do pohybové činnosti investovat? 

1.5.2 REALIZACE 

Po seznámení s klientovou anamnézou, na základě které vytvoříme plán intervence, se 

můžeme pustit do realizace plánu.  

Samotné provádění pohybové činnosti je třeba mít u seniorů důsledně pod dohledem, 

stejně tak jako bezprostřední čas po ukončení pohybové činnosti. Pokud máme sebemenší 

důvod ke znepokojení, raději ukončujeme pohybovou aktivitu, aby nedošlo k žádné 

formě  poškození. 

Specifickými problémy, se kterými se u seniorů setkáváme, je špatná reakce na změny 

poloh a v souvislosti s tím zmatenost. 

 

1.5.2.1 INDIKACE PŘERUŠENÍ POHYBOVÉ AKTIVITY 

(Bunc 2014/2015) 

Z hlediska toho, kdo registruje, hlídá a následně vyhodnocuje určité parametry při 

zatížení, rozlišujeme dva druhy indikace přerušení zatížení. A to subjektivní nebo objektivní.  

SUBJEKTIVNÍ 

Subjektivní posouzení momentálního zatížení je pro pohybovou aktivitu seniorů 

základem. Na rozpoznání a identifikaci subjektivních příznaků musí senior dlouhodobě 

pracovat. Musí se naučit vyhodnocovat, co konkrétní pocit a stav pro něj a pro další zátěž 



znamenají. Některé příznaky znamenají omezit zátěž, jiné jsou varovným vykřičníkem pro 

okamžité ukončení zátěže.  

Subjektivním hodnocením zatížení se začal jako první zaobírat Borg, viz následující 

kapitola o určení stupně namáhavosti. 

Je důležité zmínit, že pro zachování přijatelného zdravotního stavu je vždy lepší “senior - 

hypochondr”, který se pozoruje více a zátěž ukončí předčasně, než “senior - držák”, který 

drobné obtíže přechází, snadno se nechá vyhecovat a zátěž ukončí až v situaci, která 

ohrožuje jeho zdravotní stav. 

Mezi subjektivní indikace řadíme například: 

- náhlá únava – únava se dostaví po každém zatížení, je však důležité sledovat 

míru únavy. Při sportu je potřeba vyvarovat se léků, které oddalují únavu. Únava je 

přirozený jev a pokud ji tlumíme léky, nedokážeme ji subjektivně posoudit. 

- aerobní únava  

- anaerobní únava – je velmi nebezpečná, přichází po vysoké úrovni zatížení a 

vždy musíme počítat s prohloubenou acidózou. Fyziologicky se v těle zvýší laktát nebo 

klesne pH faktor. Senior se dostane do útlumu, kdy pociťuje chlad a dušnost. Dušnost 

jako taková není pro pohybovou aktivitu překážkou, což nám potvrdí naši významní 

sportovci astmatici, například desetibojař Tomáš Dvořák. 

- křeče na zatížených částech těla 

- cyanóza – člověk zezelená 

- mozkové problémy – závrať, neschopnost orientace  

- bolest na sternu 

- bušení srdce v uších - pozor, znamená často fibrilaci 

 

OBJEKTIVNÍ  

Objektivní indikace přerušení zatížení je taková, kterou musíme změřit, nebo objektivně 

zvenčí posoudit. Nevýhodou je zdlouhavost, náročnost na vybavení, a tím často i 

nepoužitelnost v terénu. Řadíme sem například: 



- změny na EKG 

- poruchy rytmu – příčina náhlých úmrtí ve sportu 

- změny tlaku  

Dále je důležité zmínit a mít vždy na paměti, že řada problémů se objevuje až po ukončení 

zatížení. Nejkritičtějších je prvních 6 minut po zátěži, ale pro jistotu je třeba mít seniora pod 

kontrolou celých 10 - 15 minut po zátěži, abychom mohli řešit případné komplikace.  U 

seniora by měl vždy proběhnout pozátěžový uklidňovací proces.  

Nejčastější pozátěžové komplikace u seniorů jsou extra systoly a krátkodobá hypotenze. 

1.5.2.2 URČENÍ STUPNĚ NAMÁHAVOSTI, PREVENCE OHROŽENÍ 

Senioři jsou často přesvědčeni, že aby pohybová aktivita měla kýžený výsledek, musí se jí 

věnovat ve velkém rozsahu a velké intenzitě. Posléze jsou překvapeni, když zjistí, že jim 

pohybová aktivita přinesla benefity již při udržení střední intenzity. Mezi aktivity střední 

intenzity řadíme takové, u kterých se senior pouze lehce zadýchá. Například rychlejší chůze či 

zametání. (Marcus, Forsyth 2009) 

Určení stupně namáhavosti při vykonávání jednotlivých pohybových aktivit dle Marcus, 

Forsyth (2009). 

1) Řečový test. Umožňuje seniorovi pochopit rozdíly mezi pohybovými aktivitami 

málo, středně a velmi namáhavými.  

Při výkonu málo namáhavých pohybových aktivit může klient zpívat. Při pohybové 

aktivitě středně namáhavé je možné bez potíží konverzovat. Pokud se senior příliš 

zadýchá nebo s obtížemi popadá dech a nemůže pokračovat v konverzaci, můžeme 

jeho pohybovou aktivitu považovat za velmi namáhavou. 

2) Sledování klidové srdeční frekvence. Chce-li senior zjistit, zda se jeho srdeční 

frekvence nachází v zóně, kterou potřebuje, může ji v průběhu pohybové aktivity 

monitorovat.  



Střední namáhavost odpovídá zóně, která leží v rozmezí 60 – 76 % maximální 

srdeční frekvence, jejíž výpočet je založen na věku seniora. Při výpočtu maximální 

srdeční frekvence odečteme od čísla 220 hodnotu seniorova věku. Z této hodnoty 

následně vypočteme 60 % a 76 % a dostaneme horní a dolní limit cílové zóny při 

pohybové aktivitě středně namáhavé.  

Příklad: Odhad maximální srdeční frekvence 70leté ženy je 150 tepů za minutu (220 

- 70). Cílová zóna srdeční frekvence pro středně namáhavou pohybovou činnost se 

tedy vypočte následovně: 60% úroveň: 150 tepů za minutu krát 0,6 = 90 tepů za 

minutu. 76% úroveň: 150 tepů za minutu krát 0,76 = 114 tepů za minutu. Pokud chce 

tedy žena setrvat v pásmu střední namáhavosti, musí se její tepová frekvence 

pohybovat mezi 90 a 114 tepů za minutu. Pokud by chtěla vykonávat velmi namáhavou 

pohybovou aktivitu – což u seniorů není doporučováno – měla by se pohybovat mezi 

77 a 85 % její maximální srdeční frekvence.  

Nejužívanější metodou měření srdeční frekvence u seniorů je palpační měření. 

Provádí se na vnitřní straně zápěstí, přímo pod palcem. Přiložíme ukazovák a 

prostředník na tepnu a počítáme, kolik úderů ucítíme za 1 minutu. Můžeme měřit 

pouze 15 sekund a vynásobit zjištěný počet čtyřmi. Dá se samozřejmě využít i 

sporttester, který tepovou frekvenci zachycuje, tato speciální elektronika je ale pro 

seniory většinou nedostupná. Ať už z finančního či uživatelského hlediska. 

3) Borgova škála vnímané námahy. Tato škála je založena na pocitech seniora 

v průběhu vykonávání pohybové aktivity, zahrnujících zvýšenou tepovou frekvenci, 

zvýšené dýchání, pocení a svalovou únavu. I když představuje subjektivní míru, je 

dobrým odhadem srdeční frekvence (Borg, 1998).  

Výhodou Borgovy škály oproti měření frekvence je, že nevyžaduje, aby osoba 

přerušila pohybovou aktivitu a zjistila, jaké úrovně srdeční frekvence dosáhla. 

Pohybově aktivní jedinec může zpomalit nebo zrychlit svou pohybovou aktivitu a 

upravit tím její namáhavost. Borgova škála je přednostně uplatňována u osob, které 

berou léky ovlivňující srdeční frekvenci, například betablokátory nebo kalciové 

blokátory. 



1.5.2.3 ABSOLUTNÍ KONTRAINDIKACE POHYBOVÉ AKTIVITY 

Často se bohužel setkáváme se situací, kdy senior objektivně nemůže vykonávat téměř 

žádnou pohybovou aktivitu. A to buď kvůli akutnímu onemocnění, nebo kvůli dlouhodobému 

onemocnění, které ze svého charakteru zátěž vylučují. 

Mezi absolutní kontraindikace pohybové aktivity tedy řadíme například:  

- akutní infekční onemocnění typu žloutenka, cholera 

- mozková cévní příhoda – zvláštní pozor na mozkové mrtvice je třeba dávat při cvičení 

s kuřákem seniorem. Pokud je někdo po mozkové mrtvici, má absolutní kontraindikaci 

pohybu minimálně 3 měsíce, poté může na doporučení lékaře začít s lehčí pohybovou 

aktivitou 

- výrazná anémie neboli snížená hladina hemoglobinu. Způsobuje nedostatečné 

zásobení svalů potřebnými látkami, takže může nastat problém  

- klidový tlak přes 200. Tato situace bohužel nastává v poslední době čím dál tím 

častěji 

 

Ještě je důležité zmínit, že u seniorů můžeme za pohybovou aktivitu označit i všeobecnou 

“životní” aktivitu. Už to, že senior vyjde z bytu a dojde do obchodu nebo na návštěvu, je 

velkým přínosem pro jeho zdraví a neměli bychom zapomínat tyto činnosti do pohybových 

aktivit přiřazovat. Jejich výhodou je, že je senior může vykonávat, i když má kvůli zdravotním 

problémům rozličné částečné kontraindikace určitých aktivit. 

 

 

 

 



1.5.3 PROBLEMATIKA SPOJENÁ S POHYBOVÝMI AKTIVITAMI SENIORŮ 

- ZMĚNA EKONOMICKÉHO STATUTU 

Sociální podmínky jsou jedním z neproblematičtějších a zároveň nejméně řešených 

problémů. Dnešní společnost je nastavená tak, že senior patří do skupiny sociálně slabších 

jedinců. Samozřejmě neberme v potaz seniory, kteří se za svůj život zaopatřili větším 

množstvím financí, ze kterých mohou ve stáří spokojeně žít. Stále častěji se setkáváme s 

faktem, že senior nemá dostatek finančních prostředků na to, aby mohl pohybovou aktivitu 

vykonávat. To v praxi znamená, že si nemůže zaopatřit dostatečné vybavení pro určitou 

činnost, nebo si nemůže ve specializovaných centrech dovolit zaplatit vedené hodiny 

pohybu. To nutně vyúsťuje v problém, že pohybová aktivita, kterou následně senior 

vykonává, není vedena správně, tudíž seniorovi nepomůže tak, jak by mohla pomoci aktivita 

vedená odborně.  

- ZDRAVOTNÍ STAV 

Zdravotní stav je u seniorů determinujícím faktorem. Jak již bylo uvedeno výše, před 

zahájení pohybové aktivity je nutné, aby se senior poradil se svým lékařem. Ten mu na 

základě jeho zdravotní indikace doporučí typ a míru pohybu, který je pro něj vhodný. 

- POHYBOVÁ ZPŮSOBILOST 

Senior musí mít možnost danou pohybovou činnost realizovat. Pro nejlepší aplikaci 

pohybu je nutné tvořit každému seniorovi program na míru. Každý má jinou úroveň 

pohybových dovedností, každý má jinou pohybovou zkušenost. Je třeba jinak přistupovat k 

seniorovi, který celý život nesportoval a k seniorovi, který byl aktivním sportovcem. Také je 

třeba postupovat dle aktuální úrovně zdatnosti. 

- IZOLACE 

Senior se velmi často vyskytuje ve společenské izolaci. Mladší členové rodiny nemají 

dostatek času a ochoty, aby se seniorem pohybové aktivity vykonávali. Jediným východiskem 

pro seniory bývají jejich přátelé ve stejné věkové kategorii. Pokud senior ale takové přátele 

nemá, ztrácí jednu z nejvýraznějších motivací a v důsledku toho u pohybové aktivity dlouho 

nevydrží. Proto mu taková pohybová aktivita nepřinese očekávané benefity v oblasti zdraví. 



- NEVHODNÁ FORMA POHYBOVÝCH AKTIVIT 

I přes dnešní pokročilou dobu zaostávají fitness centra v nabídce pravidelných programů 

pro cvičení seniorů. Ve většině center programy pro seniory prostě nejsou. Takže senior musí 

mít štěstí a bydlet v dosahu lepšího centra, kde speciální pohybové aktivity nabízejí. 

Specializované hodiny pro seniory často najdeme v institucích typu Sokol nebo ASPV 

(Asociace sportu pro všechny). 

 

  



1.6 MOBILITA 

Pohyblivost neboli mobilita je u seniorů omezena. Asi 70 % mužů a žen ve věku od 55 let 

jsou částečně omezeni v pohyblivosti. A to ať už nějakou formou nemoci či pouze stárnutím 

organismu. (Štikar, Hoskovec, Smolíková, 2007) 

Když se seniorů zeptáme na individuální stupeň obtíží, každý pátý hodnotí svou mobilitu 

jako špatnou či velmi špatnou. V souladu se všeobecným očekáváním se výskyt omezení 

pohyblivosti s věkem zvyšuje nezávisle na pohlaví či věku seniorů. 

Rychlost omezení pohyblivosti stoupá relativně strmě, zatímco ve věku 55 – 64 let 

označuje svůj stav jako „stále omezeni v pohybu“ pouze jedna třetina respondentů, 

u 75letých už je to celá polovina. Přesto ale každý pátý senior ve věku nad 75 let udává, že se 

necítí být v pohybu nijak omezený. 

Dále je důležité vědět, jak se mění schopnosti důležité pro každodenní mobilitu. Dle 

Štikara a kol (2007) jsou tyto schopnosti významně poznamenány až ve věku nad 85 let.  

Mezi tyto schopnosti řadíme například chůzi po schodech – nahoru i dolů, vyjití z domova a 

zařízení nákupů, nošení těžkých tašek nebo způsobilost urazit chůzí vzdálenost minimálně 

dvou kilometrů. Když porovnáme muže a ženy, potíže se zachováním těchto kompetencí 

pozorujeme o něco častěji a o něco dříve u žen než u mužů.  

Dle Štikara a kol (2007) souvisí schopnost mobility seniorů také s pocitem bezpečí. Každé 

město – ať už velké či malé, můžeme rozdělit na zóny, kde jsou obyvatelé spokojeni s okolím 

a na místa, kde spokojenost s okolím chybí. Nespokojenost se svým okolím panuje především 

u větších měst, a to zejména na velkých sídlištích. Tento trend koresponduje se strachem 

seniorů vycházet po zšeření ven.  

Tedy to, jak často a rád chodí senior z domu, zdaleka není ovlivněno pouze jeho 

zdravotním stavem či dostupnosti dopravních prostředků. Strach z pohybu venku po setmění 

ale nepozorujeme jen u seniorů. Trpí jim všechny věkové kategorie a převážně osoby 

ženského pohlaví. 

 



1.7 PREVENCE 

Prevence (z lat. praevenire, předcházet) znamená soustavu opatření, která mají 

předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, 

zločinům, nehodám, neúspěchu ve škole, sociálním konfliktům, násilí, ekologickým 

katastrofám a podobně. Taková opatření se nazývají preventivní. 

“Pravidelná pohybová aktivita má význam jak v primární, tak v sekundární prevenci celé 

řady onemocnění (především těch "civilizačních"). Setkáváme se také s pojmy terciální 

prevence - předcházení opakování onemocnění a kvartérní prevence - optimalizace 

zbytkových funkcí a kvality života; vyskytuje se u osob vysokého věku a dlouhodobě 

nemocných pacientů jako podpůrný prostředek léčby základního onemocnění; jedná se 

především o psychický účinek PA - zájem o člověka, snaha o udržení dosavadních 

pohybových schopností.” (Stejskal, 2004)   

Pohybovou aktivitu jako preventivní opatření můžeme stejně jako cokoliv jiného hodnotit. 

A to buď zhodnocením aktuální reakce organismu na zatížení nebo hodnotit z pohledu 

delšího časového úseku, kdy je potřeba si veškeré intervence zaznamenávat.  

 Primární prevence v kontextu pohybové aktivity seniorů znamená přecházení obtížím 

pomocí pohybové intervence.  

Jako obtíže si můžeme definovat všechny nežádoucí jevy spojené se stářím. Hovoříme o 

spektru problémů počínaje drobnostmi, kterými jsou například omezený rozsah pohybu 

seniora – počínaje problémy se ohnout ke tkaničkám nebo vlézt do vany, konče závažnými 

nemocemi. 

Primární prevence se vyznačuje tím, že je finančně nenáročná - jednoduše pokud 

předejdu zdravotnímu problému tím, že budu vykonávat pohybovou aktivitu, rozhodně je to 

ekonomičtější, než když budu posléze muset vynakládat vysoké částky na léčení problému, 

který z pohybové inaktivity vznikl = na sekundární prevenci.   

Sekundární prevence znamená odstraňování následků již proběhlé nemoci nebo zranění . 



Terciální prevence zahrnuje zabránění návratu obtíží neboli recidivy. Toto je v kontextu 

pacientů seniorů velmi náročné, protože pokud se senior cítí zdravě, nemá pocit, že by 

potřeboval cokoliv řešit a nedbá na prevenci. Tak se jeho problém po nějakém čase opět 

ozve. Proto je recidiva velmi častou záležitostí. 

Všechny tři stupně prevence spolu velmi úzce souvisí, jsou propojeny. Především mají 

stejný cíl, kterým je změna životního stylu, způsobu života.  

 

1.8 ZAŘÍZENÍ PRO SENIORY 

Jak postupuje doba a zvyšuje se počet seniorů, setkáváme se logicky stále hojněji se 

zařízeními pro seniory. Domovy důchodců se vyskytují v mnoha typech, některé poskytují jen 

bydlení, další i lékařskou péčí. Některé jsou pro klasické seniory, některé pro seniory trpící 

například demencí. Bohužel ale i přes to, že je domovů čím dál tím více, kvalita služeb v nich 

poskytovaných lehce pokulhává a často nemůžeme jejich služby označit za komplexní. 

(Rheinwaldová, 1999) 

Staří lidé mají velmi stereotypní život a bohužel v mnoha domovech se nestarají o rozbití 

tohoto stereotypu. To, že seniora nakrmí, ošatí ho a poskytnou mu střechu nad hlavou, ještě 

nezajišťuje jeho plnohodnotné dožití. Tím, že nemají uspokojeny základní sociální, 

intelektuální a pohybové potřeby, celkově chátrají. Pracovníci se nejčastěji  “schovávají” za 

myšlenku, že senior žádné takové potřeby nemá, což je ale jen berlička pro to, aby se 

nemuseli nijak přehnaně angažovat a zbavili se zodpovědnosti. 

Přiměřená aktivita je pro seniory nutná a důležitá. Má vysoký terapeutický účinek a 

zásadně ovlivňuje jejich stav. A to jak po duševní stránce, tak po fyzické. Dává seniorům 

důležitou pohybovou aktivitu i mentální stimulaci a dále společenské interakce s ostatními 

seniory, které jsou pro jejich psychiku nepostradatelné. 

V domovech pro seniory v Americe je na program kladený velký důraz. Je důsledně 

vykonáván, a to přímo školeným personálem 



V amerických domovech důchodců a ostatních zařízeních pro staré a přestárlé je tento 

program nezbytnou součástí péče a je vykonáván k tomu školenými profesionály. Vedoucí 

terapeuticko - zábavných činností studují na univerzitě fakultu rekreace a studií volného 

času. Po ukončení studia získají licenci podmíněnou testem a určitým počtem hodin praxe, 

která je k práci opravňuje. Pro práci s geriatrickou populací musejí mít zvláštní specializaci. 

Patří k placenému personálu instituce a spolupracují s ostatními zaměstnanci na dosahování 

vytyčených cílů pro jednotlivé obyvatele. Lidé nejsou hromadně „skladováni“, jak se život 

v některých institucích jeví, ale personál má na mysli zdraví a spokojenost každého jedince. 

Proto jsou programy testovány a jejich účinnost je měřena. Zaměstnanci neustále pracují na 

prohlubování svých znalostí a efektivnosti programů četbou příslušné literatury, účastí na 

seminářích a kongresech pořádaných asociací těchto pracovníků. Své zkušenosti si předávají 

pomocí měsíčníku. 

Důležitým požadavkem kvalitní péče o staré či nemocné je, že musí vycházet především 

z potřeb obyvatel či pacientů a nikoliv z potřeb personálu. V našich zařízeních je tomu často 

naopak.  Nemocný člověk je vydán na milost a nemilost jakémusi řádu, který má uspokojovat 

hlavně potřeby pečovatelů.  

Některé domovy mají programy, které slouží pouze k zabavení obyvatel. Jiné se zaměřují 

výhradně na terapeutické akce. Ani jeden z těchto přístupů není dobrý, protože chybí 

vyváženost. Každý program by měl obsahovat trochu zábavy a trochu terapeutického účinku. 

Jedině takové aktivity, které uspokojují plně potřeb obyvatel, jsou účinné a vyhledávané. 

Mají být uzpůsobené jak pro obyvatele, kteří vyžadují minimální péči, tak pro obyvatele na 

nejnižším stupni funkčnosti.  

Prvním krokem pro vytvoření programu je zjištění funkčního stupně obyvatele v oblasti 

fyzické, kognitivní a společensko – emoční. Zhodnoceny jsou také jeho silné a slabé stránky. 

Zájmy obyvatel jsou právě tak důležité jako jejich kondice, a proto je potřeba brát je při 

sestavování programu v úvahu. Pro každého obyvatele by měl být vytvořen plán péče, podle 

kterého jsou vybírány příhodné činnosti tak, aby těmto zájmům a potřebám vyhovovaly. 

Programy by měly být analyzovány, porovnávány a teprve pak by mělo být rozhodnuto, které 

z nich budou přijaty.  



Bohužel v mnoha institucích jsou nabízeny po léta stále stejné činnosti, které individuální 

potřeby a zájmy obyvatel neuspokojují a o terapeutickém vlivu nemůže být ani řeč.  

Uvedení kvalitních programů do života obyvatel a jejich správná organizace jsou důležité 

pro jejich zdraví, ať už jsou aktivity zhodnoceny zlepšením fyzického a duševního stavu 

seniorů nebo udržováním stavu aktivního stárnutí místo vegetování.  (Rheinwaldová, 1999) 

 

1.9 PŘEDEŠLÉ STUDIE ZABÝVAJÍCÍ SE VLIVEM POHYBOVÝCH AKTIVIT NA 

ZDRAVÍ, PŘEVÁŽNĚ U SENIORŮ 

Na tomto místě bych se ráda věnovala studiím, které zkoumaly zatěžování staršího 

organismu, a které se mi pro moji diplomovou práci jeví jako přínosné a zajímavé. Čerpala 

jsem z dostupné literatury v českém a anglickém jazyce a také z vědeckého serveru 

Sportdiscus. 

 

1.5.1 ČESKÉ 

V roce 1995 odstartoval na FTVS projekt „Pohybové aktivity jako prostředek aktivního 

stylu života seniorů“ (Štilec, 2003), který měl za úkol pozměnit pohled stárnoucí generace na 

pohybovou aktivitu resp. inaktivitu a změnit přístup seniorů k prevenci zdraví a zachování 

soběstačnosti. Tento projekt trval 3,5 roku. 

Projekt mě velmi zaujal, považuji ho za velmi poučný a vydařený a pro svou práci stěžejní, 

a to především z důvodu vzdělávání seniorů v problematice pohybových aktivit a 

zachovávání soběstačnosti a nezávislosti. 

Jako cíl projektu si organizátoři stanovili vytvořit model, který bude směřovat 

k rozumnému životnímu stylu seniorů. Tento model navrhli, studií ověřili a následně 

zveřejnili. Základními pilíři modelu byl vyrovnaný způsob života provázaný s pohybovými 

aktivitami a relaxačními činnostmi vhodnými pro tuto věkovou skupinu. 



Koncepcí výzkumu byl vnitroskupinový longitudinální experiment s důrazem na sledování 

změn a vývoj jedinců v rámci skupiny. Výsledky byly vykazovány jak průřezový šetřením, tak 

vyhodnocením dlouhodobého efektu. 

Výsledky projektu potvrdily hypotézu, že ve všech zkoumaných oblastech došlo 

k prokazatelnému zpomalení involučních jevů. Oblasti zkoumání byly psychické, funkční a 

motorické. Senioři vykazovali zvýšenou důvěru ve své vlastní schopnosti, radostnější žití a 

vědomí, že jsou schopni lépe kooperovat se svým okolím. Tuto změnu vnímali i lidé v jejich 

okolí. Dále byly kladné výsledky vykázány v testech zaměřených na funkční a silové 

schopnosti, což potvrdili i sami senioři v odpovědích na otázky, týkající se pocitů při 

vykonávání pohybové aktivity. (Štilec, 2003) 

 

1.5.2 ZAHRANIČNÍ 

STUDIE 1 

Ze zahraniční literatury pro mě byla na prvním místě přínosná prezentace z přednášek 

pro seniory (Landers a kol., 2000). Cílem výzkumu, který byl posléze prezentován, bylo 

pečlivě prozkoumat vliv pravidelné pohybové aktivity na zdravotní stav respondentů. 

Výzkum se zaměřoval především na duševní stav lidí. Jako pravidelnou označuje prezentace 

pohybovou intervenci v rozsahu minimálně 12 týdnů kontinuální pohybové aktivity. 

Více než polovina studie se věnovala tématu vlivu pravidelné pohybové aktivity na stupeň, 

respektive snížení úzkosti, depresí a stresu. Mezi dalšími sledovanými parametry byly 

například zlepšení nálady, pocity sebeuspokojení, sebeúcta a zlepšování kognitivních funkcí.  

Výsledek studie byl jednoznačný. Pohybová aktivita vykonávaná pravidelně (dle předchozí 

definice pravidelnosti) velmi úzce souvisí se všemi výše uvedenými pozorovanými parametry. 

Ale pozor, dle studie pro ně není determinující.  

To značí, že pravidelná pohybová aktivita má pozitivní vliv na všechny výše uvedené 

aspekty, nemůžeme ale označit za pravidlo, že pohybová aktivita zaručí stoprocentní duševní 

zdraví, resp. zdraví po psychické stránce. 



Každá dílčí číst psychického zdraví na pravidelný pohyb reaguje jinak, je jinak ovlivnitelná. 

Dle studie jsou nejvíce ovlivnitelné úzkost a deprese.  

To potvrdil i můj výzkum z roku 2013, kdy jsem zkoumala vliv pravidelné pohybové 

aktivity na stupeň geriatrických depresí. 

Na závěr studie je zmíněno téma návaznosti dalšími studiemi. Dle autorky je třeba ve 

zkoumání této problematiky pokračovat, jelikož doposud neznáme konkrétní podobu vlivu 

pohybových aktivit na jednotlivé aspekty psychického stavu jedince. Také chybí zjištění, proč 

totožná pohybová aktivita ovlivňuje některé funkce více a jiné méně. 

 

STUDIE 2 

Druhá dohledaná zahraniční studie (Poonam 2010) ověřuje fakta, proč jsou ženy tak často 

a zbytečně nemocné.  Tuto problematiku zkoumá v kontextu pohybových aktivit, proto jsem 

ji do své práce zahrnula.  

Dle autorky jsou na celém světě ženy často a zbytečně nemocny z důvodu:  

- sociální nerovnosti 

- chudoby  

- špatného přístupu ke zdrojům, včetně zdravotní péče  

 

Návodem, jak tuto situaci změnit, je dle autorky vykonávání pravidelné pohybové aktivity. 

Aktivita umožňuje zlepšit celkový zdravotní stav, a tím přecházet mnoha nemocem. Velké 

množství žen by na tom bylo po zdravotní stránce mnohem lépe, pokud by pravidelnou 

pohybovou aktivitu vykonávaly.  

Níže jsou uvedena fakta, která autorka ve svém článku shrnuje, a ze kterých při výzkumu 

vycházela: 

- Třetina úmrtí žen na celém světě je připsána kardiovaskulárním problémům 



- Diabetes postihuje až 70 milionů žen na celém světě; navíc, dle dlouhodobých 

předpokladů, se toto číslo do roku 2025 zdvojnásobí 

- Osteoporóza nejčastěji postihuje ženy v menopauze 

- Fyzická nečinnost je častější u žen než u mužů. 

Dále autorka rozepisuje konkrétní benefity pohybových aktivit. To se dle mého názoru dá 

vztáhnout na celou populaci napříč věkovým spektrem. Takže i na seniorky, které jsou pro 

mě stěžejní. 

- Pohyb snižuje riziko ischemické choroby srdeční, snižuje riziko rozvoje 

vysokého krevního tlaku, rakoviny tlustého střeva a diabetes. 

- Pomáhá udržovat zdravé kosti a klouby. 

- Pomáhá kontrolovat hmotnost tím, že snižuje množství tukové hmoty a 

buduje svalovou hmotu. 

- Pomáhá při artritidě – redukuje otoky kloubů a bolestivost. 

- Pohyb dále může zvýšit efektivitu terapií estrogenem prováděnou 

v menopauze, zabraňující rozvoji osteoporózy. 

- Zmírňuje příznaky deprese a úzkosti, posiluje zlepšení nálady a pocit pohody. 

- V neposlední řadě snižuje pohyb riziko rakoviny prsu u žen. 

Následně se autorka zaměřila na otázku, proč ženy pohybové aktivity nevykonávají tak 

často a tak intenzivně, jak by měly. 

- Finance – ženy mají dle statistik stále nižší příjmy než muži. Jejich příjem se 

negativně promítne do možností navštěvovat zařízení, kde mohou pohybovou 

aktivitu vykonávat.  

- Množství domácích prací a čas strávený péčí o rodinu. Ženy jsou často velmi 

vytížené, a proto si reálně nedokáží najít čas, aby pohybovou aktivitu vykonávaly.  

- Poruchy pohybového aparátu. Ženy jsou zvláště v pokročilém věku omezeny 

poruchami pohybového aparát, které jim neumožňují se bez pomoci zvenčí dostat na 

místo, kde by mohly řízenou pohybovou aktivitu vykonávat. 



- Kulturní příslušnost. Ač se to nezdá, na světě je dle autorky velké množství 

žen, které jsou omezeny i z tohoto hlediska. Musejí se například zahalovat nebo mají 

jiná náboženská omezení, která jim nedovolují pohybovou aktivitu vykonávat.  

- Motivace a informovanost. S nízkou mírou motivace se potkáváme u všech 

lidí, nejen u žen. Bohužel v souvislosti s nízkou mírou informovanosti o příznivých 

účincích pohybové aktivity je to velmi nepříznivá kombinace.  

 

STUDIE 3 

Studie o úspěšném stárnutí (Baker a kol., 2009) zkoumá vztah mezi fyzickou aktivitou a 

úspěšným stárnutím na dospělých Kanaďanech. Za tímto účelem byla využita data 

z průzkumu Canadian Community Health Survey.  

Dle výsledků 11 % kanadských respondentů stárlo velmi úspěšně, 77,6 % stárlo mírně 

úspěšně a zbylých 11,4 % stárlo neúspěšně.  

Pokud se přidá proměnná o fyzické aktivitě, jsou výsledky poměrně přesvědčivé. Ukazují, 

že v kategorii „úspěšné stárnutí“ bylo přibližně 2x více respondentů fyzicky aktivních. 

Tato studie je velmi zajímavá, bohužel se již trochu odchyluje od tématu vlivu pohybových 

aktivit na zdraví seniorů. 

  



1.9 SHRNUTÍ 

Teoretická východiska jsou v celkové koncepci vlivu pohybových aktivit na zdraví seniorů 

za jedno. Aktivní pohyb a s tím spojený akční životní styl jsou velmi důležité pro zachování 

parametrů lidského těla. Aktivita je důležitá nejen v produktivním věku, ale i ve stáří. 

Pohybová aktivita je jednou ze základních a zároveň i zásadních možností, jak pozitivně 

ovlivnit stárnoucí organismus tak, aby si senior co nejdéle zachoval nezávislost, soběstačnost 

a samoobslužnost.  

Tuto teorii podporuje i moje vlastní zkušenost z rodiny, kde se setkávám s jedním velmi 

aktivním a druhým absolutně neaktivním seniorem a mohu velmi dobře pozorovat, jaké 

výhody a naopak negativa to přináší. 

Aktivita pozitivně ovlivňuje seniora napříč všemi systémy. Základním účinkem je 

ovlivňování fyziologických parametrů těla. Dochází ke zpomalování postupu sarkopenie a 

osteoporózy, pozitivnímu ovlivňování kardiovaskulárních problémů a poruch metabolismu, 

snižování množství tělesného tuku, zvyšování poměru svalové hmoty a v neposlední řadě 

zlepšování celkové kondice seniorů. Dále je třeba zmínit zásadní pozitivní vliv na psychiku 

seniora. Ta je ovlivňována hned z několika směrů, první pozitivum vzniká vyplavováním 

endorfinů při pohybové aktivitě, pokračuje přes uspokojení ze sociálního kontaktu, který při 

většině aktivit vzniká, a končí u uspokojení z celkové nezávislosti a samostatnosti, ke kterým 

aktivní životní styl napomáhá. 

Motivy, které seniory k pohybové aktivitě vedou, mohou být různé. Všeobecným a 

nejvyšším cílem je zachovat si co nejdéle samoobslužnost, soběstačnost a nezávislost na 

okolí. Dílčími motivačními prvky jsou pak konkrétní benefity v oblasti zdraví. Někdo může ale 

také chtít „jen“ vyplnit volný čas. Nakonec, na motivech v konečném důsledku až tak 

nezáleží. Důležitá jsou především chuť a vůle pohybové aktivity vykonávat.  

V zařízeních se často vyskytují senioři, kteří již ztrácí tuto chuť a vůli k pohybové aktivitě. 

Zde by mělo nastoupit pozitivní ovlivňování personálem. Vhodnou volbou motivačních prvků 

je třeba v seniorovi vzbudit chuť do pohybové aktivity. 



Jak je tato teorie převedená do praxe? Jak senioři v zařízeních doopravdy vykonávají 

pohybovou aktivitu? Kopíruje aktivita v realitě všeobecné povědomí o seniorech, sedících 

v křeslech a zírajících do protější zdi? 

Dle povědomí české veřejnosti se praxe v ČR ani zdaleka nepřibližuje ideální teorii. Názory 

na zacházení se seniory v zařízeních jsou vesměs negativní. A není to jen povědomí 

veřejnosti, k tomuto scénáři se přiklání i dostupná literatura. V zařízeních je málo 

potřebného personálu, personál je rád pokud splní povinné úkony péče o seniory a dále 

nemá kapacitu ani vůli se o nic starat. Tzn. senior má místo na spaní, stravu, zdravotní péči, 

ale dále již není ochota a čas poskytovat nadstavbové služby, mezi které pohybová aktivita 

patří. 

Právě proto jsem se rozhodla tuto problematiku co nejvíce osvětlit a zjistit, jak to 

doopravdy je. Ráda bych udělala komplexní studii o tom, kolik zařízení existuje, jak jsou 

velká, kolik seniory stojí pobyt v nich, jaké pohybové aktivity jsou seniorům nabízeny a 

v jakém rozsahu a jak se toto všechno v konečném důsledku promítá do schopnosti seniorů 

udržet si po co nejdelší dobu samoobslužnost a nezávislost na okolí. 

  



2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

Hlavním cílem práce je, zjistit jaké jsou podmínky pro realizaci pohybových aktivit seniorů 

v zařízeních pro seniory, které jdou prostředkem k jejich samostatnosti, sebeobslužnosti a 

nezávislosti na okolí. 

2.1 HYPOTÉZY 

Stanovila jsem několik dílčích pracovních hypotéz, po jejichž ověření budu schopna 

představit ucelený obraz o tom, jak vypadá situace v zařízeních pro seniory. Všechny 

hypotézy byly stanoveny na základě literatury a všeobecném povědomí o poskytovaných 

službách pohybových aktivit, vedoucích k samostatnosti, nezávislosti a sebeobslužnosti.  

Hypotéza č. 1 

Většina zařízení pro seniory neposkytuje svým chráněncům žádnou pohybovou aktivitu. 

Hypotéza vychází z všeobecného povědomí o zacházení se seniory v zařízeních pro seniory. 

Za dostatečné považuji, pokud je seniorovi umožněno vykonávat jakoukoliv odborně řízenou 

pohybovou aktivitu v rozsahu, který je schopen pozitivně ovlivnit jeho nezávislost a 

samoobslužnost. To znamená například lekce cvičení na míčích, tréninky chůze, léčebný 

tělocvik, ale stejně tak hodiny pétanque nebo ruských kuželek.  

Senioři mohou pohybovou aktivitu provozovat i samostatně, to je ale v tuto chvíli mimo 

mou výzkumnou otázku. 

Hypotéza č.2 

Velikost zařízení má vliv na množství a kvalitu služeb týkajících se pohybových aktivit.  

Hypotéza se opírá o trend masovosti - čím je zařízení pro seniory větší, masovější, tím 

méně je dbáno na doplňkové služby, jakými jsou pohybové aktivity. Menší zařízení s menším 

počtem klientů by měla mít individuálnější přístup. 

 



Hypotéza č.3 

Výše měsíčního příspěvku, který senior zaplatí, má vliv na množství nabízených 

pohybových aktivit. 

Hypotéza se opírá o teorii, že pokud je na službu vynaložena vyšší částka, měla by tomu 

odpovídat kvalita a množství konkrétní služby. Zařízení, ve kterých si senior připlácí, by měla 

být luxusnější a vycházet seniorům více vstříc. Tato zařízení by také měla mít volnější ruce ve 

vytváření například nových sportovišť.  

2.2 ÚKOL PRÁCE  

Úkolem práce je vytvořit komplexní studii o tom kolik zařízení je, jak jsou velká, kolik 

seniory stojí pobyt v nich, jaké pohybové aktivity jsou seniorům nabízeny a v jakém rozsahu a 

jak se toto všechno v konečném důsledku promítá do schopnosti seniorů, udržet si po co 

nejdelší dobu samoobslužnost a nezávislost na okolí.  

 

3 METODIKA PRÁCE 

V této části práce popíši metodologický přístup. Zahrnu charakter sledovaného souboru, 

použité metody, sběr dat, analýzu dat a časový rozvrh tvorby práce. 

3.1 POPIS SLEDOVANÉHO VÝZKUMNÉHO SOUBORU 

Výzkumným souborem jsou zařízení pro seniory, které své služby poskytují ve 

Středočeském kraji.  

Výzkumný soubor je velmi rozmanitý co do názvů zařízení. Do výzkumu jsem zahrnula: 

domov pro seniory, domov důchodců, domov s pečovatelskou službou, domov penzion pro 

důchodce, dům domácí péče, poskytovatel sociálních služeb, centrum seniorů a senior park.  

Názvy zařízení jsou sice různé a proto velmi často zavádějící, mají ale společný směr a cíle. 

Za úplatu poskytují seniorům možnost kvalitního dožití. To v ideálním případě zahrnuje 



komplexní kontinuální péči o každého ubytovaného seniora, mající za cíl udržet ho po všech 

stránkách co nejdéle fit. Ze základních služeb sem patří především ubytování, jídlo, sociální 

kontakt, každodenní aktivity a dohled pověřeného personálu.  

Do výzkumu jsem nezahrnovala zařízení, kde se většinově zabývají pacienty, trpícími 

závažnými onemocněními, nad kterými je vyžadovaná 24 hodinová asistenční péče a 

mnohdy nejsou schopni se pohybové aktivitě věnovat 

Důvod, proč jsem se zaměřila na Středočeský kraj je ten, že se dají velmi relevantně 

srovnat ceny a služby, s ohledem na všeobecnou blízkost hlavního města. Středočeský kraj 

jsem si vybrala také proto, že jsem předpokládala vhodný objem zařízení pro potřeby mé 

práce. 

Výzkumný vzorek bohužel nemá vysokou vypovídající hodnotu, jelikož z oslovených 49ti 

jsem získala data pouze od 22ti zařízení.  

 

3.2 POUŽITÉ METODY 

Pro potřeby mé diplomové práce jsem zvolila výzkumnou metodu dotazování 

prostřednictvím ankety. Anketa má následující podobu  

 

ANKETA O MOŽNOSTECH POHYBOVÉ AKTIVITY V ZAŘÍZENÍCH PRO SENIORY 
 

1) Název a adresa zařízení pro seniory 
 
 
2) Počet ubytovaných seniorů 
 
 
3) Cena za průměrné měsíční ubytování 
 
 
4) Nabízíte seniorům nějaké pohybové aktivity? (Ve smyslu řízených lekcí. 
Pokud odpovíte ne, přejděte prosím rovnou k otázce č. 5) 
ANO  –  NE 



 
a. Seznam nabízených pohybových aktivit: 
 
 Název / popis aktivity Cena za hodinu aktivity 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 
b. Kolik hodin týdně cvičení je celkem pro seniory v nabídce? 
 
 

5) Máte v blízkém okolí (= v dosahu přijatelném pro vaše seniory) zařízení, kde 
mohou vykonávat řízenou pohybovou aktivitu? 
ANO  –  NE 
 

a. Název zařízení? 
 
b. Využívají senioři tuto možnost? 
ANO, často        ANO, ojediněle        NE 
 

6) Pozorujete u seniorů samostatnou iniciativu o jiný druh pohybové aktivity? 
(procházky apod.) 
ANO, často        ANO, ojediněle        NE 
 
Pokud ano, tak o jakou podobu pohybové aktivity se jedná? 
 
 
7) Jaký je Váš názor na téma senioři a pohybová aktivita? Považujete ji za 
důležitou? 
 
 
 
8) Co byste nám k tomuto tématu ještě rádi sdělili? 

___________________________________________________________________ 

Otázky byly stanoveny tak, aby pomohly objasnit nejpalčivější otázky této problematiky, 

které jsem definovala v pracovních hypotézách. Níže už o tom, proč jsem jaké otázky použila. 

Název a adresa zařízení je první a základní otázkou, slouží k pozdější identifikaci dotazníku 

a přiřazení odpovědí k jednotlivým zařízením. 



Počet ubytovaných seniorů mě zajímal pro ověření hypotézy, zda koresponduje velikost 

zařízení s kvalitou poskytovaných služeb. 

Cena ubytování a s tím spojená část otázky č. 4 týkající se úhrady za poskytované 

pohybové aktivity mě zajímala pro ověření hypotézy, zda má výše měsíčního ubytovacího 

příspěvku vliv na množství nabízených pohybových aktivit.  

Čtvrtá otázka se zaměřuje přímo na pohybové aktivity. Má za cíl zjistit, jaká pohybová 

aktivita je seniorům nabízena a zda za to musí vynaložit další finance, nad rámec měsíčního 

paušálu. 

Pátá otázka zkoumá alternativy pohybových aktivit v okolí zařízení. Je účelně zařazena 

proto, abych mohla ověřit hypotézu týkající se ochoty seniorů cestovat za pohybovou 

aktivitou mimo zařízení. 

Další otázka zkoumá postoj seniorů k pohybové aktivitě.  

V sedmé a osmé otázce nechávám prostor pro vyjádření každého zařízení. Zajímá mě 

všeobecně jejich postoj k pohybovým aktivitám, zda a proč je považují za důležité. Otázky 

mají za cíl ověřit hypotézu, týkající se aktivní činnosti či nečinnosti v této oblasti v návaznosti 

na jejich názor na tuto problematiku. 

 

3.3 SBĚR DAT  

Sběru konkrétních dat předcházela tvorba databáze kontaktů zařízení, které jsem chtěla 

oslovit. Delší dobu jsem přemýšlela nad způsobem, jak zařízení vyhledat, jelikož mají rozličné 

názvy. Velmi mi pomohl fakt, že kdo v dnešní době není na internetu, jakoby neexistoval. A 

to, jak jsem se vzápětí přesvědčila, platí i pro zařízení pro seniory. Pomohla jsem si webovým 

vyhledávačem google.com, který umí podle klíčových slov hledat objekty na mapě. Mapu 

jsem potřebovala kvůli místnímu určení, zajímaly mě totiž pouze domy ve Středočeském 

kraji. Použila jsem separátně kritéria “dům pro seniory”, “domov důchodců” a “zařízení pro 

seniory”.  



Výsledky jednotlivých kritérií jsem dala hledat na mapě a následně jsem zapsala všechna 

zařízení, která byla nalezena. Vytvořila jsem si na to databázi v tabulkovém Office programu 

Exel. Zahrnula jsem název zařízení, adresu zařízení, telefonní kontakt na zařízení a webové 

stránky - pokud je zařízení měla. Dále následovaly sloupce na poznámky. Zařízení jsem našla 

49. Databáze je přiložena, viz příloha č. 2. 

Původní plán jak konkrétní data sbírat, byl založen na metodě rozesílky ankety po všech 

vybraných zařízení. Rozesílka měla probíhat na emailové adresy ředitelství jednotlivých 

zařízení.  

Tento postup jsem ale téměř vzápětí zavrhla, u mnoha zařízení jsem nenašla kontakt na 

osoby, které by byly schopné a pověřené mi na anketu odpovědět a navíc jsem se u tohoto 

postupu obávala nízké návratnosti dotazníků. 

Z těchto důvodů jsem nakonec zvolila časově velmi náročnou metodu, a to telefonování a 

až následného rozesílání. Na každé zařízení jsem si našla kontakt (většinou na webových 

stránkách byla uvedena pouze čísla na recepci zařízení), ze kterého jsem se snažila dostat na 

osobu, která by mi v mé záležitosti měla a mohla vyjít vstříc. Ve chvíli kdy jsem se k osobě po 

telefonu dostala, snažila jsem se srozumitelně popsat, kdo jsem a co požaduji. V ideálním 

případě mi byla přislíbena spolupráce, poskytnuta emailová adresa, kam anketu poslat a 

anketa se mi vrátila vyplněná.  

Kdybych výzkum dělala znovu, zvolila bych telefonické dotazování. A to proto, že bych se 

snáze dostala k informacím, které potřebuji. Problémů, které se vyskytly při sbírání dat tímto 

způsobem je několik:  

- Relativně nízká návratnost dotazníků (necelých 50% dává sice ucelený obraz o 

problematice, nicméně jsem přesvědčena, že při telefonickém dotazování by byla 

úspěšnost ještě vyšší) 

- Odpovědi na všelicos různého, jen ne na položenou otázku. 

- Nezodpovězení určitých otázek bez udání důvodu. 

 



Úspěšnost při sběru dat: 

Dvě zařízení otevřeně přiznala neochotu spolupracovat = 4,1% 

Ve dvanácti zařízeních, jsem se nedostala ke správné osobě, nebo mi nebyl zvednut 

telefon – na všechny zařízení jsem volala minimálně dvakrát = 24,5% 

Ve čtrnácti zařízeních přislíbili spolupráci ale ani po upomínce anketu zpět nezaslali = 

28,6% 

Dvacet dva zařízení vrátili počet vrácených zodpovězených dotazníků = 44,9% 

Z toho spolupráce se třinácti zařízeními probíhala hladce, to znamená, na první telefonát 

jsem se dostala ke správné osobě, zaslala jsem ji dotazník a byl mi bez upomínky vrácen = 

26,5 % 

Úspěšnost při sběru dat je v rámci očekávání. Lze předvídat, že se vždy najdou 

respondenti, kteří odmítnou spolupráci. Stejně tak jsem předvídala návratnost dotazníků od 

cca poloviny respondentů.  

3.4 ZPRACOVÁNÍ DAT 

Při zpravování dat jsem kromě základních statistických proměnných (průměr, 

procentuální zastoupení z celku) a grafů (výsečový a pruhový), použila následující. 

- Směrodatná odchylka = kvadratický průměr odchylek od průměru.  

Vypovídá o tom, jak se rozchází hodnoty celku. Pokud je nízká, jsou hodnoty přibližně 

stejné, pokud je vysoká, jsou hodnoty více rozptýlené. 

- standardizace jednotek pro grafické porovnání 

Aby se daly graficky porovnat dvě veličiny s rozdílnými hodnotami, využila jsem 

standardizaci, kdy nejvyšší hodnoty obou celků zaujímají číslo 1 a ostatní hodnoty jsou 

poměrově zmenšené. Výsledná hodnota = daná hodnota / maximální hodnota celku. To 

znamená, že na svislé ose takto popsaných veličin se nachází hodnoty do 1, přičemž hodnotu 

1 zaujímá nejvíce zastoupená hodnota. 



3.5 INTERPRETACE DAT 

Při interpretaci dat jsem za významný rozdíl hodný pozornosti brala hodnotu, která 

zastupuje více než 25% celku. To na příkladu znamená, pokud se hypotéza opírá o rozdíl 

finančních příspěvku mezi zařízeními, která poskytují a která neposkytují pohybovou aktivitu, 

tento rozdíl je 2000Kč při obvyklých cenách 5-11 tisíc, představuje tento rozdíl přibližně 30% 

celku a je pro mě významný.  

V další otázce jsem věcnou významnost hodnotila pouze většinovým či menšinovým 

zastoupením z celku.  

3.6 ČASOVÝ ROZVRH TVORBY DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Březen 2015  

- první kontakt s problematikou  

- prostudování základní literatury k problematice  

- určení cílů práce 

- formulace hypotéz 

- zadání tématu práce  

Duben 2015 

- tvorba dotazníku, konzultace s vedoucím práce 

- vytváření databáze pro rozesílku 

- tvorba teoretické části práce 

Květen, červen 2015  

- sběr dat  

- ověření hypotéz, interpretace dat 

Červenec, srpen 2015  

- dokončení práce 

 

  



4 VÝSLEDKY 

4.1 SOUHRN DAT 

Veškeré výsledky a jejich interpretace vychází ze sebraných dat od 22 zařízení, které jsem 

zpracovala do následující tabulky, viz také příloha č. 3 . 

  
počet 
ubytovaných 

cena za 
ubytování 
a stravu 

nabídka 
PA 

množství 
řízené 
PA 

doplácí 
na PA? 

PA v 
okolí 

samostatná 
iniciativa 
seniorů 

Dobříš 91 10553 ano 7 0 ano Ano, často 

Mělník 246 10000 ano 6 0 ano Ano, často 

Říčany 50 10100 ano 5 0 ne Ano, často 

Rakovník 40 8800 ano 5 0 ne Ano, ojediněle 

Kolešovice 90 8410 ano 4 0 ne Ano, ojediněle 

Mšeno 83 9600 ano 4 0 ne Ano, ojediněle 

Jenštejn 166 9000 ano 3 0 ne Ano, ojediněle 

Luštěnice 120 8000 ano 3 0 ano Ano, často 

Pyšely 60 8770 ano 3 0 ne Ano, často 

Kladno 122 10500 ano 2 0 ne NE 

Unhošť 90 11560 ano 2 0 ne Ano, často 

Mníšek 87 10495 ano 2 0 ne Ano, často 

Rožmitál 220 10000 ano 1 0 ne Ano, často 

Beroun 52 x ano 1 0 ne Ano, často 

Úvaly 51 10800 ano 1 0 ne Ano, často 

Kladno 1 250 9500 ne   0 ano Ano, často 

Samopše 74 11560 ne   0 ne Ano, často 

Jankov 64 4910 ne   0 ne Ano, ojediněle 

Dobřichovice 56 9450 ne   0 ne Ano, ojediněle 

Všestudy 56 5000 ne   0 ne Ano, ojediněle 

Rataje 24 9000 ne   0 ne Ano, ojediněle 

Vojkov 112 8900 ne   0 ne Ano, ojediněle 

Tabulka č. 1: Souhrn získaných dat. 

 

V oslovených zařízeních se nachází od 24 do 250 ubytovaných seniorů. Průměrně je to 

100,2 ubytovaných seniorů na zařízení. Směrodatná odchylka je 63,4. 

Vysoká směrodatná odchylka značí velký rozptyl hodnot. Tato diverzita je pro zařízení 

příznačná. Jejich velikost se odvíjí především od umístění zařízení a od charakteru zařízení. 



Ve větších městech jsou provozována velká zařízení se stovkami seniorů – viz například 

Kladno nebo Mělník, na malých městech nebo na vesnicích nacházíme zařízení, kde je 

ubytováno pouze několik desítek seniorů. Vůbec nejmenší zařízení ve Středočeském kraji se 

nachází v Ratajích – 24 ubytovaných seniorů. 

V oslovených zařízeních zaplatí senior za ubytování a stravu od 4910Kč v nejlevnějším 

zařízení, po 11560Kč v nejdražším zařízení. Průměrně je to 9745Kč na zařízení. Směrodatná 

odchylka je 1687Kč. 

Náhled na finanční problematiku seniorů v zařízeních není nijak povzbudivý. Průměrný 

důchod ke konci roku 2014 byl dle statistik české správy sociálního zabezpečení 11075Kč 

(www.cssz.cz). Z toho vyplývá, že průměrnému seniorovi zbývá měsíčně pouze 1330Kč. 

68% zařízení nabízí seniorům možnost vykonávat řízenou pohybovou aktivitu, 32% 

zařízení tuto možnost nenabízí. 

Množství konkrétních nabízených pohybových aktivit se pohybuje v rozmezí od žádné až 

do sedmi typů pohybových aktivit.  

V žádném zařízení senior na tyto aktivity nedoplácí. 

Pohybové aktivity vhodné pro seniory má v přilehlém okolí 18% zařízení. U 82% procent 

tato možnost neexistuje.  

Senioři v 96% zařízení sami aktivně vyhledávají pohybovou aktivitu.  

Pozitivním zjištěním je, že za pohybovou aktivitu, kterou seniorům poskytují, žádné 

z oslovených zařízení nevyžaduje finance navíc, nad rámec základní platby za ubytování a 

stravu. 

 

 

 



Ověření hypotézy č. 1 – „Většina zařízení pro seniory neposkytuje svým chráněncům 

žádnou pohybovou aktivitu.“ 

Hypotéza číslo 1 byla výzkumem vyvrácena. Z 22 oslovených zařízení jich pohybovou 

aktivitu nabízí 15, což je 68%. 7 zařízení nabídku pohybových aktivit vůbec nemá, což je 

z celkového objemu zařízení 32%. 

 

Graf č. 1: Počet zařízení, nabízející klientům pohybovou aktivitu 

Jedná se o pozitivní zjištění. Ke sto procentům se výsledek sice neblíží, ale čísla jasně 

hovoří o tom, že ve většině zařízení je na pohybovou aktivitu dbáno. 

 

Ověření hypotézy č. 2 – „Velikost zařízení má vliv na množství a kvalitu služeb týkajících 

se pohybových aktivit.“ 

Pro ověření této hypotézy jsem graficky a početně porovnala počet ubytovaných seniorů 

a množství nabízené pohybové aktivity. 

Tuto hypotézu se výzkumem nepovedlo ani potvrdit, ani vyvrátit.  

Zařízení, která nabízení seniorům pohybovou aktivitu, mají ubytovaných průměrně 105 
obyvatel. 
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Zařízení, která pohybovou aktivitu nenabízení, mají ubytovaných průměrně 91 obyvatel. 

Číslo je sice menší, než u nabízejících zařízení, nicméně rozdíl není tak velký, aby se dal 

označit za směrodatný. 

 

 

Graf č. 2: Vliv velikosti zařízení na množství nabízených pohybových aktivit, z pohledu velikosti 

zařízení. Na vodorovné ose se nachází 22 oslovených zařízení, na svislé ose poměrové zastoupení 

získaných hodnot, kdy nejvyšší hodnota má číslo 1 (250 seniorů, 7 typů pohybových aktivit) - ostatní 

jsou poměrově zmenšené. 
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Graf č. 3: Vliv velikosti zařízení na množství nabízených pohybových aktivit, z pohledu množství 

nabízených pohybových aktivit. Na vodorovné ose se nachází 22 oslovených zařízení, na svislé ose 

poměrové zastoupení získaných hodnot, kdy nejvyšší hodnota má číslo 1 (250 seniorů, 7 typů 

pohybových aktivit) - ostatní jsou poměrově zmenšené. 

 

Ověření hypotézy č. 3 – „Výše měsíčního příspěvku, který senior za pobyt zaplatí, má 

vliv na množství nabízených pohybových aktivit“ 

Tato hypotéza byla potvrzena. Průměrná cena za pobyt v zařízeních, která nabízí a která 

nenabízí pohybovou aktivitu se liší o 1449Kč, což je poměrově přibližně jedna čtvrtina  

rozdílu mezi nejlevnějším a nejdražším zařízením. 

Cena, kterou průměrně platí senioři v zařízeních, které nabízejí žádnou formu pohybové 
aktivity je 8331 Kč 

Cena, kterou průměrně platí senioři v zařízeních, které nabízejí nějakou formu pravidelné 
pohybové aktivity je 9830 Kč.  

Níže je závěr doplněn o grafickou výpověď, která v tomto případě není tak názorná, jako 
vypočítaná čísla. 
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Graf č. 4: Vliv ceny za ubytování a stravu na množství nabízených pohybových aktivit, z pohledu 

ceny za pobyt. Na vodorovné ose se nachází 22 oslovených zařízení, na svislé ose poměrové 

zastoupení získaných hodnot, kdy nejvyšší hodnota má číslo 1 (250 ubytovaných seniorů, cena 

11560Kč/měsíční ubytování) - ostatní jsou poměrově zmenšené. 

 

 

Graf č. 5: Vliv ceny za pobyt na množství nabízených pohybových aktivit, z pohledu množství 

nabízených aktivit. Na vodorovné ose se nachází 22 oslovených zařízení, na svislé ose poměrové 

zastoupení získaných hodnot, kdy nejvyšší hodnota má číslo 1 (250 ubytovaných seniorů, cena 

11560Kč/měsíční ubytování) - ostatní jsou poměrově zmenšené. 
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4.2 DOPLŇKOVÉ VÝSLEDKY 

Graf č. 6 potvrzuje původní předpoklad a to ten, že v přilehlém = pro seniory dosažitelném 

okolí zařízeních pro seniory se v drtivé většině nenachází žádné možnosti k vykonávání 

pohybové aktivity. Tato možnost je zachována pouze ve 4 z 18ti zařízení.  

Důležité je zmínit, že v této otázce odpovídala zřízení značně subjektivně. Někteří za 

„zařízení, kde mohou senioři vykonávat pohybovou aktivitu“ považují třeba park, kde se 

senioři mohou procházet. 

 

Graf č. 6: Počet zařízení, které mají v přilehlém okolí nabídku pohybových aktivit pro seniory 

 

Na dalším grafu je vidět, že mají senioři k pohybové aktivitě pozitivní vztah (graf č. 7). 

Interpretovat výsledky tak, že senioři chápou pozitivní dopad pohybové aktivity na své 

zdraví, by bylo zavádějící.  

Nicméně důležitý je fakt, že senioři v drtivé většině pohybovou aktivitu vykonávat chtějí, 

což je velmi pozitivní zjištění. Ve 12ti zařízeních pozorují častou iniciativu seniorů o pohybové 

aktivity. V 9 zařízeních také pozorují zájem seniorů o pohybové aktivity, avšak už ne tak 

markantní. Pouze jedno zařízení uvedlo, že senioři nemají zájem pohybovou aktivitu 

vykonávat.  
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Graf č. 7: Zájem seniorů o vykonávání pohybové aktivity 

 

 

4.3 VÝSLEDKY OTEVŘENÉ ČÁSTI ANKETY 

V druhé části ankety jsem položila dvě otázky, jejichž cílem bylo zjistit, jaký je v zařízení na 

pohybovou aktivitu pohled a názor, zda ji považuji za prospěšnou a důležitou a které dávaly 

prostor, vyjádřit se k tématu ve větší šíři. 

Přibližně polovina zařízení využila možnost otevřené otázky a rozepsala se o svých 

názorech a plánech. Dostala jsem částečně očekávané, částečně velmi zajímavé odpovědi.  

Očekávanou odpovědí bylo, že zařízení ve většině případů považují pohybovou aktivitu za 

důležitý předpoklad svého fungování. Za důležitou označila pohybovou aktivitu dokonce i ta 

zařízení, která ji nenabízí! Lze proto předpokládat, že trend nabídky se vyvíjí správným 

směrem, tzn., že se nabídka pohybových aktivit neustále rozšiřuje. Jde pouze o to, že tomu 

stojí v cestě mnoho překážek. 

Zařízení dále shodně uváděla, že pozorují pozitivní dopad pohybových aktivit na psychiku 

seniorů. 
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Dvě zařízení uvedla, že v blízké budoucnosti plánují rozšířit nabídku pohybových aktivit, ve 

smyslu výstavby zázemí pro pohybovou aktivitu. Konkrétně venkovní hry – hřiště na 

pétanque a jiné obdobné hry a venkovní cvičební stroje na individuální ale i řízenou 

pohybovou aktivitu. 

Za palčivý problém byl ve více případech označený nedostatek personálu v zařízeních. 

Více zařízení pracuje částečně na bázi dobrovolnictví, kdy je přítomno velmi málo 

kmenového personálu a zařízení jsou závislá na tom, kdo jim přijde vypomoci. To se bohužel 

často negativně odrazí do poskytovaných služeb, jelikož dle jejich slov, dobrovolníků 

neustále ubývá. Kmenový personál má kapacitu pouze na pokrytí základních potřeb. 

Dalším, často uváděným problémem, bylo nezanedbatelné procento imobilních seniorů. 

To je dle mého názoru ale spíše pouze podpora pro to, aby se zaměstnanci nemuseli 

přehnaně angažovat. Určité druhy pohybové aktivity mohou totiž vykonávat i ležící pacienti. 

Co více, prokazatelně je to pro ně zásadní, je to jediná metoda jak se v tomto stavu udržet co 

nejdéle fit. 

Velmi často jsem se v odpovědích setkávala s prováděním jiných aktivit, než jsou výlučně 

pohybové a výlučně řízené. Zařízení podporují seniory ve výletech, individuálních 

procházkách a dalších podobných aktivitách, které rozhodně přispívají k celkové koncepci 

péči o seniory = k zachování samostatnosti a nezávislosti na okolí. 

Velmi zajímavou poznámkou – která zazněla třikrát – byl problém s motivací seniorů. 

Zařízení uvedla, že senioři nejsou vstřícní pohybu a nejraději by celý den trávili v klidovém 

režimu – na pokoji u televize. Proto je třeba klást velký důraz na motivaci k pohybovým 

aktivitám, aby se senioři chtěli sami zúčastňovat a byli aktivnější.  

Ke ztrátě motivace dochází například při konfrontaci se zdatnějšími seniory, nebo ve 

chvíli, kdy si senior uvědomí, že již nezvládá to, co zvládal před několika lety. S tímto 

problémem je druhotně spojeno i to, že mají senioři přehnané nároky na péči všeobecně a 

po personálu vyžadují i služby, které by bez problémů zvládali sami.  

  



5 DISKUZE 

Celou problematiku pohybových aktivit v zařízeních pro seniory ve Středočeském kraji 

musím shrnout jako relativně pozitivní a ubírající se správným směrem, co do přístupu 

zařízení k pohybovým aktivitám. Před započetím výzkumu jsem byla přesvědčená, že je 

situace mnohem horší. Jak z literatury, tak z postoje veřejnosti je totiž patrné, že situace není 

ideální. 

Postoj veřejnosti často nejde s dobou a přetrvávají zde starší předsudky. Více mě zarazila 

konfrontace s literaturou. V hlavní knize, ze které jsem čerpala náhled na přístup k seniorům 

(Rheinwaldová, 1999) jsou zařízení velmi kritizována, což se mým výzkumem nepotvrdilo, ba 

naopak, v tomto ohledu jsem dospěla k pozitivním závěrům. Tento rozpor připisuji 

především tomu, že kniha byla vydána v roce 1999. Za 16 let se v této problematice mohlo 

změnit téměř vše od základů, moderní doba a moderní přístupy se staví na lidskosti, 

pozitivnímu přístupu a kladou vysoké nároky na péči o seniory. Jak jsem nastínila na začátku 

práce, seniorů je stále větší počet, s čímž je spojený i přísnější dohled nad nimi. 

Výsledky práce někde předčily očekávání, někde potvrdily očekávání, ale v žádné 

z výzkumných otázek nebyly horší, než původní očekávání. Do výsledků se promítlo to, co 

jsem vnímala v průběhu celého výzkumu. Zařízení jsou velmi originální a jedno od druhého 

se diametrálně liší snad ve všem, v čem mohou. Důležité je zmínit, že zařízení vnímají sebe 

sama velmi subjektivně a podle toho se také hodnotí. 

Rozdíly mezi jednotlivými zařízeními byly vidět ještě před tím, než jsem začala anketu 

vyhodnocovat, a to ze způsobu komunikace po telefonu. Zaměstnanec jednoho zařízení byl 

toho názoru, že pohybová aktivita je zbytečná, že „senioři už to stejně tak nevnímají a 

nepotřebují to“ - takové zařízení byly naštěstí opravdu v menšině. O pět minut později mi ve 

druhém zařízení jiný zaměstnanec nadšeně vyprávěl, jak seniorům právě staví nové 

sportoviště a lákal mě k osobní návštěvě. Těžko říci, zda je názor o inaktivitě pouze berličkou 

pro zařízení kterým se pohybová aktivita prostě vytvářet nechce, či zda je to opravdu jejich 

přesvědčení. To jsem podle anket ani po telefonu nedokázala rozklíčovat. 

Utvrdila jsem se v tom, že celá problematika pohybových aktivit seniorů v zařízeních pro 

seniory je závislá na postoji jednotlivých pracovníků. Pokud jsou v zařízeních pracovníci, kteří 



mají chuť a vůli se seniory pracovat, vždy naleznou cestu, jak to udělat. Pokud vůle není, vždy 

se najde naopak nějaká výmluva, proč to nejde.  

I když jsem se prvoplánově nezaměřovala na potvrzení prospěšnosti pohybových aktivit 

(toto jsem brala jako fakt), výzkum to potvrdil. A to především z pohledu ošetřovatelů, kteří 

mají možnost pozorovat seniory každý den a dokáží to reálně posoudit. Výzkum tedy potvrdil 

předešlé výzkumy na podobná témata, které jsem zpracovala v teoretické části práce.  

Zpětně jako negativum vyhodnocuji, že jsem se více nezabývala finanční stránkou 

jednotlivých zařízení, rozhodně si totiž myslím, že by to pomohlo k osvětlení mnoha faktů. 

Dalším pochybením byl způsob oslovování - pokud bych zařízení objela a otázky položila při 

osobním setkání, věřím, že by mi to mnohdy přineslo mnohem konkrétnější a přesnější 

odpovědi, tudíž konkrétnější a přesnější výsledky.  

Limitem je geografické cílení výzkumu. Práce vypovídá pouze o stavu problému ve 

Středočeském kraji, výzkum nelze zobecňovat na jiné kraje, nebo na jeho základě vytvářet 

ucelený názor o problematice v celé ČR. Dalším limitem výzkumu je nekomplexnost ankety, 

pro ucelený obraz o situaci by bylo vhodné zařadit ještě informace o finanční stránce 

problematiky zařízení pro seniory. 

A nyní konkrétně k jednotlivým hypotézám. Hypotéza č.1 „Většina zařízení pro seniory 

neposkytuje svým chráněncům žádnou pohybovou aktivitu.“ byla vyvrácena. Výzkum 

prokázal, že zařízení věnují pohybové aktivitě seniorů pozornost. 68% zařízení nabízí nějakou 

formu pohybové aktivity, kterou mohou senioři využívat. Množství pohybové aktivity se 

pohybuje od jednoho do sedmi typů pohybových aktivit, průměrně potom 3,2 aktivit.  

Nejčastější aktivity, které byly zmiňovány, se týkaly individuálního cvičení 

s fyzioterapeutem. Dále zařízení zmiňovala skupinová cvičení na židlích či míčích, hru 

pétanque, hru ruských kuželek nebo vycházky po okolí.  

Individuální cvičení je pro seniory velmi přínosné, pokud se fyzioterapeut věnuje pouze 

jednomu seniorovi, může s ním pracovat mnohem efektivněji. Umožňuje to udělat vstupní 

diagnostiku, to znamená zdravotní a pohybovou anamnézu, na základě které může stanovit 

individuální a tudíž správnou formu a dobu trvání zátěže. Důležitý je také charakter cvičení, 



který se dá jednotlivci velmi dobře přizpůsobit, na rozdíl od cvičení ve skupině. Nehledě na 

pozitiva, které to přináší seniorům, kteří jsou trvale upoutáni na lůžko a kteří ani nemají jinou 

možnost, než že za nimi někdo individuálně přijde a vytvoří jim pohybovou aktivitu „na 

míru“.  

Zařízení mohla mezi aktivity zapsat jen ty, které jsou řízené. To znamená ty, které odborně 

vede nějaký lektor, či fyzioterapeut. Pokud je pohybová aktivita řízená, vnáší to do ní mnohé 

benefity. Je totiž pravdou, že senior často není o problematice pohybových aktivit plně 

informován a může se dopouštět chyb, pokud je vykonává samostatně. Aby byla pohybová 

aktivita přínosná, je třeba dodržovat základní parametry zatížení. Je tedy nutné sledovat: 

frekvenci, intenzitu, dobu trvání a charakter cvičení. Správné provádění aktivity je 

předpokladem pro jakoukoliv intervenci. 

Aktivita s cvičitelem či fyzioterapeutem (ať skupinová nebo individuální) také pomáhá 

odstraňovat příčiny inaktivity. S důvody, „proč právě já nemohu pohybovou aktivitu 

vykonávat“ se u seniorů setkáváme poměrně často. Nejčastěji uvádí problémy typu: 

nedostatek času, absence prostoru pro cvičení, vlivy počasí, nebo přesvědčení možných 

rizicích.  

Pohybová aktivita seniorů má prokazatelný vliv na motorické schopnosti a dovednosti a 

tím i na řízení pohybu těla. To je dáno především udržováním kvality a množství svalové 

hmoty. To je právě důvod, proč pohybová aktivita seniora udržuje v kondici a samostatnosti. 

To, že zařízení podporují seniory v pohybové aktivitě, přináší benefity i v dalších 

oblastech. Například přispívají k psychické pohodě seniorů. Pohybová aktivita má pozitivní 

vliv na paměťové funkce, osvojování nových znalostí, zvyšování sebedůvěry, emoční stabilitu, 

zlepšení úsudku a také na deprese.   

Můžu tedy shrnout, že zjištění o aktivitě jednotlivých zařízení je pozitivní a ubírá se 

správným směrem. Většinu zařízení zajímá zdravotní stav jejich klientů, jejich přístup 

koresponduje s tím, že neustále přibývá počet seniorů, kterým je tím věnována větší 

pozornost a péče, zajišťující kvalitní dožití a udržení co nejdelší soběstačnosti.  



Hypotézu č. 2 – „Velikost zařízení má vliv na množství a kvalitu služeb týkajících se 

pohybových aktivit“ jsem nepotvrdila, ani nevyvrátila. Je zde sice malý rozdíl v počtu 

ubytovaných seniorů v zařízeních nabízející pohybovou aktivitu (105) a v zařízeních 

nenabízejících pohybovou aktivitu (91), nicméně jedná se o tak malý rozdíl, že ho nejde 

označit za významný. Nelze tedy potvrdit původně předpokládanou závislost, že čím menší 

zařízení je, tím přistupuje ke klientům individuálněji a nabízí více služeb. 

Hypotézu č. 3 jsem potvrdila: „Výše měsíčního příspěvku, který senior za pobyt zaplatí, má 

vliv na množství nabízených pohybových aktivit“ Průměrná cena za pobyt kterou zaplatí 

senior v zařízení které nabízí a které nenabízí pohybovou aktivitu se liší o 1449Kč, což je 

vzhledem k průměrnému důchodovému příjmu zásadní číslo.  

Tento trend bohužel musím označit za negativní. Část seniorů není v tak dobré 

ekonomické situaci, aby si mohla vybrat to nejdražší zařízení, což by zvyšovalo 

pravděpodobnost kvalitní péče, zahrnující širokou škálu pohybových aktivit. Toto může vést 

k ubývání samostatnosti a sebeobslužnosti především u nemajetných seniorů, což je dle 

mého názoru velký problém. Při přechodu z produktivního do důchodového věku senior 

přichází o značnou část příjmů, což ho omezuje. A to především v situaci, kdy si 

v produktivním životě nevydělal tolik financí, ze kterých může ve stáří čerpat.  

Pozitivem pro seniora potom je, pokud má blízké, kteří dokáží například na internetu 

relevantně porovnat zařízení a vybrat takové, které jim bude po všech stránkách vyhovovat. 

  



6 ZÁVĚR 

O seniorech toho již bylo napsáno mnoho, čehož je důkazem i řádka knih ve studovně naší 

fakulty. Doslova v každé knize, která se týká pohybu a seniorů je kladen velký důraz na 

vysokou míru prospěšnosti pohybových aktivit pro seniory. Pohybová aktivita je jasnou 

prevencí. Když tuto problematiku shrnu, pohybová aktivita zachovává pohybový aparát a 

pomáhá předcházet nemocem. Z toho jasně vyplývá, že aktivní senior = zdravý senior = 

spokojenější senior = soběstačný, samoobslužný a nezávislý senior. A to je hlavní cíl, za 

kterým drtivá většina seniorů jde. Tato rovnice je jasná a srozumitelná.  

Bohužel převedení této obecné roviny do praxe je velmi problematické. Je mnoho 

aspektů, které se podílejí na tom, zda se senior v konečném důsledku bude hýbat, či nikoliv. 

Pohybovou aktivitu v domácích podmínkách jsem nechala stranou a zaměřila jsem se pouze 

na situaci, kdy je senior umístěn v zařízení pro seniory.  

Vzhledem k příznivému  množství sebraných dat, můžu výzkum označit na vypovídající 

v rámci Středočeského kraje. 

Vyvrátila jsem hypotézu o neaktivním přístupu zařízení k pohybovým aktivitám, a 

potvrdila jsem hypotézu o výši měsíčního příspěvku v souvislosti s množstvím pohybových 

aktivit. Třetí hypotézu - o vlivu velikosti zařízení na nabídku pohybových aktivit - se 

nepovedlo ani potvrdit, ani vyvrátit. 

Zjištěné souvislosti je možno převést do praxe. Výzkum mě přivedl k zásadnímu poznatku 

a to, že je nutné především vzbuzovat zájem o pohybovou aktivitu u zaměstnanců a u 

samotných seniorů. Mělo by být samozřejmostí vzdělávání, školení a vedení zaměstnanců 

k tomu, aby viděli a uznávali veškeré benefity, které pohybová aktivita přináší.  Ať už je 

pohybová aktivita v zařízeních pro seniory jakéhokoliv charakteru, je totiž vždy v režii 

konkrétních zařízení, potažmo jednotlivých zaměstnanců.  

 Pokud budou pohybovou aktivitu senioři v zařízeních důsledně požadovat, je vysoká 

šance, že bude tendence pohybových aktivit rostoucí, to znamená, že bude stále více 

zařízení, kde je nabídka a realizace pohybových aktivit se seniory samozřejmostí. Stejně tak 



pokud o pohybovou aktivitu seniorů budou jevit zájem zaměstnanci, bude mít trend 

stoupající tendence. 

Výše uvedené je ale v dnešní době bohužel podmíněno financemi. Školení zaměstnanců, 

či semináře pro seniory v dnešní době dle výpovědi zaměstnanců nemá kdo financovat. 

Nicméně je pozitivní, že jsem v mnoha zařízeních zjistila velkou míru nadšení 

k pohybovým aktivitám, věřím, že i bez zásadní intervence do názorů zaměstnanců a seniorů 

bude mít trend pohybových aktivit stoupající tendenci a bude dbáno na dostatečnou a 

pestrou pohybovou aktivitu seniorů. 
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