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Abstrakt: 

 

Tato práce se zabývá problematikou stárnutí a stáří                        

a charakterizuje současnou demografickou situaci v České republice.        

V teoretické části řeší kritéria pro určování hranic stáří, objasňuje proces 

stárnutí, typy adaptace a vliv změn na osobnost člověka způsobených 

stárnutím. V empirické části za pomoci zúčastněného pozorování                              

a polostrukturovaných rozhovorů uvádí výsledky výzkumu v denním 

stacionáři Domovinka v Hradci Králové, který přinesl poznatky                

o spokojenosti se způsobem a kvalitou života seniorů. 
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Abstract: 

 

 This work is about problems with the anging and the old age and 

characterize present demographic situation in the Czech Republic. In 

theoretical part it sloves standarts for definition of old age limits, 

explains an anging process, types of adaptation and an influence of 

changes of human personality due to the anging. In the practise of this 

work features produces of the research by the help of close investigation 

and half a struktured interview in the social welfare institution 

Domovinka in Hradec Králové, that brought findings about a content 

with the style and a quality of old – age life. 
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ÚVOD: 

Toto téma bakalářské práce jsem si vybrala proto, že stáří je  

součástí našich životů, je to téma, které se týká nejen jednotlivců, ale                   

i společnosti jako celku. Má velký společenský, ale i ekonomický 

význam.  

 

Cílem této bakalářské práce je přiblížit problém demografického 

stárnutí populace, problematiku stáří z hlediska osobnosti člověka                 

a seznámit s fungováním denního stacionáře „Domovinka“ při Centru 

sociální pomoci a služeb v Hradci Králové. 

 

Z výsledků demografických šetření je zcela jasné, že podíl starých 

lidí v naší společnosti narůstá a narůstat bude. V současné době se mění 

povaha stáří jako konkrétní fáze lidského života. Nabízí nejen nové 

příležitosti, ale i nové problémy, se kterými se společnost musí vyrovnat. 

Řeší se nejen délka života, ale především i jeho kvalita. 

 

V teoretické části tuto problematiku řeším kompilací odborné 

literatury z oblasti sociologie, sociální práce, gerontologie a demografie         

a také pomocí politických dokumentů. Zaměřuji se na samotný proces 

stárnutí, určení hranic stáří, typologii věku a stárnutí, adaptaci či přijetí 

nových rolí seniory, na rizika s tím spojená a také na demografické 

ukazatele stárnutí populace. Mapuji situaci sociálních služeb na 

Hradecku a jejich přípravu na demografický vývoj populace. 

 

Empirická část se snaží přiblížit fungování denního stacionáře 

Domovinka při Centru sociální pomoci a služeb v Hradci Králové. Tyto 

poznatky vycházejí z mé odborné praxe, kterou jsem v tomto prostředí 

vykonávala a kde jsem svou aktivní přítomností, pozorováním                       

a dotazováním zjišťovala kvalitu poskytovaných služeb, spokojenost 

klientů s nimi a také to, jak oni sami jsou spokojeni se svým životem. 
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1. Senioři včera a dnes 

  Senioři jsou skupinou obyvatel, která tvoří téměř čtvrtinu naší 

společnosti. Každý z nás se s nimi denně setkává, ať už v rodině, 

v obchodech, na ulici nebo u lékaře. Mnohým může být setkávání se 

seniory i nepříjemné. Proč? Zabírají místa v čekárnách lékařů, v městské 

hromadné dopravě, tvoří fronty u pokladen supermarketů. Možná od nich 

už nikdo nic nepotřebuje, a co hůř, ani nečeká.  

      

Stáří je nevyhnutelnou součástí života. Není v silách každého 

jedince, aby s touto etapou svého života dokázal naložit smysluplně. 

Kvalitně fungující společnost by měla ve svém vlastním zájmu nabídnout 

plnohodnotnou životní náplň všem vrstvám populace. Záleží jen na ní, 

jak bude stáří vnímat díky jí vytvořeným formám uplatnění seniorů, jestli 

jako handicap, nebo jako životní etapu, která bude přínosem pro 

společnost i pro jedince, kteří ji prožívají. 

     

Národy, z našeho pohledu primitivní, nebo raději řekněme 

přírodní, nás v péči a zájmu o seniory v mnohém převyšují. Postarat se     

o starého člověka je u nich záležitostí cti, ať už jde o blízkého nebo 

vzdáleného příslušníka rodiny. Starším lidem prokazují úctu. 

V kulturách, v nichž existovaly věkové třídy, měli stařešinové obvykle 

významné postavení a mnohdy konečné slovo v rozhodování o věcech 

důležitých pro celou společnost. Přechod do nejvyššího věkového stupně 

představoval často vrchol toho, čeho mohl jedinec dosáhnout.  

 

Anthony Giddens ve své knize Sociologie poukazuje na dva 

protichůdné procesy, které se odehrávají v současné době. „Na jedné 

straně mají staří lidé v moderní společnosti méně významné postavení      

a menší moc, než tomu bylo ve většině předmoderních kultur, kde bylo 

stáří považováno za zdroj moudrosti a rozhodování bylo často svěřováno 

do rukou nejstarších jedinců.“ [Giddens 1999, str. 152] V dnešní 



 13  
 

 

postmoderní společnosti se mladým jeví staří lidé různě, ale těžko jako 

zásobárna moudrosti. „Na druhé straně však dnešní staří lidé daleko 

méně přijímají stárnutí jako nevyhnutelný proces tělesného úpadku. Opět 

se setkáváme s vlivem socializace přírody. V minulosti byly veškeré 

projevy stárnutí považovány za nevyhnutelnou daň času, ale dnes je 

stárnutí stále méně vnímáno jako něco samozřejmého. Pokroky                

v medicíně a výživě ukázaly, že ledacos, co bylo dříve přičítáno 

nevyhnutelnému procesu stárnutí, lze ve skutečnosti odvrátit nebo aspoň 

zpomalit.“ [Giddens 1999, str. 152]  

 

Problematika mezigeneračních vztahů poskytla také námět              

i klasikovi naší literatury Janu Nerudovi, který v básni Dědova mísa 

brilantně vyjádřil nezdravý vztah dětí k rodičům. Báseň napsaná 

v polovině 19. století bohužel nepůsobí archaicky ani ve století našem. 

Vztahy mnohých dětí k rodičům jsou ovlivněny jakousi podivnou 

pragmatičností. Je těžké rozlišit, do jaké míry je vztah k seniorům 

výsledkem výchovy a do jaké míry přispívá k vnímání světa seniorů 

přístup celé společnosti k nim.  

 

 

2. Stáří a proces stárnutí 

2.1. Hranice stáří 

Stárnutí je závěrečnou fází lidského života. Není snadné nalézt 

okamžik - hranici, kdy končí střední věk a začíná stáří. Lidé nezestárnou 

přes noc. V průběhu řady let se mění jejich fyzické i psychické znaky. 

Těžko se dá určit doba, kdy se člověk definitivně stane starým. 

 

Gerontologové označují začátek stáří jako „mezní věk“, což je 

hodnota mezi šedesáti a pětašedesáti lety, a to z toho důvodu, že v tomto 

období dochází k evidentním fyzickým i psychickým změnám. Názory 

vědců na tuto pomyslnou hranici se různí, někteří dělí stáří na mladší     
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(65 – 75 let) a pokročilé (75 let a více). Jiní zase na „„mladé stáří“      

(60 – 69), „zralé stáří“ (70 – 79), „pokročilé stáří“ (80 – 89) a „velmi 

pokročilé stáří“ (90 – 99)“.  [Hamilton 1994, str. 20]. Další dělí lidi starší  

65-ti let na třetí a čtvrtý věk. Přičemž třetí věk vidí jako nezávislý             

a aktivní život a čtvrtý věk jako období závislosti na pomoci druhých. 

[Hamilton 1994, str. 21] 

 

Laická veřejnost dělí stáří z hlediska své momentální pozice ve 

společnosti. Na základě provedeného výzkumu, kdy respondenty byli 

lidé ve věku 15 – 83 let, bylo zjištěno, že pro každou věkovou skupinu je 

nejvýznamnější jiný faktor určující člověka „jako starého“ (tab. č. 1) 

Pro nejmladší skupinu dotázaných byl určujícím faktorem pro 

stáří věk (32%), následoval fyzický stav (29%) a ztráta duševní svěžesti 

(17%). Pro další věkové kategorie (od 30-ti let) byl rozhodující 

především fyzický stav a až pak následoval věk a ztráta autonomie. 

Odchod do důchodu všechny věkové kategorie stavěly až na poslední 

místo (2 – 0,5%) za potíže s přizpůsobováním se změnám. [Sýkorová      

a Chytil 2004, str. 62] 

 

 

Tabulka č. 1: Faktory určující vnímání člověka jako starého dle věku 

respondenta v %           

Faktor 18 - 19 let 30 - 49 let 50 - 59 let 60 a více 

fyzický stav 29 32 39 37 

věk 32 25 22 29 

ztráta autonomie 16 20 13 17 

ztráta duševní svěžesti 17 15 12 11 

odchod do důchodu 2 3 2 0,5 

potíže s 
přizpůsobováním se 
změnám 

3 4 9 4 

 Zdroj: Sýkorová a Chytil 2004, str. 62 
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2.2. Kalendářní věk 

„Nejběžnějším měřítkem stárnutí je chronologický (kalendářní) 

věk“ [Hamilton 1994, str. 19], nemůže však být pokládán za spolehlivý 

ukazatel stáří. Záleží na mnohých aspektech, které ovlivňují jeho 

momentální stav – genetické předpoklady, vitalita, nemoc. Lidský 

organismus prodělává mnoho změn, známky stárnutí mohou být jak 

tělesné, tak duševní a bývají posuzovány měřítky biologického, 

respektive psychologického věku. [Hamilton 1994, str. 21] V průběhu 

života se setkáváme s celou řadou nemocí a jejich důsledky, které úzce 

souvisí se stárnutím. Následky nemocí mají na svědomí zhoršení řady 

mentálních funkcí (chápání, vnímání či paměť), proto délka života 

neobstojí jako měřítko stárnutí i přesto, že je jednoznačně vymezitelná.  

 

Jako názornou ukázku se podívejme na fotografie osob z počátku 

tohoto století a ze současnosti. Na první pohled vznikne domněnka, že 

vidíme postavy různého věku. Obě jsou však  na obrázcích ve věku okolo 

30-ti let, spisovatel Jan Neruda (*1834, †1891) (obr.č.1) i bývalý ministr 

Stanislav Gross (*1969) (obr.č.2). Přitom ten „dříve narozený“ vypadá 

dvakrát starší, jako by stárnul daleko rychleji než současník – to vše je 

důsledkem pokroku (medicína, výživa). [Austad 1997, str. 15]  

 

Obr. č. 1: Jan Neruda v r. 1862            Obr. č. 2: Stanislav Gross 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Neruda 
 

Zdroj: 
http://www.vlada.cz/scri
pts/detail.php?id=2339 
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2.3. Biologický věk 

„Biologické stáří je označení pro konkrétní míru involučních 

změn daného jedince. Jeho exaktní vymezení se však nedaří a není shoda 

ani o tom, co by mělo vyjadřovat.“ [Kalvach 2004, str. 48] Tento pojem 

slouží k obecnému vyjádření celkového stavu organismu. Při 

specifičtějším určení se používá anatomický věk (stav tělesné stavby), 

karpální věk (stav karpálních kůstek) a fyziologický věk (stav 

fyziologických procesů, např. metabolismus). Stárne tělo – jeho tělesné 

tkáně (pokožka, svaly, elasticita), smyslové orgány, trávicí, dýchací         

a oběhová soustava. Všechny tyto změny mají velký vliv na fungování 

mozku a především na činnost psychiky, u některých jedinců vedou až k 

těžkým depresím. Přesto podle tradičních představ staří lidé, i když 

ztrácejí svou bystrost, zachovávají si svou moudrost.  [Hamilton 1994, 

str. 22-25] 

 

Lidské stárnutí je příkladem změn ve funkcích a struktuře těla            

a v adaptaci člověka. Většina těchto změn začíná po dovršení biologické 

dospělosti, což bývá mezi 15 – 25 rokem. Přibývají pomalu a skutečná 

rychlost stárnutí se nedá předem odhadnout. Různé části těla ztrácejí 

funkčnost, spolehlivost  a koordinovanost v různém věku. [Bromley 

1974, str. 35] 

 

 

2.4. Sociální věk 

Sociální věk je další běžně používanou mírou. „Sociální stáří 

postihuje proměnu sociálních rolí a potřeb, životního stylu                        

i ekonomického zajištění.“ [Kalvach 2004, str. 47] Sociálním věkem se 

také myslí očekávané chování přiměřené biologickému věku. Od starších 

lidí se očekává klidné a usedlé chování. Za jeden z hlavních znaků 

počátku sociálního stáří se považuje odchod do důchodu, který je 
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důležitým momentem, přelomem, v životě označuje konec jednoho 

období a počátek dalšího období. [Austad 1997, str. 19]  

 

Jedná se nejen o biologické změny, ale také o změny vztahu mezi 

jednotlivcem a společností. Některé komplikace u starších lidí mohou 

pramenit ze společenského systému – nedostatek financí, špatné životní 

podmínky, existenční nejistota, nevhodné společenské postoje či 

nedostatek možnosti se znovu zapojit do práce. [Bromley 1974, str. 72] 

Vyrovnat se se situací, která je plná nejistot, nebývá vždy snadné. Pro 

každého to také znamená změnu v sociálním statusu, změnu identity.  

 

„V současném světě je uznávanou rolí být pracujícím. Ztráta této 

dominantní role znamená tragické vykolejení. (…) Budu důchodce. Budu 

člověkem bez tváře, beze jména a především bez role.“ [Haškovcová  

1989, str. 46 a 48] Důchodce ztrácí kontakt s lidmi ze zaměstnání, musí 

si znovu uspořádat život. Jeho aktivní život byl dosud řízen prací, nyní si 

svůj čas musí sám organizovat. Manželé se musí znovu naučit životu ve 

dvou. S touto novou realitou se musí nejen sám vyrovnat, ale musí ji         

i přijmout a adaptovat se. 

  

 

3. Adaptace na stáří 

„Adaptace patří mezi základní lidské vlastnosti a umožňuje lidem 

přežít i velmi obtížné situace.“ [Venglářová 2007, str. 13] Ve stáří však 

tato vlastnost bývá snížena a hodně změn najednou vede kolikrát i ke 

zdravotním potížím dotyčného. 

 

Během celého života děláme pokroky, vyrovnáváme se se 

ztrátami a nepřízní. Ve dvaceti letech se můžeme cítit na dně, naopak v 

sedmdesáti se můžeme cítit skvěle. Někteří starší lidé začnou mít pocit 

užitečnosti, až když prarodiči. Naopak o smyslu života začnou přemýšlet 
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při ztrátě partnera. U mladších ovdovělých je toto období překonáno 

snadněji, mohou znovu začít žít s jiným partnerem, u straších je tato 

ztráta velkou ránou, která se těžko zahojí. V pokročilém věku kromě 

partnera často ztrácejí i své vrstevníky, přátele a dostavuje se pocit 

samoty a opuštěnosti. Další vážnou událostí v pokročilém věku je změna 

bydlení. Děti  se už osamostatnily a tak je pro ně vlastní bydlení příliš 

velké, ztrácejí síly na jeho údržbu, přestávají být soběstační. Řešení této 

situace nacházejí ve stěhování do různých sociálních zařízení, kde se  pro 

ně stává samota snesitelnější. Je to velmi vážná změna, opouštějí svůj 

dům, loučí se se svou minulostí. Pro ty, kteří se „chtěli“ stěhovat, je tato 

změna podstatně příjemnější, než pro ty, kteří museli odejít proti své vůli. 

Je to velmi psychicky náročné období, především díky snížené 

schopnosti adaptace. Stáří ale nemusí představovat jen úpadek. V každém 

věku se dají získávat nové poznatky a člověk se může neustále rozvíjet. 

 

Z tohoto hlediska je známa typologie  adaptace  na stárnutí, 

kterou uvedl D. B. Bromley. Vychází z výsledku výzkumu                      

S. Richardové, jejíž analýza „odhalila pět poměrně výrazných způsobů, 

jak se vypořádat s problémy ve stáří“. [Bromley 1974, str. 111] 

Z dotázaných nešlo téměř jednu třetinu zařadit do žádné z kategorií. Díky 

osobním charakteristikám se někteří podobali více jednomu typu než 

druhému  a naopak, některé nešlo zařadit vůbec nikam.  

 

3.1. Typologie adaptace na stárnutí podle D.B. Bromleye 

1) konstruktivní typ – vyvážený, navazuje srdečné vztahy, má smysl 

pro humor, těší se ze života, je tolerantní, přizpůsobivý                 

a sebevědomý. Uvědomuje si své úspěchy, chyby a vyhlídky. 

Jeho povaha vychází ze šťastného dětství, v dospělosti neměl 

citové stresy. Je předem připraven, plánuje si aktivity na 

pokročilý věk a udržuje síť přátel, aby neupadl do sociální 

izolace. Smířil se s fakty staroby a na smrt pohlíží bez zoufalství. 
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Je spokojený se svým prožitým životem a se zájmem hledí do 

budoucnosti.  

2) závislý typ -  poměrně vyrovnaný, spíše pasivní. Spoléhá na 

ostatní, od kterých očekává citovou oporu a to, že se postarají       

o jeho hmotný blahobyt. Není ctižádostivý, rád se vzdává práce, 

zodpovědnosti  a námahy. Tento typ má sklon k žití nad poměry, 

nedělá si zbytečné starosti. Mívá pocit spokojenosti se světem, se 

sklony k nereálnosti, k přehnanému optimizmu. V ústavech 

klienti tohoto typu vyžadují větší pozornost od personálu. 

[Venglářová  2007, str. 12] 

3) typ obranného postoje – nižší adaptabilita, soběstačný, odmítá 

pomoc druhých, finančně je připraven na stáří, které vidí 

pesimisticky, ale smíří se s ním. Lidé tohoto typu se bojí 

závislosti na druhých a relativní nečinnosti ve stáří. I když si 

uvědomují výhody staroby a se svým prožitým životem byli 

spokojeni, na mládí pohlížejí se závistí. 

4) nepřátelský typ – agresivní k druhým lidem, podezřívavý. Tento 

typ má sklony obviňovat z vlastních neúspěchů své okolí. Ke 

stárnutí a stáří má silný odpor, jelikož v jeho představách je 

spojeno s hladověním a chudobou, s úpadkem tělesných                

a duševních sil, které končí smrtí. Jejich obrannou reakcí je 

oddalovat odchod do důchodu a odmítat jakoukoliv myšlenku na 

blížící se odpočinek, natož závislost na druhých, což má velký 

vliv na jejich adaptaci ve stáří. Pokouší s překonat vlivy stárnutí 

udržováním aktivit, odmítají odpočívat, řídí se pravidly                

a disciplínou. Na vše reagují nevrle, na stáří nevidí nic dobrého, 

neumí se s ním smířit a obávají se smrti.  Zaujímají nepřátelský 

postoj k lidem kolem sebe, pokud jsou v ústavní péči, tak                

i k ostatním klientům a k personálu, což ztěžuje péči o ně 

samotné. [Venglářová  2007, str. 12]  

5) nenávidí sám sebe – tento typ neudržuje společenské styky, 
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převládají u něho deprese, nenávidí sám sebe. Lidé tohoto typu 

bývají nepraktičtí a rádi přehání svou tělesnou a duševní 

neschopnost. Mívají pocit, že jsou obětí všech okolností, že jsou 

osamělí a zbyteční. Dobře si uvědomují fakta stárnutí, nezávidí 

mladým, stáří a smrt jim nedělá starosti, berou ho jako milosrdné 

vysvobození.   

Tyto kategorie sice představují poměrně časté typy adaptace, přesto 

nelze jednotlivce zařadit do konkrétního typu, jelikož se navzájem 

prolínají. Méně adaptabilní lidé mají problémy s přizpůsobováním se po 

celý svůj život. [Bromley 1974, str. 112-117] 

  

 V rámci své praxe jsem měla možnost setkat se s téměř všemi 

těmito typy.  

 Pan D. (86 let), výzkumný pracovník v oblasti pěstitelství. I přes 

fyzickou indispozici (těžce se pohyboval o francouzských holích) byl 

konstruktivním typem. Měl chuť do života, zúčastňoval se aktivit 

pořádaných denním stacionářem Domovinkou, plynně hovořil a četl             

v několika jazycích, vtipkoval a byl velmi srdečný. Jeho psychika byla 

neuvěřitelně vitální. 

 K druhému, závislému typu bych přiřadila paní I. (74 let), která 

měla parkinsonský syndrom. Byla poměrně vyrovnaná, ale nechtěla se 

účastnit společných aktivit, neustále by odpočívala, sledovala televizi        

a její zálibou bylo pojídání zmrzlinových pohárů. Neustále vyžadovala 

pozornost pečovatelky, ať už šlo o podání nápoje či objednání poháru. 

 Třetím typem, typem obranného postoje, byla paní H. (86 let). Při 

nástupu do Domovinky si hůř zvykala, sedala si stále do stejného křesla, 

které jí nesměl nikdo obsadit, a kdyby náhodou ano, pak by ho přesadila. 

Snažila se být soběstačná, pomoc druhých odmítala a zdála se být se 

svým osudem smířená.  

 Vyloženě nepřátelský typ byla paní CH. (81 let). Vůči ostatním 

byla nejen podezřívavá, ale chvílemi i agresivní. Často muselo být po 
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jejím, když už se zúčastnila společných aktivit, např.cvičení, neustále to 

komentovala a dokazovala ostatním, že to dělá nejlépe a že je nejlepší. 

Pečovatelka si stěžovala, že s ní jsou neustále problémy, že odmítá 

spolupracovat.  

 Jako poslední typ – nenávidí sám sebe na mne působila paní E. 

(85 let). Jakmile ji dcera dovezla do Domovinky, sedla si do „svého“ 

křesla, svěsila hlavu, s nikým nekomunikovala, převážně podřimovala 

nebo plakala. Zdálo se, že o žádnou pozornost nestojí. 

 

 

4. Role a osobnost seniora 

„Role zahrnuje pravidla chování pro určitou pozici – více či méně 

jasná a s různou mírou sociálního konsensu spojená očekávaní jejího 

výkonu.(…) V rolích, do nichž jedinec vstupuje, si svou identitu více či 

méně uchovává (seberealizuje se), anebo možnost být sám sebou ztrácí.“ 

[Sýkorová 2007, str. 24]   

   

Od narození prochází jedinec vývojem, roste a dospívá, utváří si 

svou identitu, mění se jeho role a statusy. V období adolescence přebírá 

role dospělého. Dospělost pak bývá označována jako období zcela 

nových a odlišných statusů a rolí a dotváření vlastní identity. Po 

dospělosti přichází stáří. „Osobnost se do značné míry formuje mnohem 

dříve, než se objevují první šediny. Staří lidé proto mohou svou osobnost 

pouze poněkud přizpůsobovat, nikoliv však radikálně měnit.“ [Hamilton 

1994, str. 159] 

 

Za největší změnu je pokládán odchod do důchodu, což je velký 

zlom v životě jedince, který by se dal také nazvat „vstupem“ do stáří, kdy 

jedinec mění nejen svou identitu, status, ale mění i své role. „Končí role 

pracovní, dochází ke změnám v rolích rodinných např. nová role 

prarodiče. S ukončením profese seniora se snižuje jeho autorita                
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a společenská prestiž. Důchodce bývá společností akceptován jako 

méněhodnotný, méněcenný, a z hlediska tohoto pojetí až zbytečný.“ 

[Jarošová 2006, str. 29] Dominantní role bývají nahrazeny rolemi 

submisivními nebo dokonce závislými. S těmito změnami se musí 

jedinec vyrovnat a přijmout je. Někteří tuto svou novou pozici hodnotí 

pozitivně, jiní naopak upadají do depresí a začínají mít těžké psychické 

potíže. Dokonce bylo zjištěno, že ti, kteří pracovali duševně, se do 

důchodu těší a užívají si ho, na rozdíl od těch, kteří pracovali fyzicky. 

[Hamilton 1994, str. 162] 

  

Další velmi důležitou změnou v seniorském věku je ovdovění, 

ztráta partnera či blízkých lidí. Je vědecky dokázáno, že se ztrátou 

milované osoby se vyrovnáme daleko rychleji, pokud byla očekávána 

dlouhodobá nemoc, a že muži se s úmrtím vyrovnají rychleji než ženy. 

[Hamilton 1994, str. 163] 

Další situace, které se nemalou měrou ovlivňují osobnosti seniora: 

- socioekonomická situace 

- úroveň sociální péče, které se jim dostává 

- změny tělesného a duševního zdraví 

- sexuální aktivity 

- životní styl 

- aktivity v interakci s členy rodiny a narození vnoučat  

Na osobnost stárnoucího člověka mají vliv jak predispozice, tak                 

i interakce s ostatními lidmi. V období stáří dochází k zužování kontaktů, 

klesá počet přátel především z řad vrstevníků. 

 

Pro stáří nelze definovat typ osobnosti. „Definujeme-li osobnost 

jako „životní styl“, mohou změnami svých stravovacích návyků, cvičením 

a nekuřáctvím zlepšit svůj zdravotní stav.“ [Hamilton 1994, str. 176]   
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Gerontologie klade důraz na model aktivního stáří. Odhaluje 

cesty vedoucí k udržení fyzické a psychické rovnováhy, k seniorským 

aktivitám a především k prožití spokojeného a činorodého stáří.  Tento 

model by měl zabránit sociální izolovanosti, zabránit apatii a nečinnosti. 

Současná gerontologie nabízí způsoby jak si uchovat fyzické          

i psychické síly do vyššího věku: 

- žít zdravě, vyhýbat se stresům, nadměrné psychické a fyzické zátěži, 

dostatečně spát a odpočívat 

- stravu přizpůsobit věku, pohlaví, zdravotnímu stavu a fyzické námaze 

- mít dostatek pohybu – sport dle možností, jelikož intenzivní fyzická 

námaha prodlužuje život a zpomaluje stárnutí 

- neustále podporovat psychickou a intelektuální činnost (učení v každém 

věku). 

[http://www.faf.cuni.cz/apps/Gerontology/Mechanisms/Contra/Mechanis

msContra.asp]   

 

 

5. Demografické stárnutí populace v ČR 

Demografickým změnám, projevujícím se poklesem počtu             

a stárnutí populace, čelí celá Evropa. Ministerstvo práce a sociálních věcí 

ČR ve svých zprávách poukazuje na tyto změny ve společnosti: „Občané 

České republiky se v průměru dožívají vyššího věku a mají méně dětí než 

v minulosti. V důsledku toho dochází ke změně věkové struktury populace 

a tzv. demografickému stárnutí. Počet starších lidí v České republice se 

tak postupně zvyšuje. V roce 2004 žilo v ČR 14 % občanů straších 65 let. 

V roce 2030 by měli podle odhadů ČSÚ tvořit 22,8 % a v roce 2050 pak 

31,3 % populace České republiky, což představuje přibližně 3 miliony 

osob. Počet lidí ve věku 85 a více let by měl do roku 2050 stoupnout 

přibližně na půl milionu (v roce 2004 jich bylo 93 516).“ 

[http://www.mpsv.cz/files/clanky/2143/141105a.pdf] 
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Populační stárnutí se promítá do celkové struktury obyvatelstva, 

které z pohledu demografické reprodukce v současnosti tvoří tzv. 

regresivní typ věkové struktury – společnost stárne shora věkové 

pyramidy. Což znamená, že „dětská složka nedosahuje zastoupení složky 

postreprodukční, početně ji nenahrazuje a v dlouhodobém pohledu 

dochází k snižování početního stavu populace (pokud bereme v úvahu 

pouze porodnost a úmrtnost a vyloučíme migrace).“ [Kalibová 2001, str. 

18]  

 

Z projekce obyvatel ČR (obr. č. 3 a 4) je patrné, jak se 

regresivnost v České republice prohlubuje. Úzká základna díky slabé 

porodnosti značí nízký počet dětí ve věku do 15 let, oproti  

postreprodukční složce (od 50 let) – vyšší věkové skupině, která                

se s narůstajícími lety bude rozšiřovat. K této situaci přispělo zestárnutí 

populačně silných poválečných ročníků a v dalším období zejména 

prodlužující se pravděpodobná doba dožití. [www.czso.cz]  

 
Obr. č. 3 a 4: Očekávané věkové složení obyvatelstva ČR. 
 
Obr. č. 3: rok 2002      Obr.č. 4: rok 2050 

 
Zdroj: http://www.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/t/B0001D6145/$File/4025rra.pdf 
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Na narůstající počet starších lidí reaguje také politika přípravy na 

stárnutí. Usnesením vlády ČR byl v roce 2002 schválen „Národní 

program přípravy na stárnutí na období let 2003 – 2007“, jehož cílem 

bylo vytvoření příznivých podmínek pro řešení problematiky stáří            

a seniorů. V roce 2008 vláda opět schválila „Národní program přípravy 

na stárnutí na období let 2008 – 2012“. Pro dané období jsou 

zformulované priority a úkoly, které by měly zásadně ovlivnit kvalitu 

života starších občanů. Jedná se o: 

- „udržení a zvýšení zaměstnanosti starších pracovníků, zvyšování jejich 

pracovní mobility a zabránění jejich vyčleňování z trhu práce, 

- podpora a ochrana rovných práv a příležitostí a vyloučení diskriminace 

z důvodu věku, 

- zajištění odpovídající, dostupné a potřebné péče a služeb pro seniory 

(sociální služby, zdravotní péče, bydlení aj.) 

- podpora a rozlišování celoživotního vzdělávání a podpora příležitostí 

k individuálnímu rozvoji a posílení nezávislosti, 

- zajištění sociálního začlenění starších osob a seniorů.“ 

[www.mpsv.cz/cs/4979]  

V letošním roce (r. 2008) probíhá jednání ohledně I. etapy 

důchodové reformy. Vzhledem k tomu, že jsou Češi bráni jako jedni 

z nejmladších důchodců v Evropě, bude se posouvat věk odchodu do 

důchodu. „Ženy    a muži budou chodit do penze stejně, v 65-ti letech. Jen 

matky dvou a více dětí budou moci odejít dříve.(…) Jednou z dalších 

změn je usnadnění života důchodcům invalidům. Místo částečných           

a plných důchodů by měly existovat tři stupně podle omezení schopnosti 

pracovat.(…) Nová doba by měla přijít i pro pracující důchodce.“ 

[Mladá fronta Dnes, 2008, roč. XIX/36, s. B1] 
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6. Perspektivy seniorů podle Národní koncepce rodinné politiky 

Problematiku demografického stárnutí řeší také „Národní 

koncepce rodinné politiky“ (rok 2005) Ministerstva práce a sociálních 

věcí, která se zaměřila na postavení seniorů v rodině a ve společnosti. 

Poukazuje na současný stav, kdy společnost vnímá starší generaci jako 

nepotřebnou a nesamostatnou komunitu, která ohrožuje národní životní 

standard. [Národní koncepce rodinné politiky 2005, str. 16] Toto 

negativní klima se promítá do postavení seniorů v rodině. „S ukončením 

ekonomické aktivity ztrácí postavení seniorů na významu, dochází            

k ohrožení společenským vyloučením a k nedostatečné participaci na 

společenském dění. Mezigenerační solidarita a rodinná pospolitost 

upadá. Prarodiče jsou v rodinách často vnímáni jako zátěž, zejména 

vlivem jejich špatného zdravotního stavu a nesoběstačnosti v pokročilém 

věku, kdy jim rodiny často poskytují neformální péči mnohdy na úkor 

vlastního profesního či soukromého života.“ [Národní koncepce rodinné 

politiky 2005, str. 16] „Koncepce“ upozorňuje na předávání nežádoucích 

vzorců chování dětem, které jsou svědky nevhodného jednání svých 

rodičů s prarodiči. Na druhé straně však poukazuje na existující menšinu 

seniorů, kteří jsou aktivní a zapojují se do života společnosti i rodiny a 

tím jsou nezaměnitelnou ukázkou toho, že i v nejstarším období života je 

možné prohlubovat dobré rodinné i sociální svazky, předávat dovednosti, 

zkušenosti, znalosti a při tom pečovat o své zdraví. Přínos této aktivní 

starší generace tak vyvrací mýty o společenské nepotřebnosti.  

 

Cílem „Národní koncepce“ je podporování aktivního přístupu ke 

stáří jak ze strany seniorů, tak i ze strany mladších generací. „Podpora 

účasti seniorů na sociálních, ekonomických, kulturních a dobrovolných 

aktivitách je podmínkou vytvoření „pozitivního“ klimatu ve vztahu                

k seniorům.“ [Národní koncepce rodinné politiky  2005, str. 16] Je třeba 

posílit status seniora ve společnosti i v rodině a více informovat                   

o problematice stárnutí, stáří a mezigenerační solidarity.  
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Ministerstvo práce a sociálních věcí odpovídá za koncepci 

„aktivního stárnutí  a participaci seniorů ve všech oblastech života 

společnosti, včetně státní podpory programů zaměřených na vzdělání 

seniorů v rámci celoživotního učení, např. univerzita třetího věku.“ 

[Národní koncepce rodinné politiky  2005, str. 17] 

 

Sociální politika státu je snad alespoň v případě aktivních seniorů 

suplována snahou občanů, kteří organizují zájmovou činnost 

prostřednictvím různých klubů důchodců a rad seniorů. Pro své členy 

pořádají výlety, kulturní a vzdělávací akce. Senioři také mají vlastní 

poradny a časopisy, kde informují o otázkách zdraví a o novinkách 

v sociální oblasti (např. Doba seniorů, Senior revue). 

 

 

7.  Česká republika ve statistických přehledech 

Věkové složení obyvatelstva se díky demografickým změnám 

neustále mění. (tab. č. 2) Pokles porodnosti má za následek nízký podíl 

dětské populace, oproti tomu stoupá počet lidí v ekonomicky 

produktivním věku. Počet obyvatel ve věku 0-14 let se postupně 

vyrovnává počtu obyvatel ve věku 65+ a v roce 2006 došlo k vyrovnání 

obou složek. Narůstající index stáří jasně dává najevo poměr osob 

starších 65+ na sto dětí ve věku 0-14 let. Index ekonomického zatížení 

vyjadřuje poměr mezi ekonomicky aktivními obyvateli (15-64let)             

a počtem závislé složky populace (děti a osoby nad 65 let). Což znamená, 

že např. v roce 2006 na 100 produktivních lidí připadlo 40,4 závislých 

osob. Průměrný věk v roce 2006 se zvýšil oproti roku 1975 o 4,6 roku. 

[www. czso.cz] 
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Tab. č. 2: Charakteristiky věkového složení , 1975 – 2006 (k 31.12.) 

 

 
Zdroj: http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/t/210044237C/$File/400707.pdf 

 

 

Celosvětově se ženy dožívají vyššího věku než muži, proto se 

také uvádí naděje dožití u každého pohlaví zvlášť. (tab. č. 3) Naděje 

dožití při narození tak vyjadřuje průměrnou délku života osoby právě 

narozené. Např. chlapec, který se v ČR narodil v roce 2003 má naději na 

dožití 72 let, oproti tomu dívka narozená v tomtéž roce má naději dožít  

se 78,6 let, o 6,6 roků více. [www. czso.cz]  

 

Tento demografický jev potvrzuje i empirické šetření v denním 

stacionáři Domovinka, kde seniorskými klienty byly převážně ovdovělé 

ženy. 
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Tab. č. 3: Naděje dožití při narození, ČR, 1990-2005 

 

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/nadeje_doziti_a_prumerny_vek 

 
  

Stárnutí je nejen společenské, ale i ekonomické břemeno. 

Medicína dosáhla značných pokroků, lidé se dožívají v průměru vyššího 

věku, mění se význam stárnutí. Senioři chtějí zůstat plnohodnotnými 

členy společnosti. Vzhledem k tomu, že představují rostoucí procento 

populace, mají nejen sociální, ekonomický, ale i politický význam. 

 

 

8. Situace na Hradecku 

 Město Hradec Králové, odbor sociálních věcí a zdravotnictví má 

pracovní skupinu, která se zabývá plánem sociálních a souvisejících 

služeb, jejíž členkou je zakladatelka a bývalá ředitelka Centra sociální 

pomoci  a služeb, o. s. paní Helena Vostrovská. Poskytla mi tabulku      

(tab. č. 4), která jasně ukazuje nárůst podílu seniorů v příštích letech 

v Královehradeckém kraji. Pracovní skupina chce připravit podmínky pro 

aktivní zapojení seniorů do společenského života (oblast kultury, sportu, 
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vzdělání, zábavy či politiky).  Jejími členy jsou zástupci hradeckých 

organizací, které se věnují nejen sociální pomoci a služeb, ale i charitě. 

Jedná se o Oblastní charitu, Domov důchodců, Fakultní nemocnici, Radu 

seniorů, Život 90, Český červený kříž, Pracoviště pečovatelské služby, 

Senior centrum a další zainteresované, které se snaží zajistit klientům 

svými službami a pomocí kvalitní průběh stáři. 

 

Tato pracovní slupina chce být připravena na zvyšující se nároky 

seniorů na služby a péči o ně. S ohledem na demografický vývoj chtějí 

posílit kapacity terénních služeb, podporovat rodinné příslušníky v péči         

o své seniory, zajistit komplexní péči v domácím prostředí, vytvářet 

podmínky pro rozvoj a kvalitu stravování, rozvíjet pobytové, rezidenční 

služby a denní stacionáře, rozšiřovat kapacitu bydlení pro seniory, 

zvyšovat dostupnost nadstandardního bydlení, podporovat a rozvíjet 

aktivizační programy. [Magistrát města Hradce Králové]   

 

Tab. č. 4: Prognóza počtu a struktury seniorů, vybrané roky 

 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

60 – 64 6881 7001 6983 5085 5325 5447 

65 – 69 4881 6242 6756 6498 4694 4922 

70 – 74 4229 4181 5894 6001 5712 4121 

75 – 79 3865 3322 3801 4878 4872 4649 

80+ 3973 4175 5491 4908 5309 5635 

Podíl 80+ z celkem v % 4,2 4,5 5,9 5,5 6,2 7,0 

65+ 16947 17970 21942 22285 20587 19327 

Podíl 65+ z celkem v % 17,8 19,4 23,6 25,0 24,2 24,0 

Celkem obyvatel 95239 92591 92803 89188 85064 80649 

 

 

 

Zdroj: Magistrát města Hradce Králové, 2006 



 31  
 

 

9. Centrum sociální pomoci a služeb, obecně prospěšná společnost                                                   

Své sídlo má v Harmonii II, což je bezbariérové bydlení pro 

seniory. Jejich služby využívá spousta klientů jak v domácnostech, tak      

i ti, kteří jsou ubytovaní v Harmonii I. a Harmonii II., což jsou domy 

s možností pečovatelských služeb. 

 

Protože jde o jednu z organizací která na Hradecku zajišťuje 

komplexní služby v domácím prostředí a pomáhá rodinám v péči o jejich 

seniory, vybrala jsem si ji ke svému empirickému šetření.  

   

Tato instituce vychází vstříc každému staršímu člověku, který si 

přeje zůstat ve svém přirozeném prostředí – ve svém domově. Jejím 

cílem však není pouze pomoc seniorům, ale i pečujícím rodinám. Má 

zřízenou vlastní telefonní linku, na které poradí a těm, kteří potřebují 

pomoc, nabízí následující služby: 

- půjčování kompenzačních pomůcek - mechanický vozík či chodítko       

(i rodinám s dětmi) 

- pečovatelská služba v domácnosti (nákupy, příprava a pomoc při jídle, 

koupání a při hygieně) 

- dovážka chlazených obědů  (v r. 2007 - 15,- Kč za jednu porci ) 

- ostatní úkony (nutné pochůzky, doprovod, přeprava klienta, poskytnutí 

či zajištění služby, péče o domácí zvířata, pedikúra v domácnosti) 

- středisko osobní hygieny (celková koupel s možností použití vanového 

zvedáku, perličková koupel) 

- Domovinka - jedná se o denní pobyty od 7:00 do 15:30 hod 

v příjemném rodinném prostředí (osobní péče, stravování, vycházky, 

komunikace, společenské hry…) 

- prádelna (praní prádla, žehlení a mandlování, svoz a rozvoz prádla do 

domácností)      
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- poradenská činnost (psychoterapie, 

psychologické a psychosociální 

poradenství) 

- Kavárnička pod palmou - v provozu od  

pondělí do pátku, od 8:00 do 15:00 hod   

- posezení u kávy, čaje či zmrzlinového 

poháru, půjčování knih. Otevřeno i pro 

veřejnost. 

 
Všechny nabízené služby a úkony jsou poskytovány na základě 

uzavřené smlouvy, ve které je sjednán rozsah a frekvence služeb, včetně 

úhrady za ně. Ceník platný od 1.1. 2007 je přílohou č. A a B této práce. 

  

 

 

10. Cíle a metody empirického šetření 

Pro své empirické šetření jsem si vybrala denní stacionář 

Domovinka, protože se jedná o instituci, jejíž většina klientů tráví část 

dne s rodinou a proto jsem měla možnost zjistit, jaké prostředí a způsob 

péče by v případě možnosti výběru volby preferovali.  

 

Stacionář má kapacitu maximálně 12 klientů a je součástí Centra  

sociální pomoci a služeb v HK. Do tohoto zařízení jsem docházela 

v březnu 2007 tak, jak mně to umožňovaly pracovní povinnosti. V době 

mé přítomnosti zde bylo 10 respondentů. Z důvodu možné identifikace 

jsem v práci pozměnila jejich monogramy. 

  

 Jednou z metod výzkumu bylo zúčastněné pozorování, kdy jsem 

byla přítomna a podílela se na denních činnostech s klienty (procházka, 

koupání, oběd). Zajímalo mě, jak funguje nabídka služeb a jak jsou 

respondenti spokojeni s poskytovanými službami a prostředím. Další 

 

Zdroj: www.csps.unas.cz 

 

Obr. č. 5: Kavárnička pod palmou 
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metodou byly polostrukturované rozhovory. Původně plánovanou 

dotazníkovou metodu jsem později vzhledem k vysokému věku 

respondentů a jejich mentálnímu či fyzickému omezení zavrhla. Kladla  

jsem tedy otevřené otázky z připravených dotazníků a sama 

zaznamenávala  odpovědi. Některé dotazy jsem musela během práce 

pozměnit tak, aby byly pro seniory srozumitelné. Otázky musely být 

krátké a jednoduché. Rozhovory probíhaly ve společném pokoji, takže 

často vznikla diskuze, převážně mezi dámskou částí klientů. Během 

těchto rozhovorů jsem tak mohla zaznamenávat nejen názory, ale 

pozorovat i chování seniorů, což mi též při výzkumu pomohlo. Pomocí 

této metody jsem chtěla zjistit, jak jsou dotázaní spokojeni s kvalitou 

svého života, s prostředím Domovinky, se službami, které využívají         

a ověřit výsledek mého pozorování. Odpovědi jsem vyhodnotila podle 

jednotlivých okruhů otázek. 

 

  

11. Domovinka: empirického šetření – popis prostředí 

Jedná se o zařízení, které 

nahrazuje domácí prostředí. Nejedna 

rodina pečující o své prarodiče či rodiče 

se nachází ve složité situaci, protože 

musí řešit nejen otázku svého 

zaměstnání, ale i otázku péče o seniora. 

Toto zařízení se jim o ně postará v době 

jejich zaměstnání. Nejstarší člen rodiny 

se tak díky dennímu stacionáři dostane 

do společnosti svých vrstevníků, což mu poskytne další možnost 

sociálních kontaktů.  

           

            Domovinka má podobu bytu 3+1, ve kterém je: 

- místnost s kuchyňkou – slouží pečovatelce k přípravě nápojů pro klienty 

Zdroj: www.csps.unas.cz 

 

Obr. č. 6: Obývací pokoj 
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- WC a šatna            

- tzv. „pánský pokoj“ – pánský proto, že  

většina klientů denního stacionáře jsou dámy              

a přítomným mužům jejich hašteření není 

vždy milé, tak mají možnost vzdálit se do jiné 

místnosti (obr. č. 7) 

- obývací pokoj - po obvodu má křesla, 

uprostřed konferenční stolek a v rohu televizi 

(obr. č. 6) – tato místnost slouží pro všechny 

klienty Domovinky k celodennímu pobytu  

- ložnice – jsou tu dvě postele, pro případ potřeby odpočinku nějakého 

klienta a také je využívána k uskladnění kompenzačních pomůcek 

(chodítko a vozík) 

 

Vzhledem k tomu, že denní stacionář navštěvuje 12 lidí, jde          

o dosti omezený prostor. Sic vypadá příjemně „rodinně“, ale vyhovuje 

spíše společenským typům osobnosti. Můj příchod do tohoto zařízení byl 

zřejmě příjemným zpestřením života jak klientů, tak i pečovatelek. 

Vzhledem k tomu, že zde převažovalo dámské osazenstvo, nebylo těžké 

začít s rozhovory a diskutovat na různá témata.  

 

 

  12. Zúčastněné pozorování systému služeb v Domovince  

            Každý den začíná stejně – proběhne ranní svoz klientů 

z rodinného prostředí do Domovinky. Po příjezdu si všichni odloží 

v šatně, přezují  se a postupně se usazují do křesel v obývacím pokoji. 

Bylo až úsměvné, jak si každý hlídal to „své“ křeslo. Dle přání dostanou 

kávu nebo čaj či sklenku vody, aby dodržovali pitný režim. Den 

zpravidla pokračuje rozcvičkou. Není nijak namáhavá, jedná se spíše        

o protažení těla a provádí se vsedě. Některé dámy to bavilo a navzájem 

Obr. č. 7: Pánský pokoj 

Zdroj: www.csps.unas.cz 

 



 35  
 

 

se chlubily, která z nich byla lepší Sokolkou. Muži svá těla mlčky 

protahovali. Na někom byla vidět nechuť k jakémukoliv pohybu, 

odmítali i procházku, přednost dali raději sledování televize. Paradoxem 

bylo to, že ti, kteří byli pohybově hendikepovaní na vycházku šli a ti, 

kteří by ji absolvovali bez potíží, raději zůstali „doma“. Vzhledem 

k poměrně malému prostoru bytu je pohyb na čerstvém vzduchu pro 

seniory důležitý.  

  

 Jedna dáma dokonce nevstala z křesla za celý den, pouze k obědu 

nebo na WC, neustále opakovala, že chce jít domů, pobrekávala              

a pospávala, s nikým nekomunikovala. Další zase neustále vyprávěla       

o svých synech a manželovi, až ji ostatní okřikovali, že to už říkala a tak 

uraženě seděla v rohu ve svém křesle. Paní E. (85 let) zase neustále 

potřebovala domů, protože tam měla spoustu práce a tady jen tak 

zahálela. Další klientka, G. (72 let), byla hluchoněmá a velmi milá, ráda 

do Domovinky docházela, bavily ji ruční práce, krásně malovala a tak 

svými obrázky zdobila zdi denního stacionáře.  

  

 Zjistila jsem, že většina klientů navštěvuje Domovinku velmi 

ráda. Nemají pocit samoty, jsou mezi svými vrstevníky a především jsou 

obklopeni personálem, který jim ochotně poskytuje základní servis (jídlo, 

pití, hygiena…). O klienty denního stacionáře se stará jedna pracovnice 

Centra sociální pomoci a služeb, další jí pomáhají například s koupáním, 

nebo s vycházkami. Nabídka poskytovaných služeb je úměrná potřebám 

klientů, kteří jsou s nimi spokojeni a dle svých potřeb a finančních 

možností je využívají.  

 

 Pro pečovatelku, vzhledem k omezené či úplné nepohyblivosti  

některých klientů, je práce fyzicky náročná – pomoc při procházkách, při 

toaletě, ale především i psychicky, jelikož někteří z klientů jsou vzpurní, 

nespolupracují, navzájem na sebe žárlí, někdy jejich chování přechází až 
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do agresivity. Personál takovýchto zařízení, bývá školen na to, aby byl 

připraven na různé problémové situace (např. z oboru psychologie či 

policie) a pořádají se pro ně různé vzdělávací kurzy (terapie, vzdělávání). 

      

 

 

13. Vyhodnocení polostrukturovaných rozhovorů 

 

Při formulaci otázek jsem ocenila pomoc pečovatelky  a její 

znalost povah i hendikepů klientů. 

 

a) Co je prioritou ve Vašem životě?  

Většina dotázaných této formulaci nerozuměla a tak jsem otázku změnila 

na to, jaký mají ještě v životě cíl. Polovina z dotázaných odpověděla, že 

hlavně chtějí mít kontakt s vrstevníky, být v jejich společnosti                   

a komunikovat s nimi. Druhou nejčastější odpovědí byl vztah s rodinou. 

Dále se jednalo o to, aby mohli vést samostatný život a pohybovat se.  

 

b) Co stavíte na přední místo v žebříčku hodnot? 

Nejčastější odpovědí bylo zdraví (5x) a rodina (3x). Musím konstatovat, 

že v odpovědích se velmi odrážel momentální zdravotní stav.  

Paní B. (86 let) odpověděla, že je to sluch, jelikož byla  

nedoslýchavá. Paní C. (84 let) byla na vozíku a tak její odpověď zněla – 

pohyblivost a zdraví. Pan A. (83 let) řekl, že ze všeho nejvíc by chtěl být 

doma a paní G. (84 let) by zase nejraději byla obklopena svými 

vrstevníky. 

 

 c) Jak dlouho navštěvujete Domovinku? 

3 klienti sem docházejí již čtyři roky, dva roky toto zařízení navštěvuje   

5 seniorů a 2  dochází po dobu dvou let. Frekvence pobytu je různá. Paní 

B. (86 let) bydlí v Harmonii II. a aby netrpěla pocitem osamění, rodina si 
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vyžádala její návštěvy Domovinky 3x týdně. Další klientka I. (74 let) sice 

bydlí s manželem, ale protože trpí parkinsonovou chorobou a těžkou 

cukrovkou, do stacionáře dochází denně a využívá jeho služeb (např. 

koupání). 

  

d) Měl(a) jste někdy problém se sociální pracovnicí? 

Odpovědi byly celkem takové, jak jsem předpokládala. V 8 případech mi 

respondenti řekli, že žádné problémy řešit nemuseli. 

 O to víc mě překvapila odpověď paní E. (85 let), která si stěžovala: „Jo, 

nechce mě pustit domů.“ Tato klienta je silně závislá na své dceři, která ji 

osobně do Domovinky každé ráno vodí a odpoledne si ji vyzvedává. 

Hluchoněmá paní G. (72let) na tuto otázku pokrčila rameny, což 

v překladu znamenalo, že ne, jen prý občas dle informace pečovatelky 

vázne domluva, jelikož ona znakovou řeč neumí, a tak je náročné 

domluvit se na tom, co paní G. konkrétně chce či potřebuje. K této 

domluvě musí bohužel postačit mimika, ruce a nohy. 

  

e) Jak dlouho jste čekal(a) na přijetí do tohoto zařízení?  

Už jsem zmiňovala mentální stav klientů a proto tato otázka byla pro 

některé obtížná, jelikož ve svých letech již ztrácejí pojem o čase. V 5-ti 

případech respondenti nevěděli nebo si nemohli vzpomenout. Někteří 

nechtěli přiznat, že jim už paměť neslouží, jiné odpovědi zněly – „Já 

jsem čekala chvilku.“ „ To bylo pár dní.“ „Asi měsíc.“ „ Tak týden.“ A od 

paní G. (72 let), jsem se prostřednictvím její mluvčí Boženky dozvěděla, 

že vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu byla přijata hned, jakmile si 

zažádala a je tu od počátku fungování Domovinky. 

  

f) Postrádáte zde nějaké služby? 

Byl to jediný dotaz, na který všichni odpověděli shodně, že nepostrádají. 

Každý klient navíc uvedl, kterou službu v zařízení preferuje, jako např. 

paní H. (86let), která využívala „Středisko osobní hygieny“: „Já nic 
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nepotřebuju, syn se snachou se o mě pěkně starají, akorát s tím koupáním 

jim nechci přidělávat starosti. Kdo by se chtěl koukat na starou bábu.“ 

  

g) Co se Vám zde líbí? 

Na tuto otázku byly reakce velmi různé. Pan D. (86let) si pochvaloval 

knihovnu a samostatný pokoj, kam si odcházel číst a odpočinout od 

společnosti žen v denním stacionáři. „Když se ženský začnou hašteřit, 

nedá se to poslouchat, a tak si raději jdu číst.“ Přes to, že byl odkázán na 

chůzi o berlích, byl spokojený s kulturními akcemi a výlety, které 

Centrum sociální pomoci a služeb pořádalo.  

Paní B. (86let) byla spokojená s tím, že je mezi lidmi a hlavně s 

tím, že má s kým chodit na procházky. Vzhledem ke své pohybové 

indispozici si již nemohla dovolit chodit ven sama. V den jejího pobytu 

v Domovince ji ráno pečovatelka doprovodí z Harmonie II., kde bydlí,      

a odpoledne ji zase odvede zpátky.  

Paní C. (84let) si nemohla 

vynachválit nejen pedikúru, ale také 

koupání ve středisku osobní hygieny, 

kde je vana uzpůsobena                            

i  pro nepohyblivé lidi. Ona, upoutaná na 

vozík, má doma omezené prostory          

a chybí jí pomoc, zde je koupelna velmi 

prostorná a nechybí ani zkušený personál. 

Paní CH. (81let) měla v tu dobu zlomené zápěstí na pravé ruce. 

Tak byla ráda, že se o ni má kdo postarat, jelikož dcera byla dlouhodobě 

v zahraničí a ona byla doma sama. Paní CH. si přes noc sundala z ruky 

sádru a proto potřebovala okamžitou lékařskou pomoc. Dostala jsem ji na 

starost a šla s ní ihned k lékaři. Bylo těžké udržet ji v čekárně, byla 

naprosto dezorientovaná a trpěla bolestmi. Když nás poslali na rentgen, 

chtěla odejít se slovy: „Já se nepotřebuju fotit, já už fotku mám. Mě to 

strašně bolí, je mi blbě a chci jít domů.“ Ruku jí nakonec znovu 

 
Zdroj: www.csps.unas.cz 

Obr.č.8: Středisko osobní hygieny 
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zasádrovali, ale byla už tak zesláblá, že bylo nutné odvézt ji na vozíku do 

Domovinky, kde si šla ihned lehnout. Po této příhodě se již paní CH. do 

denního stacionáře nevrátila, musela být umístěna do ústavu 

s celodenním dozorem. 

Paní E. (85 let) byla velmi spokojená se společenskými akcemi. 

Pan A. (83 let) měl vzhledem k tomu, že po obědě chtěl odcházet domů,  

nejraději „ Jarouška“, což byl řidič, který je každý den svážel a rozvážel. 

Další odpovědi byly v tom smyslu, že se jim tu líbí, že jsou v kolektivu, 

že mají kontakt s vrstevníky a že když chtějí, tak se mohou vykoupat. 

Paní G. (72let) si pochvalovala ruční práce, velmi ráda něco tvořila 

rukama, malovala, vyšívala – byla velmi zručná. 

 

h) S čím naopak nejste spokojeni? 

Hluchoněmá paní G. (72let) pokrčila rameny a zavrtěla rukou, tudíž jsem 

usoudila, že nemá žádné výhrady. Ještě 4 obyvatelé mi odpověděli, že 

„s ničím“, že jsou spokojeni. Jedna klientka dokonce nevěděla. Paní       

C. (84 let) nebyla spokojená s některými kolegy ve stacionáři. Paní         

E. (85 let) si stěžovala: „Nemám tady dvoreček a není tady Miládka.“ 

Miládka byla její dcera, která měla u domku dvorek, na který paní E. 

chodívala. Pan A. (83 let) jednoznačně prohlásil: „Že tady musím být.“ 

Na jednu stranu tu byl rád, ale na druhou stranu – úderem dvanácté chtěl 

domů. Paní H. (86 let) nebyla spokojená se svým zdravím, že už jí 

spousta věcí nejde jako dřív. 

 

ch) Je pro Vás finančně tato služba (denní stacionář) a péče 

dostupná? 

Jednoznačně ANO řeklo 5 klientů. Paní G. (72 let) zavrtěla hlavou na 

znamení, že NE. Vzhledem k jejímu handicapu (hluchoněmá), se nikdy 

nevdala, ani neměla děti, rodiče už nemá, jen sestru, ale přesto je na vše 

úplně sama. Paní B. (86 let) mi řekla: „To neřeším“ a pan A. (83 let) řekl: 
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„A si ano, mám příspěvky“. Dva klienti nevěděli , jelikož jim pobyt 

zařídily děti.  

 

 i) Využíváte i jiných sociálních služeb? 

Na tento dotaz mi 6 lidí řeklo, že NE, že se o ně děti postarají. Paní G. 

(72 let) navštěvuje klub neslyšících. Jak jsem se od pečovatelky 

dozvěděla, má nárok na tlumočníka, kterého však nevyužívá a Centrum 

sociální pomoci a služeb má nad ní doma „dohled“. Paní C. (84 let) 

vzhledem ke svému postižení má doma zajištěné rehabilitace. Paní CH. 

(81 let) má objednané služby v domácnosti, doprovody a nákupy. 

Domácí péče jezdí aplikovat inzulín paní I. (74 let). 

  

j) Co Vám působí v současnosti největší potíže?   

V odpovědích se respondenti orientovali převážně na své zdravotní 

potíže – odpovědi byly velmi různé - jednalo se o parkinonovu chorobu, 

cukrovku, chůzi, mobilitu, komunikaci s druhými, dýchání, orientaci, 

sluch či úbytek intelektu.  

  

k) Přál(a) byste si využívat nějaké nové služby ve Vašem 

bydlišti?  

Nikdo nechtěl. Odpovědi byly: „Už mám.“ „Ne, koupu se tady.“ „Ne, 

tam mám dceru.“ „Ne, to bych pak nejezdil sem.“ Bylo vidět, že jsou 

všichni spokojeni s tím, co mají, a že Centrum sociální pomoci a služeb 

nabízí právě to, co tito lidé ke své spokojenosti potřebují. 

  

l) Pokud byste potřeboval(a) stálou péči, jakou formu byste 

volil(a)? 

V osmi případech mi bylo sděleno, že chtějí zůstat ve svém domácím 

prostředí. Dvě ženy, které  bydlí v Harmonii II., kde mají své garsonky    

a zřejmě se cítí osamělé, by si přály být v denním stacionáři. 
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m) Obáváte se budoucnosti? 

NE řeklo 5 respondentů. Vzdělaný pan D. (86 let) mi sdělil „U ž ne“. 

Ostatní se nad touto otázkou pozastavili a zapřemýšleli. Paní C. (84 let) 

vzhledem ke své nepohyblivosti má strach: „Aby mi měl kdo pomoci.“ 

Hluchoněmá G. (72 let) má strašný strach z toho, že se nedomluví. Paní 

CH. (81let) proto, že měla dceru mimo republiku, měla strach ze samoty        

a paní I. (74 let) při dotazu na strach z budoucnosti váhavě pokrčila 

rameny a poté prohlásila: „Ze všeho.“  

 

m) Máte pocit, že Vás okolí respektuje? 

6 respondentů odpovědělo ANO. Paní E. (85 let) si myslí, že ji respektuje 

pouze dcera. Tři odpověděli, že je okolí nerespektuje. Jednou z nich byla 

hluchoněmá paní G. (72 let), její pocit nejspíš pramení z její izolovanosti 

kvůli jejímu postižení. Zbývající dvě dámy, bydlí s rodinou, kde se 

zřejmě cítí na obtíž, mají pocit samoty, protože se velmi rády zúčastňují 

všech akcí pořádaných Centrem sociální pomoci a služeb.  

 

o) Cítíte se izolován(a), míváte pocit samoty? 

Na tuto otázku pouze 2 řekli, že NE. Jedním z nich byl pan D. (86 let), 

který neznal pojem nuda a v životě toho mnoho dosáhl (vzdělání, 

výzkum, jazyky). Druhou byla vozíčkářka paní C. (84 let), která je 

obklopena přáteli a rodinou. Osm z dotázaných trpí pocitem osamění, 

někteří si stěžovali, že se takto cítí při nemoci nebo i v domácím 

prostředí, ať už bydlí sami nebo s rodinou. 

 

p) Jste spokojen(a) se svým životem? 

Tady se odpovědi odrážely nejen od zdravotního stavu, ale i od způsobu 

života. Paní C. (84let) ač je na vozíku, je se svým životem spokojená      

„v rámci svých  možností“ . Tři dámy odpověděly tak, jako že jsou 

smířené se svým osudem, co jim vlastně jiného zbývá, a jedna dokonce 

řekla „abych to už měla za sebou“. Paní G. (72 let) díky svému postižení 
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(je hluchoněmá) se svým životem není vůbec spokojená. Paní I. (74 let) 

(má Alzheimerovu chorobu a silnou cukrovku) přes to, že je vdaná           

a bydlí s manželem, trpí pocitem osamění a také se svým životem není 

spokojená. 

 

r) Nudíte se někdy? 

Na nudu si stěžovaly 4 respondentky. Byly to právě ty, které odmítly jít 

se mnou na procházku, měly ke každé činnosti připomínky a „nechtělo se 

jim“. Další 4 se nenudí, bydlí s rodinou, chodí do Domovinky, zúčastňují 

se různých výletů a společenských akcí. Paní CH. (81 let) dokonce nemá 

čas na nudu, protože si zvelebuje byt. Paní B. (86 let) se zase nenudí 

z toho důvodu, že ráda spí. 

   

s)  Kde se cítíte nejlépe? 

Polovina dotázaných se nejlépe cítí doma. Paní F. (84 let) mě překvapila 

svou odpovědí: „Doma u maminky.“ Vzhledem k jejímu věku, mi vrtalo 

hlavou, že by se o ni starala její maminka, muselo by jí být kolem sta 

roků. Od pečovatelky jsem se dozvěděla, že „maminka“ je dcera, která ji 

má v péči. Hluchoněmá paní G. se cítí nejlépe v Domovince a dala to 

jasně najevo tím, že se vrhla na pečovatelku a objala ji. Panu D. (86 let) 

je prý všude dobře, kde si může vzít knihu a číst, ale přece jen mu je 

nejlíp doma. Paní C. (84 let) si samoty užije zřejmě dost (je na vozíku), 

tak jí je nejlíp ve společnosti a je jí jedno, jestli to je doma nebo někde 

jinde. 

 

t) Poměr mužů a žen, jejich věk, rodinné poměry 

Mezi deseti respondenty byli pouze 2 muži a 8 žen. (tab. č. 5) 

Nejmladšími klientkami denního stacionáře byla hluchoněmá paní          

G. (72 let) a paní I. (74 let). Nejstarším třem obyvatelům bylo 86 let. 

Věkový průměr klientů Domovinky byl 82,1 let. Převážná část bydlela se 
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svými dětmi. Pouze jedna respondenta byla vdaná, jedna rozvedená          

a jedna svobodná, ostatním byli ovdovělí.  

  

Tab. č. 5: Klienti Domovinky 

Klient V ěk Počet dětí Bydlení Rodinný stav 

Pan. A. 83 1 s rodinou vdovec 

Paní B. 86 3 Harmonie II. rozvedená 

Paní C. 84 1 s rodinou vdova 

Pan. D. 86 2 s rodinou vdovec 

Paní E. 85 1 s rodinou vdova 

Paní F. 84 1 s rodinou vdova 

Paní G. 72 0 Harmonie II. svobodná 

Paní H. 86 2 s rodinou vdova 

Paní CH. 81 2 sama vdova 

Paní I. 74 1 s manželem vdaná 

 

 

Závěr: 

Stárnutí populace nezabráníme, počty seniorů narůstají a tak se 

naše společnost se na tento problém musí připravit a předejít  

problémům. Samozřejmě s vyšším počtem lidí důchodového věku bude 

potřeba více lidí v „pomáhajících profesích“. K zajištění jejich 

plnohodnotného života bude potřeba větších kapacit ubytovacích 

zařízení, úprav zdravotní a sociální péče a ekonomických podmínek. 

 

Každý z nás má jinou kvalitu života ve středním věku a jinou ve 

stáří, kdy měníme své nároky a priority a životní styl. Každý z nás je 

jedinečný, každý má své pocity a potřeby, každý se dokáže jinak 

vypořádat s pocitem, že je „starý“.  
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Při svém empirickém šetření, v Domovince ve společnosti deseti 

lidí – seniorů, jsem si tato fakta potvrdila. Každý z nich byl individualita, 

každý byl osobnost. V jejich odpovědích se nejen odrážel prožitý život, 

spokojenost s ním či nespokojenost, ale také momentální zdravotní           

a psychický stav. Většina z nich měla největší strach ze samoty, z pocitu 

osamění a z toho, že zůstanou bez pomoci druhých.  

Výsledkem mého pozorování i rozhovorů bylo zjištění, že denní 

stacionář Domovinka při Centru sociální pomoci a služeb v HK je 

schopen uspokojit nároky seniorů. Systém služeb zajišťuje pomoc 

klientům prostřednictvím kvalifikovaných pečovatelek a sociálních 

pracovnic. Po dobu mé přítomnosti jsem nezaznamenala žádnou stížnost 

na personál či poskytované služby. Respondenti vyjádřili s tímto 

zařízením a službami spokojenost, i když by v případě možnosti volby 

raději preferovali domácí péči, tedy model soužití více generací, který 

fungoval po staletí. 

 

Pokud by to bylo jen trochu možné, je lidsky nejšťastnějším 

řešením umožnit starým lidem aktivně se podílet i přes vysoký věk na 

chodu rodiny. Bohužel málokdo si může v dnešní době dovolit přerušit 

docházku do zaměstnání, zanechat výdělečné činnosti a plně se starat       

o své blízké.   

Ideálním by bylo vybudování jakýchsi obdob dětských vesniček    

s náhradními rodinami do kterých by byly umísťovány nejen děti 

z dětských domovů, ale i opuštění senioři z domovů důchodců. Bylo by 

tak vytvořeno sice umělé, ale přesto rodinné prostředí, ve kterém by byly 

zastoupeny generace dětí, rodičů i prarodičů, což by bylo nejen 

přirozené, ale i nezbytné pro normální duševní vývoj dětí, z nichž by 

díky životu v úplných vícegeneračních rodinách vyrostli dospělí, kteří by 

pak mohli být schopni řešit zařazení seniorů do společnosti. 
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