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ANOTACE
Bakalářská práce Aktivizace seniorů ve vztahu ke kvalitě života v Domově pro seniory si
klade za cíl najít souvislost mezi aktivně vedeným životem klientů pobytového zařízení pro
seniory a spokojeností s jejich životem. K prozkoumání tohoto tématu je vymezena
teoretická část, která obsahuje dosavadní teoretické poznatky v této oblasti. Mapuje stáří,
stárnutí a veškeré náležitosti, které s touto tématikou souvisí.
Poslední kapitola je věnována aktivizační činnosti, jež je v § 35 Zákona 108/2006 Sb. o
sociálních službách definována jako jeden ze základních prvků při poskytování sociálních
služeb.
Praktická část je zaměřena na subjektivní prožívání kvality života klientely Domova pro
seniory formou kvalitativní sondy se šesti participanty, pěti ženami a jedním mužem.
Závěrečná část shrnuje celkové posouzení výzkumného šetření.
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ABSTRACT

This bachelor thesis „Activization of seniors in relation to the quality of life at the
„Home for Elderly“ examines the connection between actively led life of seniors at the
residential facility and their life satisfaction.
The first chapter is dedicated to the theoretical backgroud which defines the basic concepts
associated with the subject. Its aim is to map out the terms such as age, aging , quality of life
and its attributes and other elements related to the topic. Also it focuses on the activization
activities which are defined by the § 35 of the Act 108/2006 Sb. as one of the basic elements
in the provision of the social services.
The first chapter sets the basis for the empirical research presented in the further chapters .
The research presented in this thesis uses quantitative research actions. The main research
instrument was interview, since this part of the thesis is focused on the subjective experience
of the clientele of the Home for the Elderly. Five women and one man were interviewed.
The final part summarizes the overall assessment of the research and the results of its
analysis.
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ÚVOD
Téma bakalářské práce jsem zvolila na základě zkušeností z praxe, kterou jsem v průběhu
tříletého bakalářského studia vykonávala v Domově pro seniory U Vršovického nádraží na
Praze 10.
Hlavním impulsem pro toto téma byla rovněž osobní zkušenost s péčí o nemocnou babičku
a později i o babičku mého muže.
Tématika stáří mne zajímá také díky zkušenosti se závěrem života mého otce, který ve mně
zanechal mnoho otazníků. Mimo jiné mne přiměl zamyslet se nad tím, jak se připravit na
své vlastní stáří, jak ho přijmout a vyrovnat se s ním a hlavně, jak ho strávit smysluplně, což
se dle mého názoru otci nepodařilo.
V rámci praxe jsem se setkala s aktivizací seniorů ve výše zmíněném zařízení, které na mne
udělaly hluboký dojem díky velice laskavému a lidskému přístupu pracovnic
ergoterapeutického oddělení.
Proto jsem téma své práce zaměřila právě na prozkoumání této oblasti, předpokládala jsem
totiž, že aktivně vyplněný čas, pocit zájmu a uspokojení z vykonaného díla značnou měrou
ovlivňuje to, jak se člověk cítí a jak kvalitně prožívá svůj život.
Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a empirické.
K prozkoumání relevantních informací je vymezena teoretická část, která obsahuje
dosavadní teoretické poznatky v této oblasti. Mapuje stáří, stárnutí a veškeré náležitosti,
které s touto tématikou souvisí.
Teoretická část je členěna do čtyř oddílů, v prvním z nich se věnuji stáří, fenoménu, jež se v
současném celosvětovém měřítku stává stále více diskutovaným tématem, neboť naše i
světová populace stárne. Je vymezena charakteristika stáří, jeho periodizace, dále pak je
pojednáno o biologickém, psychologickém a sociálním stárnutí.
Druhá kapitola je zaměřena na pojem senior se všemi specifiky, které k němu náleží, jsou to
především potřeby seniorů, ale také jejich práva, v neposlední řadě je zmínka o komunikaci,
která je důležitým prostředkem k dorozumění, a to obzvlášť v případech, kdy je značně
ztížená.
Třetí kapitola popisuje pobytové zařízení sociální služby, konkrétně Domov pro seniory.
Všímá si otázky adaptace obyvatel na nové prostředí a zajímá se o faktory, ovlivňující
kvalitu jejich života.
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Poslední, čtvrtá kapitola teoretické části je věnována aktivizační činnosti, která je vymezena
§ 35 Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, a definována jako jeden ze základních
pilířů poskytovaných sociálních služeb.
Empirická část je zaměřena na život klientely Domova pro seniory, především pak na využití
volného času prostřednictvím nabízených aktivizačních činností.
Empirická část se dále věnuje kvalitativnímu šetření, které je formou polostrukturovaného
rozhovoru zaměřeno na subjektivní prožívání života klientů pobytového zařízení a je zde
rovněž představen Domov pro seniory U vršovického nádraží, včetně nabídky
volnočasových aktivit, které tato instituce poskytuje.
Hlavním cílem práce je najít souvislost mezi aktivně vedeným životem klientů pobytového
zařízení pro seniory a spokojeností s jejich životem.
V závěrečných kapitolách Diskuse a Závěr shrnuji výsledky výzkumného šetření.
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I. TEORETICKÁ ČÁST
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1 STÁŘÍ
“Nejde jen o to přidávat léta životu, ale i o to, přidávat život darovaným létům navíc.“
Motto Gerontologické společnosti USA

První kapitola pojednává o stáří, tématu, které díky celosvětovému demografickému vývoji
vybízí k přehodnocení postojů celé společnosti.
Kapitola se zabývá charakteristikou stáří a stárnutí pohledem gerontologů i psychologů,
přináší poznatky o biologickém, psychickém, ale i sociálním stárnutí se svými důsledky na
kvalitu života starých lidí. Rovněž se věnuje rozdělení stáří do kategorií podle věku, jež
ovšem nemají zcela výpovědní hodnotu, neboť také stárnutí je záležitostí individuální.
Se zvyšováním počtu seniorů v populaci se v posledních desetiletích potýkají vyspělé
průmyslové země včetně České republiky, což je historicky naprosto ojedinělý jev. Podle
sociologických prognóz můžeme v 21. století očekávat další strmý nárůst demografického
stárnutí.

Obr. č.1: Procentuální zastoupení populace ve věku 65 a více let v jednotlivých státech Evropy
Zdroj: Český statistický úřad
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/seniori

Zavázalová (2001) uvádí, že v roce 2020 bude v naší zemi třetina dospělého obyvatelstva,
starší šedesáti let, což souvisí s faktem, že délka života se prodlužuje. Je to logický důsledek
rozvoje nových technologií, zlepšující se lékařské péče, spojené s vývojem lékařské vědy a
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v neposlední řadě tento trend ovlivňují i lepší životní a pracovní podmínky a sociální
ochrana. (Zavázalová aj., 2001, s. 5-12).
Horehleď (2008) se zamýšlí nad dalšími souvislostmi, které s sebou stárnutí populace
přináší. Jedná se o mnoho závažných problémů ekonomických, sociálních, ale i zdravotních.
Díky zvyšujícímu se podílu seniorů ve společnosti, rostou náklady čerpané z průběžně
financovaného systému. S celkovým rozložením populace souvisí také snížení počtu lidí
produktivního věku, což působí na stabilitu finanční rovnováhy systému a problém s její
dlouhodobou udržitelností. V souvislosti se změnami ve společnosti lze do budoucnosti
očekávat zvyšující se poptávku po sociálních a zdravotních službách, určených seniorům.
Kvalita péče proto získává mnohem větší pozornost, než tomu bylo kdykoli dříve.
Postmoderní společnost a globalizace se svými atributy, zaměřenými na úspěch, sílu,
schopnosti, a hlavně mládí, staví člověka ve druhé půli svého ontogenetického vývoje do
pozice nepotřebnosti. Ten, kdo neovládá výdobytky moderní doby, jako mobil, počítač,
necestuje, jako by neexistoval. Pokrok nejde zastavit, hodnotové limity současné společnosti
lze pozitivně ovlivnit jen s obtížemi, je však skutečností, že problémy seniorské populace
nemají v této hektické době své místo. Nicméně všichni jednou zestárneme a tyto problémy
postihnou i nás. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/zig54/
Úcta ke starým občanům nebyla v naší kulturní oblasti podle Haškovcové (2010) pravidlem
ani v minulosti, což dokládá postavením takzvaných výměnkářů, kteří si museli své místo
ve společnosti doslova vybojovat. Jako příklad poukazuje na tvorbu spisovatele Karla
Václava Raise, který se touto tématikou zabývá ve svých povídkách. Tito lidé sice měli od
svých dětí smluvně zaručeno, že je ve stáří zabezpečí, skutečnost však byla mnohdy úplně
jiná. Nejhůře na tom byli lidé, kteří nevlastnili ani majetek a neměli nikoho, kdo by se o ně
postaral, ti byli ponecháni zcela svému osudu (Haškovcová, 2010).

1.1 Charakteristika stáří
Vágnerová (2007) charakterizuje stáří jako: „poslední etapu života, jež bývá také
označována jako postvývojová, protože již byly realizovány všechny latentní schopnosti
rozvoje. Přináší nadhled a moudrost, pocit naplnění, ale také úbytek energie a nezbytnou
proměnu osobnosti, směřující k jejímu konci. Je obdobím relativní svobody, ale i dobou
kumulace nevyhnutelných ztrát ve všech oblastech“ (Vágnerová, 2007, s. 299).
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Tato autorka dále uvádí, že staří nelze považovat za chorobný stav, ačkoli právě v tomto
období se počet zdravotních komplikací, nashromážděných během života, může projevit a
staří lidé tak trpí větším počtem nemocí, dochází u nich k polymorbiditě. Velmi často se
jedná o chronická onemocnění, a to nejen somatická, ale i psychická. Překvapivé je, že až
20 % starých lidí trpí různými psychickými potížemi, které mohou být jednak chybně
diagnostikovány, popřípadě spojovány s reakcí na somatické onemocnění, či mohou být
dokonce skryty úplně (Vágnerová, 2007).
Podle Kalvacha (2004) je stárnutí proces multifaktorový a je otázkou, zda jde o proces
programovaný, či nahodilý a dále zda povaha rozhodujících faktorů je převážně genetická
nebo epigenetická. V této souvislosti se zmiňuje o problému nalezení vhodného
experimentálního modelu, vedle hlodavců a hmyzu jsou klíčové longitudinální studie
výzkumu primátů (Kalvach, 2004).
Také Dientsbier (2012) pohlíží na stárnutí jako na proces, vzniklý opotřebováním
organismu, k němuž dochází postupně. Mění se vzhled, konstituce, psychika, funkce i
biochemické a metabolické děje. Snižuje se adaptabilita a funkční kapacita orgánů, zejména
při mimořádných zátěžových situacích. Zvyšuje se riziko nemocí. Také on považuje tento
proces za individuální, neboť u někoho začínají projevy již v padesáti, jiný se cítí v dobré
kondici i po sedmdesátce. Rozdílně se také projevují procesy stárnutí v různých orgánech
jednotlivce (Dienstbier, 2012).
Na stáří lze nahlížet z mnoha různých úhlů. Smutnou realitou je, že častější variantou je
negativní vnímání, ať se jedná o vnější vzhled, zdravotní stav, ekonomickou úroveň života
nebo sociální péči o staré lidi. Tento postoj je dán do značné míry ambivalencí, kterou pojem
stáří vyvolává. Důvodů, proč tomu tak je, je nepřeberné množství. Může to být způsobeno
mediálním obrazem, který se soustřeďuje převážně na mládí, cílovou skupinu spotřebitele
v produktivním věku. Dalším důvodem může být strach společnosti z vlastního stáří, který
se odráží v postoji k současné populaci seniorů.
Také Wilhelm Schmid (2014) hovoří o stárnutí z pohledu moderní společnosti, která
postrádá smysl jeho existence, a tak se snaží ho nejenže nevnímat, ale dokonce mu vyhlašuje
boj, jak je patrné z charakteristické „modlitby“ kapely Alphavile Forever young. Schmid ale
zároveň zaujímá protikladné stanovisko, když tvrdí, že stáří smysl má.
Co je tedy tím smyslem? Je snad úkolem stáří pomalu si zvykat na blížící se a nevyhnutelný
konec života? Dle Schmida je to: „starostlivost přírody o svého tvora“, což mu umožňuje
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přitakat dozrávajícímu životu, předávat zkušenosti, ale také nalézat nové (Schmid, 2014, s.
13).
Podle Vágnerové (2007) se období pravého stáří vyznačuje především úpadkem na tělesné i
duševní úrovni, narůstá množství zátěžových situací, kladoucích nároky na adaptaci a
„obecně platí, že kvalita života postupně spíše klesá“ (Vágnerová, 2007, s. 399).
Křivohlavý (2011) představuje stáří poněkud optimističtěji. Ztrátu identity a sociálního
prostředí nahrazují podle něho jiné možnosti a nové obohacující kontakty. Také nadbytek
času, který se dříve nedostával, je dalším kladem, spolu s novým pohledem na zcela běžné
věci spojené rovněž s bilancováním a vyústění v dotaz: “co ještě může starý člověk životu
nabídnout”.
Kromě vědeckých poznatků přináší své vlastní zkušenosti se stářím. Mimo jiné uvádí, že:
„Úkolem třetího úseku životní cesty je kulturně i osobnostně zrát a dozrát v plně rozvinutou,
ucelenou a úctyhodnou harmonickou osobnost, která se stále ještě snaží podílet na kulturním
dědictví a předávat je dále“ (Křivohlavý, 2011 str.16).
S tímto pohledem koresponduje i teorie psychosociálního vývoje E. H. Eriksona, jež
považuje za hlavní vývojový úkol stáří dosažení integrity v pojetí vlastního života. Aby
člověk byl schopen přijmout vlastní konec v podobě smrti, musí shledávat svůj život jako
smysluplný. Znamená to, že je smířený s průběhem svého života, s jeho pozitivy i prohrami,
s jeho radostmi i strastmi a že vnímá svůj život jako dokončené dílo (cituji podle Vágnerová,
2007, s. 299).
Také Jung považuje stáří za vrchol osobnostního rozvoje, který má v životě člověka značný
smysl. Umění zestárnout je rovněž významným vývojovým úkolem a jeho zvládnutí je stejně
důležité, jako předešlé životní fáze. To, co bylo charakteristické ve středním věku, a sice
zaměření na vlastní personu, již není žádoucí. Dle Jungových představ má stárnoucí člověk
smysl svého života hledat ve svém nitru, v nevědomí, jímž se navrací ke svým kořenům
(cituji podle Vágnerová, 2007, s. 302).
Ve stáří velmi často narůstá potřeba spirituálního směřování. Jung i jiní autoři tvrdí, že
tendence ke spiritualitě dostávají prostor až ve středním věku, přičemž mají významný vliv
na druhou polovinu života člověka a jeho osobnost. Podle Junga je odpoutávání od reálného
života poslední fází individuace, která „směřuje k dosažení bytostného Já a k úplné
harmonizaci všech složek osobnosti“ (cituji podle Vágnerová, 2007, s. 428).
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1.2 Rozdělení stáří na etapy
Zavázalová (2001), spolu s dalšími autory, vychází z následujícího rozdělení podle kritérií
Organizace spojených národů (OSN), dle něhož se obyvatelstvo dělí na tři hlavní věkové
skupiny: 0–14 let, 15–64 let a 65 let a více.
A dále uvádí, shodně s experty Světové zdravotnické organizace (WHO), dělení, jež navrhli
v šedesátých letech 20. století věkové hranice pro období středního a vyššího věku
(Zavázalová aj. 2001, s. 12).

1. období středního věku: 45–59 let
2. období raného stáří (staršího věku): 60–74 let senescence
3. období vlastního stáří (pokročilého věku): 75 let – 89 let senium
4. období dlouhověkosti: 90 let a více – patiarchum

Dle Zavázalové máme i jiná dělení období vyššího věku jako celku, např.:
1. 65–74 let – young – old (rané, mladší stáří),
2. 75–84 let – middle – old (vlastní, střední stáří),
3. 85 let a více – old (oldest) – old (vysoké stáří).

Je třeba rovněž poznamenat, že dolní hranice vyššího věku bývá nejčastěji určena věkem,
v němž se zpravidla odchází do starobního důchodu, tedy 60 nebo 65 let. Jak uvádí
Holmerová, Jurášková a Zikmundová (2007) gerontologové se shodují v tom, že: „stárnutí
probíhá u každého jinak; to je dáno výslednicí nejen involučních změn, ale také původního
funkčního stavu (kostní denzita, stav svalstva), životního způsobu a podobně“ (Holmerová,
Jurášková & Zikmundová, 2007, s. 16).

1.3 Biologické stárnutí
Tělesné buňky mají podle Dienstbiera (2012) omezenou délku života, obměňují se
v sedmiletém cyklu, přičemž toto se netýká buněk nervových, které nemají žádnou
regenerační schopnost, proto je jejich úbytek nenahraditelný. Díky anatomickým a funkčním
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změnám nervové soustavy dochází k zapomnětlivosti, zpomalení reakcí, výpadkům paměti,
poruchám řeči, snížení schopnosti učit se (Dienstbier, 2012).
Tentýž autor přesto poukazuje i na pozitivní změny, které stárnutí přináší, těmi je například
moudrost, odstup od módních trendů, využívání celoživotních zkušeností, poznatky získané
studiem, ale i vrozená inteligence, která naštěstí zůstává po celý život. (Dienstbier).
Nové výzkumy v oblasti neurologie zaujaly Křivohlavého (2011), protože se v nich zjistilo,
že: „některé mozkové buňky umírají, ale i to, že se v tomto věku i nové buňky a nervová
spojení v mozku rodí a že je díky tomu možno se něčemu novému i ve starším věku naučit.
Řečeno v neurologické terminologii (…) existuje tzv. dospělá neurogeneze. V mozku se
totiž stále – i v době staršího věku – vytvářejí nová spojení“. Změny názoru na mozek a jeho
fungování v době stáří, např. pojetí plasticity mozku, které přinesly soudobé bio-psychoneurologické studie, ho přiměly k sepsání publikace o stáří a jeho možnostech. (Křivohlavý,
2011, s.13-16).
Pacovský (2014) se kloní k názoru, že díky stárnutí dochází z biologického hlediska
k přestavbě organismu, který funguje jiným způsobem než organismus mladý. Dále se ptá:
„Proč vlastně existují staří lidé?“ a tuto otázku pokládá v kontextu účelnosti existence
jedince z hlediska reprodukce genů. Dochází k závěru, že muži ztrácí svou agresivitu díky
poklesu hormonální činnosti, staré ženy již nejsou svým zevnějškem příčinou svárů mužů,
mají však mnohé zkušenosti jak s přípravou pokrmů, znají i jiné užitečné činnosti, mohou
pomoci také s péčí o děti. Staří lidé se tak stávají nositeli tradice, osvědčených způsobů
chování, což především v životě našich dávných předků mělo své opodstatnění (cituji podle
Říčan, 2014, s. 318).
Mlýnková (2011) se zabývá výčtem orgánových soustav, kterých se týkají tělesné změny.
Kromě, nejnápadnějších projevů na kůži a pohybovém aparátu jsou to především:
● Kardiovaskulární systém
● Respirační systém
● Trávicí systém
● Pohlavní a vylučovací systém
● Nervový systém
● Smyslové vnímání a spánek
(Mlýnková, 2011, s. 21).
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V podobném duchu se vyjadřuje i Zavázalová (2001), která vnímá zhoršení zdravotního
stavu jako typický projev stáří. Podle ní má zvýšení nemocnosti specifický charakter, čímž
je polymorbidita, neboli současný výskyt několika chorob u jednoho jedince. Až 87 %
starých lidí, ve věku nad 70 let, trpí nějakým chronickým onemocněním. V 85 letech jsou
takto postiženi prakticky všichni (Zavázalová, 2001).
Haškovcová (2010) se na rozdíl od předešlých autorů zaměřuje především na to, jakým
způsobem docílit úspěšného a zdravého stáří. Ona sama je příkladem toho, jak vést kvalitně
strávený závěrečný čas svého života, dobu, kterou mohou senioři využít k účelnému
udržování, či dokonce zlepšování stávající kondice, ovšem za předpokladu dodržování
doporučení, týkajících se zdravého způsobu života a redukcí rizikových faktorů, vedoucích
ke vzniku civilizačních chorob (Haškovcová, 2010).
Ze všech těchto údajů je vidět, že stárnutí s sebou přináší mnoho změn, které jsou pro starého
člověka nesmírně zatěžující. Navíc jeho vlastní síly ubývají, a tak je mnohdy velmi obtížné
zvládnout běžné činnosti samostatně.

1.4 Psychické stárnutí
Biologické změny jsou neoddělitelné od působení na další úrovně, jak psychické, tak i
sociální. K psychickým změnám řadíme zhoršení paměti, obtížnější osvojování nového,
nedůvěřivost, sníženou sebedůvěru, emoční labilitu, změny vnímání, zhoršení úsudku.
K nejčastějším symptomům psychických změn ve stáří pak Zavázalová (2001) uvádí:
“podrážděnost, izolovanost, agitovanost, úzkost, strach, neschopnost soustředit se, snížená
pozornost, zapomnětlivost, dezorientace, zmatenost, neochota ke spolupráci, emoční
labilita” (Zavázalová, 2001, s. 29).
Podstatnými faktory, které hrají roli při adaptaci na změny způsobené stářím, jsou jednak
osobnost seniora, reakce jeho okolí, ale i možnosti získání pomoci v těch činnostech, které
již sám nezvládne.
Podle adaptace na stáří Venglářová (2007) rozděluje seniory do těchto tří kategorií:

1. Konstruktivní – příprava na stáří již v produktivním věku, a to jednak přípravou
aktivit, kterým se později bude věnovat intenzivněji, ale i snaha o udržení tělesného zdraví
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vhodně zvolenou stravou i pohybovými aktivitami. Neméně důležité je udržování blízkých
vztahů s přáteli i s rodinou.

2. Závislostní – někteří lidé manipulují tělesnými potížemi k vynucení pozornosti jak
rodinou, tak i zdravotníky, přičemž se neřeší problém sociální izolace, ale symptomy
nemoci.

3. Hostilní – v obtížnějších případech, kdy mechanismy zvládání nestačí, může se
projevovat jak k personálu, k lidem v okolí, ale i k ostatním klientům.

Změny jsou neodmyslitelnou součástí života. Jak je zřejmé z výše uvedeného, ne všichni
lidé k nim však přistupují stejným způsobem. Adaptace je základní lidská schopnost
přizpůsobit se i velmi obtížným situacím, díky nimž můžeme přežít. Pro seniora, stejně tak
i pro ostatní lidi, musí změna dávat smysl, aby byla lépe přijata. A ačkoli je odborníky
doporučováno zásadní životní změny dělat postupně, život seniora někdy přináší celou řadu
změn, se kterými se musí vyrovnávat v jednom okamžiku (Venglářová, 2007).
Vágnerová (2007) hovoří o velmi zásadní změně sebepojetí staršího člověka, které podléhá
tlaku okolností. Je to děj individuálně variabilní a dochází k němu především později, v 60
letech spíše výjimečně. Souvisí se ztrátami rolí a kompetencí, do té doby nezpochybnitelnou
součástí identity. A ačkoli zůstávají již pouze na symbolické úrovni, v podobě vzpomínek,
jsou pro starého člověka velmi důležitým pojítkem k tomu, čím a kým dříve býval, čeho
dosáhl, což mu pomáhá ve vytvoření nynější sebeúcty (Vágnerová, 2007).
V souvislosti s péčí o psychickou pohodu Haškovcová (2010) doporučuje Pět P psychologa
Josefa Švancary, jež jsou podle ní klíčové:
Časová perspektiva je podstatná součást lidského života, a i když již zbývá relativně krátký
čas, i tak je nutné usilovat o směřování a zbývající život smysluplně využít v souladu
s hodnotovým nastavením člověka.
Pružností se rozumí neulpívání v myšlenkových stereotypech, stejně tak jako pěstování
sportovní aktivity pro pružnost těla. Předcházet chátrání na všech úrovních je možné, ale
vyžaduje to vstřícnost k novým podnětům.
Prozíravost, spolu s životními zkušenostmi, je důležitým předpokladem pro předvídání
určitého vývoje událostí, které se týkají jeho vlastní budoucnosti směřující k zániku.
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Vzájemné porozumění vede k uspokojivým vztahům a jeho nedostatek stojí za mnohými
konflikty. Pokoušet se jim předcházet je však nezbytné pro vytvoření láskyplného prostředí.
Senioři očekávají porozumění, mají ho však i oni pro ostatní?
Zdrojem potěšení je u každého něco jiného, podstatné však je radovat se z maličkostí, což
doporučují i odborníci (Haškovcová, 2010, s. 171-172).

1.5 Sociální stárnutí
Sociální změny velmi úzce souvisí se změnami ve fyzické a psychické oblasti, a jsou
ovlivněny zásadní životní změnou, jakou je odchod do starobního důchodu. Ne všichni
senioři vnímají tuto změnu negativně. Jsou jedinci, kteří se na toto období těší, neboť budou
mít více času na péči o vnoučata nebo na své zájmy. Odchod z produktivního pracovního
života tak může znamenat příjemnou změnu.
Velmi často se ale senior po dosažení důchodového věku snaží udržet si stávající pozici
v zaměstnání, někdy z důvodů finančních, spíše však z obavy o ztrátu společenského
postavení a s ním spojeného osamocení. Velmi tedy záleží na tom, v jaké životní situaci se
senior nachází.
Podle Mlýnkové (2011) může snížená společenská prestiž, která představuje přechod
z produktivní sféry do pozice přijímající, pro jejího nositele představovat další psychickou
zátěž. Navíc velmi často dochází k razantnímu ekonomickému propadu, což je rovněž
stresující faktor. Proto je žádoucí tyto aspekty předvídat a včas se na ně připravit úsporami
na stáří a vytvořením životního plánu, který bude člověk po odchodu do penze realizovat
(Mlýnková, 2011).
Také Klevetová (2008) shledává tento proces jako individuální, když tvrdí, že:
„psychosociální změny vycházejí z celé celistvosti osobnosti člověka, z jeho životní dráhy,
z jeho vztahu k hodnotám, lidem a sobě samému. Jakým životem žil, kdo nasměroval jeho
první kroky, kdo při něm stál v radosti i nepohodě. Jakou měl a má motivaci, schopnost
vůle“ (Klevetová & Dlabalová, 2008, s. 23).
S postupujícím věkem se může dostavit zhoršená soběstačnost, důsledek chronických
onemocnění prodělaných v průběhu života. Díky ní se senior ocitá v situaci, kdy se stává
závislý na cizí pomoci.
Pro seniora má v tomto období nezastupitelnou roli rodina, jeho vlastní děti a vnoučata.
Pokud se aktivně podílí na péči o staré rodiče a prarodiče, poskytují mu kromě péče samotné
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i důležitou emocionální podporu, tolik potřebnou pro člověka, jehož život se dostal do
závěrečné fáze.
Šolcová (2011) ve své přehledové studii věnuje pozornost psychosociálním aspektům
stárnutí, které je podle ní “nezaměnitelnou individuální zkušeností”. Zaměřuje se na způsoby
stárnutí, které mají vliv na kvalitu života. Především úspěšné, zdravé stárnutí je termínem,
kterým se zabývá mnoho studií. Šolcová v této souvislosti zmiňuje, že již v roce 1958 ho
použil Baker, širší vědeckou pozornost však vzbudila až stať Roweho a Kahna z roku 1987.
Také Baltesovi roku 1990 charakterizují úspěšné stárnutí “fyzickým zdravím, finančním
zajištěním, produktivitou, zaměstnáním (ne nezbytně placeným), nezávislostí, zvládáním
běžného života, optimistickým pohledem do budoucnosti a začleněním do aktivit a vztahů s
osobami, jež poskytují životu stárnoucího člověka smysl a sociální oporu” (Šolcová, 2011.
s. 155).
Šolcová upozorňuje na důležitost životního bilancování, jež se prostřednictvím rekonstrukce
vlastního života stává protektivním faktorem a prostředkem seberegulace v pozdním věku.
V této souvislosti zmiňuje Eriksona, který poukazoval na životní retrospekci pro dosažení
integrity ega, a i další autoři se s tímto názorem ztotožňují.
Jako např. Garlandovi, kteří v roce 2001 dospěli k závěru, že bilancování má vliv na životní
pohodu a její udržení, podle nich ho lze zároveň velmi dobře využít v poradenství a
psychoterapii (Šolcová, 2011).
Jak již bylo výše zmíněno, v naší společnosti převažuje na stáří negativní pohled, jsou však
autoři, kteří vyzdvihují i jeho pozitiva, jako Pichaud a Thareauová (1998) pro které je
ovocem stáří moudrost, shovívavost, tichost a schopnost vidět lidi a věci do hloubky a také
nalézat smysl života a smrti (Pichaud & Thareau, 1998).
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2 SENIOR
Pojem stárnutí úzce souvisí s pojmem senior. Čím je tento pojem pro naši společnost?
Informace Českého statistického úřadu hovoří o výrazných změnách ve věkovém složení
obyvatelstva, které se projeví právě v těchto letech, kdy početné silnější poválečné generace,
dosáhnou hranici důchodového věku. Relativní zastoupení seniorů – tedy osob starších 65
let v populaci roste i na základě poklesu počtu narozených dětí.
K dalším ukazatelům populačního stárnutí patří i průměrný věk, který se dle předpokladů
bude v roce 2050 pohybovat v rozmezí 48 a 50 let, u žen by to mělo být 50,2 let a u mužů
47,3 roku.

Obr. č.2: Očekávané složení obyvatelstva podle pohlaví a věku v roce 2051, střední varianta
Zdroj: Český statistický úřad
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/projekce-obyvatelstva-ceske-republiky-20182100
Je tedy zřejmé, že dochází k výraznému růstu počtu osob s nárokem na starobní důchod, což
povede k nepřetržitému růstu ekonomického zatížení aktivních občanů.
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Za těmito strohými statistickými údaji se ale skrývá člověk se svými obavami o budoucnost,
se strachem z finančního strádání, popřípadě s pocity nepotřebnosti a osamocení. Tohle
všechno prožívá dnešní senior, člověk, jehož produktivní věk dosáhl svého vrcholu, a tudíž
si vysloužil léta odpočinku.
Jak je ale naplnit?
A co dalšího znamená pro naši společnost pojmem senior?
Podle Saka a Kolesárové (2012) jde o člověka v “završující životní fázi se specifickým
postavením ve společnosti,” přičemž tento výraz lze najít jak v biologicko-medicínské, tak i
sociologické terminologii (Sak & Kolesárová, 2012 s. 25).
Výraz senior je latinského původu, jedná se o genitiv slova senis, což znamená starý.
Používá se pro označení staršího ze dvou osob stejného jména, nebo např. pro sportovce
starší věkové třídy (Rejzek, 2001).
Poněkud úctyhodněji však působí toto slovo ve spojitosti s významem starosta nebo
stařešina, což byl rodový náčelník.
Říčan (2014) uvádí, že výraz senex, vycházející z latinského označení pro “starce” a
“stařenu” je základem pro lékařský termín senilní a senilita, které laická veřejnost spojuje s
hanlivým významem. Z tohoto důvodu se kloní k odvozenině řeckého slova gerón, což
znamená starý muž a ve svém textu používá český výraz geront. Nauka o stárnutí a stáří
gerontologie vychází právě z tohoto označení (Říčan, 2014).
Glosová (1998) se domnívá, že tradiční gerontologie se svým biomedicínským pohledem si
kladla za cíl vyřešit problémy, spojované se stářím. Postupně se však dostává do pozice,
která je nyní kritizována. Senior se totiž její optikou stal projevem organických poruch,
úbytkem a úpadkem funkcí, což zákonitě vedlo k pocitu, že stáří se rovná nemoci. Bylo však
nabídnuto řešení v podobě farmaceutického průmyslu, jehož výrobky problém stáří “léčí”.
A tak se stalo, že: “lékaři starším pacientům nabízejí farmaceutika jako tzv. “první volbu”,
což se odrazilo v enormním nárůstu uživatelů léků v řadách seniorské populace” (Glosová,
1998, s. 21).
Tato autorka popisuje souvislost mezi kritikou tradiční gerontologie a vznikem gerontologie
kritické, jež je založena na základě různorodých teoretických zdrojů. Díky ní se dostává ke
slovu politická ekonomie s tématem veřejných výdajů a jejich přeskupení, kritická analýza
zdravotních a sociálních služeb, humanitní otázky vztahu mezi individuálními a
společenskými aspekty stáří, došlo také k vytvoření samostatného oboru psychologie stáří.
(Glosová).
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Paradigma kritické gerontologie dalo vznik konceptu “sociálně konstruované závislosti”, jež
předpokládá vznik závislosti starých lidí na druhé osobě díky přístupu společnosti, mnohdy
spojené s vytěsněním jedince z jeho přirozeného sociálního prostředí, ze vztahů,
vytvořených za celou dobu života, a hlavně z prostoru, který starým lidem umožňuje zajistit
emocionální, ale i fyzické bezpečí (Glosová, 1998, s. 22).
Také Šiklová (1998) upozorňuje, že zcela převratný zlom ve složení obyvatelstva by měl
rozhodně být alarmujícím faktorem a ovlivnit hodnotové směřování společnosti (cituji podle
Glosová, 1998, s. 9-10).
Ve světle těchto údajů je tedy zřejmé, že péče o seniory a zajištění důstojných podmínek a
naplnění jejich potřeb v závěrečné části života je aktuálním a nesmírně palčivým tématem,
kterému naše společnost musí věnovat náležitou pozornost, a to nejen proto, že se jednoho
dne bude týkat každého z nás.

2.1 Potřeby seniorů
Potřebou obecně označujeme něco, čeho se nám nedostává, je tedy především projevem
nedostatku. Může ale nastat i opačná situace, tedy nadbytek (nadbytek hluku, plný močový
měchýř) v těchto případech jde o potřebu ticha, potřebu vyprázdnění (Mlýnková, 2011).
Uspokojování potřeb seniorů naráží na paradox, na který poukázal již Johann Wolfgang
Goethe: “starý člověk ztrácí jedno z největších lidských práv: není už posuzován svými,
svou generací” (cituji podle Glosová, 2006, s. 28).
Glosová (2006) přirovnává tendence dospělých ochraňovat starého člověka k tomu, jakým
způsobem jednají s malými dětmi. Pro dospělý věk je charakteristické, že díky riskantnímu
jednání dochází k poznání skutečných hodnot. Zkrátka dělat a napravovat omyly k dospělosti
patří, a tak se Glosová ptá: “ Znamená to, že staří lidé jsou v naší společnosti zbavováni své
dospělosti?” (Glosová, 2006, s. 28).
V této souvislosti je tedy podstatné uvědomit si, co vlastně staří lidé potřebují. Potřebují snad
ochraňovat, potřebují, aby se o ně někdo staral? V některých směrech jistě potřebují pomoc,
což ovšem neznamená, že ztratili kompetenci ke zvládání svého života.
Jejich potřeby se shodují s potřebami dalších věkových skupin, ale ve starším věku přece jen
některé převažují.
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Pichaud a Thareuová (1998) ukazují na Maslowově pyramidě lidských potřeb jejich
rozvržení od fyziologických potřeb, životně důležitějších, jejichž uspokojení je podmínkou
pro vytvoření potřeb na vyšších úrovních pyramidy, které jsou méně naléhavé.

Obr. č. 3: Pyramida potřeb A. H. Maslow, Zdroj: Clément Pichaud
K fyziologickým potřebám patří dýchání, strava a vyměšování, odpočinek a spánek, pohyb,
hygienické návyky, zdraví, tišení bolesti atd.
V rámci potřeby pocitu bezpečí hovoří Pichaud o třech stupních:
● ekonomické zabezpečení představuje velmi důležitou složku pro pocit životní
jistoty, naopak nedostatek je příčinou silných úzkostí,
● fyzické bezpečí se u seniorů týká především obav z pádů, je tedy na místě
vytvořit vhodně vybavené domácí prostředí, popřípadě pořídit kompenzační
pomůcky usnadňující chůzi,
● psychické bezpečí je nezbytnou součástí spokojeného života a jistoty, nebát se
a mít styčné body, které dodávají pocit bezpečí.
Také Pichaud se ptá, zda ještě vůbec žijeme, když ani trošku neriskujeme? Reaguje tak na
snahy vyloučit veškeré riziko ze života seniora. Ovšem odpověď na tuto otázku je
nejednoznačná. Vždy záleží na konkrétní situaci.
Sociální potřeby zahrnují potřebu:
● být informován,
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● patřit do nějaké skupiny,
● potřeba sdělovací,
● lásky.
Potřeba autonomie, nebo také svobody, znamená mít možnost samostatného
rozhodování i přes to, že je člověk fyzicky závislý na pomoci. Do této sféry patří také potřeba
uznání a pocitu vlastní užitečnosti.
Seberealizace se pojí s hledáním smyslu života, ať již představuje cokoli (Pichaud &
Thareau, 1998, s. 37–41)
Potřeby se během života mění na základě hodnotové proměny jedince. Senioři se podle
Mlýnkové (2011) jakoby navrací z horních pater pyramidy k těm nižším. Nejdůležitější se
pro ně stává zdraví, klid a bezpečí a také ekonomické jistoty. Na druhou stranu Mlýnková
věnuje pozornost také vyšším potřebám jako je seberealizace, intelektuální potřeby včetně
univerzit třetího věku, kulturním i cestovním zážitkům za zvýhodněných podmínek a v
neposlední řadě hovoří i o duchovních potřebách, jež jsou pro některé seniory východiskem
při bilancování a hledání smyslu vlastního života (Mlýnková, 2011).
Pichaud zdůrazňuje, že je důležité umět žádosti starého člověka dešifrovat, protože se
někdy za ním může skrývat potřeba mnohem hlubší, kterou je těžké vyslovit. Může
vyjadřovat touhu po kontaktu, vyslyšení, lásce (Pichaud & Thareau, 1998).

2.2 Práva seniorů
Otázky stárnutí populace se stávají globální záležitostí a je tedy nutné zabývat se jimi také
na mezinárodní úrovni. Světové shromáždění OSN na téma stáří a stárnutí, uskutečněné v
roce 2002 v Madridu, schválilo Mezinárodní akční plán, týkající se třech okruhů potřeb
seniorů, včetně jejich řešení:
1. Aktivní zapojení seniorů do života společnosti:
● v centru zájmu je senior s pracovními možnostmi a dalším vzděláváním,
● sociální zabezpečení jako prostředek k předcházení chudoby seniorů,
● nezbytným systémovým prvkem je mezigenerační solidarita.
2. Podpora rozvoje zdraví seniorů:
● nárok na stejnou kvalitu zdravotního ošetření jako ostatní věkové skupiny,
● speciální péče pro postižené (fyzicky i duševně),
● kvalifikace pomáhajících profesí je zásadní pro kvalitní péči.
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3. Optimální životní prostor seniorů:
● potřeba vhodného bydlení,
● péče o seniory, nejlépe v domácím prostředí, podpora pečujících rodin,
● upozornění na násilí páchaném na seniorech,
● doporučení nahlížet na stáří pozitivně (Holmerová, Jurášková, & Zikmundová,
2003, s. 26).
Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008–2012 reagoval na výše zmíněný
madridský Mezinárodní akční plán, v němž mají jednotlivé státy zohlednit demografické
změny ve společnosti a rozpracovává opatření na podporu vytyčených cílů na regionální a
místní úrovni.
Následujících deset základních principů mapuje potřeby seniorů v České republice s
ohledem na důstojný a smysluplný úsek jejich života.
Etické principy – není možné pohled na stáří zredukovat pouze na otázku péče a
životních podmínek, pro zachování důstojnosti i ve vyšším věku je třeba věnovat
pozornost také faktorům jako je nezávislost, respekt, solidarita, tolerance a podpora
aktivního stárnutí.
Přirozené sociální prostředí – funkční rodina je základem bezpečného zázemí, je
důležité rodiny motivovat a podporovat k péči o seniory v jejich domácnostech.
Pracovní aktivity–zaměstnavatelé musí reagovat na vyšší podíl starších osob ve
společnosti možností setrvat v zaměstnání, a věnovat pozornost udržení a rozvíjení
dovedností seniorů, využít jejich zkušenosti, což je přínosem pro
společnost, vyloučení diskriminace.
Hmotné zabezpečení – nezbytným předpokladem ekonomické nezávislosti ve stáří
je vytvoření finanční rezervy již během aktivního života, důchodový systém v
dosavadní podobě je třeba transformovat díky demografickým změnám, aby bylo
zabráněno chudobě nejstarší generace
Zdravý životní styl a kvalita života– již v produktivním věku je nutné
připravovat se na stáří odpovědným přístupem včetně zdravého životního stylu,
který je prevencí vzniku mnoha chorob a předpokladem udržení fyzických i
duševních schopností
Zdravotní péče–zdraví je jedním z nejdůležitějších faktorů kvality života, je proto
nezbytné usilovat o jeho udržení po co nejdelší dobu a zde hraje zajištění kvalitní
zdravotní péče stěžejní úlohu

29

Komplexní sociální služby–sociální služby by měly být flexibilní a měly by
poskytovat podporu rodinám, které pečují o seniora v domácím prostředí. Neboť
mnohé rodiny volí umístění seniora do ústavní péče z důvodu nemožnosti skloubit
zaměstnání s péčí o své staré rodiče či příbuzné.
Společenské aktivity – mezigenerační vztahy mají zásadní vliv na kvalitu života
nejen jednotlivců, ale i celé společnosti. Jsou proto důležitým faktorem sociální
soudržnosti. Generace seniorů s řadou svých pozitivních hodnot a zkušeností má
nezastupitelnou roli nejen v rodinách a komunitách, ale také na pracovištích.
Vzdělávání – aktivní život je velmi často spojován se zájmovými a vzdělávacími
aktivitami, jež nabízí např. Univerzity třetího věku. Nové dovednosti umožňují
adaptabilitu seniorů, zároveň otevírají nové perspektivy, v neposlední řadě pozitivně
působí na zdraví a současně předchází sociálnímu vyloučení.
Bydlení seniorů – možnost setrvat ve vlastním domově by měla být prioritou i pro
ty občany, kteří vyžadují náročnější péči.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz

2.3 Komunikace se seniory
Jestliže nahlížíme na stáří jako na významný fenomén doprovázející moderní společnost,
pak dalším významným a klíčovým aspektem, který je výrazně akcentován v civilizované
společnosti, je sociální interakce a komunikace (Pokorná, 2010).
Komunikace se seniory je důležitým prostředkem k dorozumění, a to obzvlášť v případech,
kdy je značně ztížená.
Komunikace je vysoce individuální sociální dovednost, která je základem mezilidských
vztahů. Jedná se o složitý proces předávání významů a hodnot, a to jak sdělováním, tak i
sdílením. Pokorná (2010) uvádí, že lidská komunikace, jako předmět studia se dostala do
popředí zájmu především s rozvojem informačních a komunikačních technologií, od
poloviny 20. století, jež se uplatňuje ve všech oblastech lidských činností, nevyhnulo se
tudíž ani zdravotnictví a ošetřovatelství (Pokorná, 2010).
Jak uvádí Pichaud a Thareauová (1998) člověk komunikaci potřebuje k pocitu
sounáležitosti s ostatními lidmi, řeč s sebou ale přináší i nebezpečí, že nebudeme
pochopeni, může se však také stát, že budeme reakcí druhého zraněni, nebo dokonce
odsouzeni.
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Již výše bylo zmíněno, že komunikace je specifický proces, kdy mluvčí („vysílač“), který
chce něco vyjádřit (záměr) přizpůsobí sdělení představě, jakou si vytvoří o příjemci
(„přijímači“; nevědomá a rychlá filtrace). Vyjadřované upraví do formy, kterou považuje
za nejvhodnější a vybere ve své slovní zásobě vhodná slova kód – systém znaků), která
přenese komunikačním kanálem (hlas) k příjemci. Příjemce postupuje stejným způsobem
v opačném směru, čímž sdělení dekóduje a filtruje, aby obsahu porozuměl (účinek)
(Pichaud & Thareau, 1998).
Tentýž autor dále tvrdí, že v tomto složitém schématu se mohou vyskytnout potíže, které
komunikaci značně komplikují. Jedná se například o vzájemné představy, které jsou
zkreslené na základě předchozích životních zkušeností, jde o tzv. „referenční rámec“, vše,
co nás v minulosti nějakým způsobem ovlivnilo a shrnuje: „Podaří-li se nám úspěšně
s někým komunikovat, je to v jistém smyslu zázrak.“ (Pichaud & Thareau).
Podle Venglářové (2007) má komunikace se seniory svá specifika, do nichž se promítají
například zdravotní omezení ve formě nedoslýchavosti, ale i nedůvěra nebo obava, jak
bude s informacemi naloženo. Také různá tabu, která v generaci seniorů byla běžná,
mohou bránit otevřené komunikaci. Neochota komunikovat v sobě může skrývat příčinu
v podobě bolesti, fyzických obtíží, ale také může být důvodem stres, únava či úzkost.
Pracovník se rovněž může vyhýbat závažným tématům, jako je umírání, nevyléčitelné
choroby, může mít špatnou zkušenost s konkrétním klientem, s nímž má proto problém
komunikovat. Erotická témata mohou být klasifikována jako sexuální obtěžování. Dalším
důvodem neochoty komunikovat s klientem je nedostatek času (Venglářová, 2007).
Každý z nás dle Klevetové a Dlabalové (2008) potřebuje někdy sdělit, co ho trápí, nahlas si
ulevit od svých starostí, bez očekávání jakýchkoli rad a doporučení. Jde nám hlavně o to,
aby nás někdo vyslechl a potvrdil nám, že respektuje nás, ale i způsob našeho řešení
(Klevetová & Dlabalová, 2008).
Tyto autorky upozorňují, že starý člověk očekává především zájem, abychom mu věnovali
čas a naslouchali jeho životnímu příběhu. Je to také způsob, jak s ním lépe spolupracovat.
Znalost a pochopení toho, co krásného, ale i smutného člověka v životě potkalo, nám dává
příležitost lépe ho poznat a porozumět jeho chování.
„Lidská duše je složitý nástroj nízkých i vysokých tónů, zahrát na tu správnou strunu a
oboustranně se vyladit je skutečně umění nad umění“ (Klevetová & Dlabalová, 2008, s.94).
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3 DOMOV PRO SENIORY
Domov pro seniory poskytuje pobytové služby osobám se sníženou soběstačností zejména
v souvislosti se zvýšeným věkem, jejichž situace vyžaduje, aby měli pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby. Tato služba nabízí následující činnosti:
● poskytuje ubytování,
● poskytuje stravu,
● pomáhá při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
● pomáhá při osobní hygieně nebo poskytuje podmínky pro osobní hygienu,
● zprostředkovává kontakt se společenským prostředím,
● poskytuje sociálně terapeutické činnosti,
● nabízí aktivizační činnosti,
● pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů a osobní záležitosti
(§ 49 Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách).
Matoušek (2005) považuje za výhodu, když je výběr pobytového zařízení plánovaný a senior
si sám může zvolit místo, kde bude chtít bydlet. V tomto směru je rovněž výhodou, když je
s pobytovým zařízením dopředu seznámen a má veškeré potřebné informace, které se
budoucího domova týkají. Zachování dosavadních sociálních vazeb a životního stylu je
bezesporu další výhodou. Praxe ovšem vypadá odlišně, a tak se většinou stává, že jsou klienti
přijímáni na základě rozhodnutí krajského (magistrátního, městského) odboru sociálních
věcí a jsou informováni o termínu nástupu. Tento stanovený den je také termínem jejich
umístění do domova pro seniory. Některé domovy prostřednictvím sociálních pracovníků se
ovšem snaží spolupracovat se sociálním odborem, žadatele kontaktují již před nástupem,
provádějí sociální šetření přímo v bydlišti a umožňují budoucímu klientovi návštěvu
Domova pro seniory, popřípadě i zkušební pobyt. Rovněž rodina může pomoci seznámit
sociálního pracovníka se zvyklostmi, oblíbenými činnostmi a životním příběhem seniora,
což je nesmírně důležité pro práci s klientem v souvislosti s uspokojováním jeho potřeb
(Matoušek, 2005).
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3.1 Adaptace na pobyt
Odchod do Domova seniorů je tedy bezesporu zásadní změnou v životě starého člověka.
Adaptace na nové prostředí probíhá u každého jedince rozdílně a podílí se na něm mnoho
různých faktorů.
Matoušek (2005) upozorňuje, že zpřetrhané sociální vztahy, jako odchod do důchodu, změna
bydliště či umístění do ústavní péče představují pro seniora zátěž nejen sociální, ale rovněž
se podílejí na vzniku zdravotních potíží. Základním prvkem sociální práce se seniory se tak
stává práce se vztahem a důvěrou, vytvoření bezpečného prostředí, které je pro starého
člověka jednou z nejzákladnějších potřeb (Matoušek, 2005).
Hlaváčová (2003) se zmiňuje o čtyřech fázích adaptace, přičemž první fáze je seznamovací,
člověk poznává nové prostředí, nové lidi, jak zaměstnance, tak i spolubydlící, buduje si
v novém společenství své místo.
Druhé období se vyznačuje navazováním nových vztahů na základě hlubšího poznávání.
Třetí fáze pak představuje začleňování do chodu instituce, avšak vazby s „venkovním“
okolím mohou slábnout, což může vyústit v sociální izolaci.
Ve čtrvté fázi se již jedná o kompletní přizpůsobení. Klient je zcela v souladu s ústavním
životem a může pomáhat s adaptací nově příchozím. Podle Hlaváčové délka adaptace na
nové prostředí může u každého člověka trvat různě dlouhou dobu, obvykle nepřesáhne šest
měsíců, a ne vždy dochází až do poslední, čtvrté fáze (Hlaváčová, 2003).
K úspěšnému zvládnutí náročného období adaptace přispívá Individulální plán péče, což
je prostředek ke vzájemnému poznání, vycházející z posouzení zdravotního, duševního i
sebe obslužného stavu klienta, mající za cíl posouzení jeho potřeb. „V tomto procesu může
velmi účinně pomoci rodina, přátelé, sousedé z původního bydliště, kteří mohou přinášet
informace, předměty, vzpomínky, a propojit tak úspěšně to, co bylo, s tím, co je nyní, stejně,
jako programová nabídka uvnitř domova“ (Matoušek, 2005 s. 182).

3.2 Kvalita života
O kvalitu života se lidstvo zajímalo od nepaměti, Křivohlavý poukazuje na Aristotelovu
Etiku Nikomachovu, jako na jedno z prvních děl, které se touto tématikou zabývá (cituji
podle Heřmanová, 2012).
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Pojem kvalita života našeho věku se objevuje jak v politickém kontextu, dostává se ale i do
psychologie a posléze i do medicíny.
Dle Hnilicové (cituji podle Heřmanová, 2012) výsledky výzkumu The Quality of American
Life ukazují, že: “zlepšení socioekonomických podmínek života a splnění základních
biologických předpokladů existence jsou významné pouze do určité míry, a to pokud
uspokojení relevantních potřeb nedosáhne určité minimální hranice, obvykle definované
jako hranice chudoby. Pro subjektivní vnímání kvality života je rozhodující kognitivní
hodnocení a emoční prožívání vlastního života, které se socioekonomickým statusem, a
dokonce ani s biologickým zdravím, nemusí být v přímé úměře.”
(Heřmanová, 2012, s. 15).
K obdobnému závěru, ovšem v globálním měřítku, dochází řada jiných autorů, jako Pacione,
Mlčoch, Mühlfeit, kteří uvádějí, že rostoucí materiální blahobyt vyspělých společností
nezaručuje růst životní spokojenosti, ani pocit štěstí (cituji podle Heřmanová, 2012, s. 55).
Pojem kvalita života je v současné době diskutované téma. Slýcháme o něm především
v souvislosti s jejím zkvalitněním, zlepšením. Ale co si pod tímto pojmem vlastně
představit? Na přelomu 20. století se tento těžce uchopitelný pojem stal dokonce
předmětem zkoumání různých vědních disciplín. Do dnešního dne však nebyl jednoznačně
vymezen.
Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) mají na objektivní pojetí kvality našeho života
vliv tyto oblasti:
1. fyzické zdraví,
2. psychické zdraví,
3. osobní nezávislost,
4. sociální vztahy,
5. prostředí,
6. spiritualita.
Subjektivní prožívání kvality života se zabývá především vnitřním rozměrem člověka a
myslí se jí „všeobecná spokojenost s vlastním životem, která vychází z individuálního
hodnocení a emočního prožívání svého života určitým jedincem“ Dostupné z:
http://www.sensen.cz/clanky/2013/kvalita-zivota-jako-smysl-existence?lang=en-us
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3.3 Kvalita života seniorů
Kvalitu života seniorů ovlivňuje celá řada aspektů, nejdůležitější je ale zdraví a styl života,
spolu s finančním zajištěním a bydlením, možnostmi zdravotní péče a nabídka sociálních
služeb, další důležitou oblastí, která přispívá ke spokojenosti s vlastním životem, jsou
aktivity jak pracovní, tak i vzdělávací.
Harvardská studie, jedna z nejpozoruhodnějších longitudinálních studií, zabývající se
životní spokojeností přináší zajímavé závěry. Jejím cílem bylo zjistit, jaké faktory mají vliv
na spokojený život. Studie započala již v roce 1938 výběrem z řad studentů této univerzity,
u nichž byla pravidelně sledována psychická a fyzická pohoda.
Studie trvá do současnosti, přináší mnoho závěrů, jeden je však podle Roberta Waldingera,
již čtvrtého vedoucího této studie, zcela klíčový. Lidé, kteří během života udržovali důvěrné
a blízké vztahy byli zdravější a mnohem více spokojení se svým životem, než ostatní
účastníci výzkumu.
Waldinger tedy usuzuje, že lidi, kteří žijí osaměle, častěji postihují zdravotní problémy,
což jednoznačně hovoří pro partnerské soužití. Zároveň však upozorňuje, že velmi důležitá
je kvalita těchto vztahů. Přínosné jsou pouze ty, které se vyznačují intimitou a stabilitou,
neboť mají potenciál chránit před nástrahami stárnutí.
On sám na základě těchto poznatků přehodnotil svůj životní postoj a důležitost kvalitních
svazků shrnuje slovy: „my bychom chtěli něco, co bude rychle fungovat. Něco, co si
pořídíme a naše životy budou krásné a šťastné, a to dlouhodobě, ale vztahy jsou chaotické
a komplikované a věnovat se rodině a přátelům je dřina, není to vždy zábavné nebo
fascinující. Také je to celoživotní úkol, který nikdy nekončí.“ Dostupné z:
https://www.mimoskolu.cz/vedci-z-harvardu-zjistili-co-potrebujeme-k-stastnejsimu-azdravejsimu-zivotu/
Empirické šetření “Život ve stáří” Kuchařové a kol. (2002) se zabývá životními podmínkami
a postoji českých seniorů. Přelomovým věkem, kdy dochází ke zhoršení zdravotního stavu,
částečnému snížení životní úrovně i aktivního přístupu k životu označili zhruba období od
75 do 80 let. Závěr však nepotvrdil předpoklad, že ztráty na všech úrovních působí na
zvýšenou kritičnost, zatrpklost a nespokojenost seniorů. Staří lidé si postupně zvykají i na
institucionální pomoc, ačkoli pomoc rodiny je pro ně stále primární.
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V jejich subjektivním prožívání stáří se ve velké míře objevuje pozitivní a optimistické
hodnocení, ačkoli podmínky jsou mnohdy nelehké. Také zaměření na nemateriální stránky
života jsou pro toto období důležitější (Ondrušová, 2011).
Říčan se domnívá, že kvalita života úzce souvisí s moudrostí a jejím uplatňováním v
každodenním životě: “Zralejší a moudřejší vnímání sebe a světa se projevuje i nižším
výskytem a intenzitou konfliktů v mezilidských vztazích, vede k ujasněnějšímu pojetí účelu
a smyslu života takto uvažujícího člověka a ucelenějšímu chápání existence vlastní i světa,
v němž žije. Podle tohoto pojetí je moudrost chápána jako poměrně později se v životě
člověka objevující porozumění životu. To pak vnáší do života vyšší míru vážení si vlastního
života (vděčnost za to, že mohu žít) a ujasnění smysluplnosti života” (cituji podle Křivohlavý
2009, s. 54).
Má práce se věnuje subjektivnímu prožívání kvality života seniorů, a proto bych ráda toto
téma uzavřela slovy Marca Aurelia: “Náš život je tím, co z něj udělají naše myšlenky.”

36

4 AKTIVIZACE SENIORŮ
Aktivizace je nedílnou součástí služeb, poskytovaných v Domovech pro seniory, které jsou
vymezeny § 35 Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Nejenže naplňuje smysluplně
volný čas seniorů, zprostředkovává rovněž společenský život a slouží také k udržení a
rozvoji individuálních schopností, jak fyzických, tak i psychických. Důležitým prvkem
aktivizace je rovněž snaha o zachování soběstačnosti, nezbytné pro posílení identity a
sebeúcty starého člověka. Ačkoli právě v pobytových zařízeních někdy dochází k syndromu
naučené bezmocnosti, která se velmi rychle vytvoří jako pasivní reakce na nové prostředí
a přispívá k ní také přehnaná snaha personálu pomáhat.
V tomto duchu se vyjadřuje také Bužgová (2007), která aktivizaci vnímá jako prostředek k
zachování a rozvoji autonomie starého člověka. Podle ní je důležitým úkolem pracovníků
ve zdravotnických a sociálních službách vytváření podmínek pro její uplatnění. Neméně
důležité je posouzení míry péče, neboť nadbytečná péče zbavuje seniora aktivního přístupu
k sebeobsluze, naopak nedostatečná péče se neslučuje s etickým kodexem (Bužgová, 2007).
Wehnerová a Swinghammerová (2013) definuje slovo „aktivizace“ jako uvedení něčeho do
pohybu, či zvýšení a zintenzivnění stávající činnosti a rozpracovává model smyslové
aktivizace, která působí na všechny smysly, čímž přispívá k rozvoji činorodosti motorické,
kognitivní i verbální (Wehner & Swinghammer, 2013).
Suchá (2013) se domnívá, že: “činorodost ve vysokém věku snižuje různé negativní
důsledky stárnutí. Naopak fyzická nečinnost i zahálení mozkových funkcí působí na staršího
člověka přímo toxicky a vede ke stále větší nesoběstačnosti a závislosti na péči“ (Suchá,
Jindrová & Hátlová, 2013, s.13).

4.1 Význam aktivizace
Aby byla aktivizace pro seniora přínosná, musí vycházet z osobního příběhu a z přání
klienta, který vyjadřuje v individuálním plánu. Wehnerová a Swinghammerová (2013)
uvádí, že práce se životopisy klientů je pro úspěšné plánování zcela klíčová. Rovněž aktivní
pomoc rodinných příslušníků je velmi důležitá, neboť odchodem seniora do pobytového
zařízení jejich odpovědnost za starého člena rodiny nekončí (Wehner & Swinghammer,
2013).
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Také Hrycanjuková (2015) hovoří o životním příběhu seniora, a to v souvislosti s
psychobiografickým modelem péče Böhma a Procházkové, který využívá biografie pro
zvýšení kvality aktivizace seniorů, trpících demencí. Tento model byl vyvinut
k znovuoživení duše seniora, který profesor Böhm založil na poznatku, že životní otisky jsou
reakcemi na zážitky, které člověka v průběhu života zformovaly. Podle něho jsou uloženy
hluboko v psychice, čímž mohou působit jako stereotypy v zátěžových situacích. Dostupné
z: http://www.pvsps.cz/data/2016/12/09/15/hrycanjukova_sona.pdf
Dle Suché Jindrové a Hátlové (2013) je dalším důležitým faktorem při uskutečňování
aktivizačních činností osobnost pracovníka, jeho komunikační schopnosti, schopnost
empatie, v neposlední řadě též jistá míra diplomacie při řešení nepříjemností.
Jak již výše uvedeno, tato autorka přikládá aktivitě seniorů velký význam, a zdůrazňuje
potřebu individuálního přístupu ke klientům v pobytovém zařízení. Suchá et al. (2013) se
rovněž zmiňuje, o přínosu aktivit, k nimž podle ní patří také sociální opora, díky kontaktu s
druhými lidmi, odvedení pozornosti od negativních myšlenek, uspokojení z tvorby,
provázené uznáním, neméně důležité je také naplnění potřeby seberealizace (Suchá,
Jindrová & Hátlová, 2013).
Další pozitiva aktivit vidí zmíněná autorka v těchto oblastech života:
● pocit smyslu, radosti a potěšení
● sociální kontakty a emoční začlenění do skupiny, komunikační význam
● pravidelný denní řád
● posílení fyzických a psychických schopností
● udržení soběstačnosti.
Jak dále uvádí Suchá et al. (2013) je třeba zmínit rovněž limity, které mohou ovlivnit
vykonávání aktivizačních činnosti, patří k nim zejména psychické změny, jako je horší
paměť, porucha koncentrace, pomalejší reakce, a podobně. Z fyzických změn to jsou např.
ubývání svalové a kostní hmoty, nebo degenerativní změny kloubů a páteře a podobné
zdravotní omezení.
Suchá nezůstává pouze u negativ, všímá si rovněž změn, které mají pozitivní konotaci.
Senior je trpělivější, stabilnější v názorech i vztazích, také bývá tolerantnější k chybám
druhých, má větší porozumění, dokáže nahlížet na věci prostřednictvím životních zkušeností
a pokud to jeho smysly dovolí, je schopen vnímat detaily (Suchá, Jindrová & Hátlová, 2013)
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4.2 Metody aktivizace
Domovy pro seniory nabízí nepřeberné množství aktivit pro své obyvatele. Velmi důležitá
je rehabilitace, díky níž lze např. předcházet vzniku trombóz, dekubitů, zlomenin a pádům,
slouží rovněž k nácviku chůze.
K další nabídce aktivizačních činností v pobytových zařízeních patří např. ruční práce,
výtvarné aktivity, kuchařské činnosti – pečení, vaření. Kdo má zájem, může pomoci
s pracemi na zahradě a při péči o květiny a zvířata, chovaná v domově. Trénink paměti je
další důležitou činností. K oblíbené zábavě patří četba, předčítání z knih a tisku. Senioři mají
možnost vybrat si z dalších aktivit, jako je promítání filmů, společenské hry, vycházky,
sportovní aktivity, ale také poslech hudby a zpívání. Jsou pořádány poznávací zájezdy a
setkání s uživateli jiných zařízení. K dispozici bývají také bohoslužby. O některých
metodách bude pojednáno stručně v následujícím oddíle.

4.2.1 Ergoterapie
Pojem ergoterapie vychází z řeckých slov ergo = práce a therapia = léčba, a je to tedy léčba
smysluplným zaměstnáváním, což je důležité jednak z praktického hlediska pro udržení a
rozvoj schopností, vytvořených v průběhu života, dále pak pro posílení identity jedince.
Cílem ergoterapie u seniorů je především zachování maximální možné soběstačnosti v
sebeobslužných každodenních činnostech.
Klinika Eset v článku Co je Ergoterapie uvádí, že Česká asociace ergoterapeutů 2000
definuje ergoterapii jako zdravotnickou profesi, využívající diagnostické a léčebné postupy
k ozdravení osob s dočasným, ale také s trvalým postižením, a to jak fyzickým, psychickým,
smyslovým nebo mentálním.
Dostupné z:
http://www.klinikaeset.cz/wp-zde/wp-content/uploads/2014/05/informace_ergoterapie.pdf
Ergoterapie patří k nejstarším metodám při léčbě duševních nemocí. Věnuje pozornost
zdravým aspektům nemocného a dále je posiluje a rozvíjí. Pozitivně působí na tvůrčí
potenciál člověka, zlepšuje sebe přijímání, přináší pohodu do života, což působí na zlepšení
zdravotního stavu.
Důležité je individuální zacílení se zřetelem na opětovný návrat do každodenního života
klienta. Rovněž citlivý přístup k jedinečné osobnosti je nezbytným předpokladem, aby byla
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terapie úspěšná. Podstatou ergoterapie není vytvoření “dokonalého” výrobku, ale jde hlavně
o rozvoj kreativity, která vnáší do života radost z tvorby, mnohdy posílenou obdivem, či
pochvalou ostatních.
Může dojít i k neúspěchu, pak je třeba s ním pracovat terapeuticky, učit se jej přijmout s
vědomím, že i on k životu patří.

4.2.2 Arteterapie
Arteterapie “využívá výtvarnou tvorbu k podpoře zdraví, seberozvoje a růstu. Napomáhá
překonat a integrovat psychické a zdravotní obtíže prostřednictvím výtvarného kreativního
procesu v terapeutickém vztahu klient-výtvor-arteterapeut.” Díky výtvarnému projevu se
klientovi daří redukovat jak psychické nebo psychosomatické potíže, tak i zlepšovat
mezilidské vztahy. Arteterapie je spíše než technika komunikačním prostředkem, který
účinně posunuje intenzitu potíží spolu s posunem výtvarným.
Dostupné z: http://www.arteterapie.cz/arteterapie
Arteterapie je využívána pro aktivizace, léčbu a diagnostiku. Pro seniory je arteterapie
prospěšná především jako nástroj k procvičování krátkodobé paměti, jemné motoriky a v
neposlední řadě jako prostředek seberealizace, podporuje jejich vitalitu, rozvíjí potenciál.
(Šicková-Fabrici, 2002).
Mnoho seniorů je podle Suché, Jindrové a Hátlové (2013) i ve vysokém věku velmi tvůrčích
a věnují se proto aktivitám, při nichž mohou svou kreativitu, ale i manuální zručnost uplatnit.
Těší je, že výrobky mohou být prakticky využity a že mohou někomu udělat radost. Tvůrčí
činnosti jsou rovněž příležitostí k přátelskému setkání a k uspokojení z vykonaného díla
(Suchá, Jindrová & Hátlová, 2013).

4.2.3 Muzikoterapie
Hudbu lze podle Suché, Jindrové a Hátlové (2013) využít při aktivizaci seniorů jednak pro
její působení stimulační (aktivizačně) nebo sedativní (relaxačně). Hudební prvky, od hry na
nástroje, zpěv, poslech a ž po rytmické cvičení mají vliv na:
● fyziologické funkce (výměna látková, srdeční činnost, napětí svalů, dýchání),
● kognitivní procesy (koncentrace, paměťové schopnosti),
● socializace (příslušnost ke skupině, vzájemnost),
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● zlepšení komunikace (texty písní, výslovnost, slovní zásoba).
Je třeba věnovat pozornost aktuálnímu zdravotnímu stavu seniorů a přizpůsobit mu výběr
hudby i jednotlivých aktivit, aby nedošlo k přetížení, aby nebyla snížena důstojnost lidí s
různými typy demence, či aby nedošlo k vyvolání negativních vzpomínek.
Pracovník, který aktivity vede vytváří přátelskou atmosféru a motivuje klienty k účasti,
oceňuje aktivitu pochvalou a přistupuje ke klientům individuálně dle jejich schopností
(Suchá, Jindrová & Hátlová, 2013).

4.2.4 Canisterapie
Canisterapie využívá pozitivního vlivu kontaktu psa s člověkem, který prokazatelně působí
na zlepšení zdraví.
Je jednou z nejoblíbenějších a nejčastěji užívaných terapií se zvířaty, které probíhají v
rezidenčních zařízeních pro geriatrické klienty, formou docházkového programu.
Pes je od nepaměti pro člověka druhem i přítelem a staří lidé tento vztah vnímají ještě
mnohem intenzivněji.
Kontakt se zvířetem má pozitivní vliv nejen na fyzický, ale především na psychický stav
člověka, dokáže snížit úzkosti, deprese, ovlivňuje také kvalitu spánku.
Při hlazení dochází k celkovému uvolnění, zklidnění srdeční činnosti, klesá krevní tlak. Péče
o zvíře v domově pro seniory je významná z mnoha důvodů, jednak vytváří domácké
prostředí, má však i potenciál rozvíjet komunikaci, neboť otevírá možnost sdílet vzájemně
mnohá témata, týkající se domácích mazlíčků. (Suchá a spol.)
Dá se tedy říci, že společnost zvířat je pro seniory velkým přínosem, poskytuje jim radost,
má vliv na zlepšení nálady a celkově působí na zkvalitnění života v institucích. Taktéž pro
lidi, kteří jsou obvykle málomluvní, je kontakt se zvířetem prostředkem k větší sdílnosti
(Walsh, 2005).

4.2.5 Reminiscenční terapie
Vzpomínání je přirozená činnost člověka a je základem lidské identity. Prostřednictvím
vzpomínek má starý člověk možnost vnímat kontinuitu svého života, vyrovnat se s tím, co
prožil a dosáhnout tak přijetí všeho, co ho v životě potkalo. Tento postoj vede k životní
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zralosti, jak o ní hovoří Erik Erikson a je v přímém kontrastu k pocitu marnosti, beznaději a
zoufalství, které provází ztráta životního smyslu (Janečková & Vacková, 2010).
Změny, které život přináší se ve stáří týkají především ztrát. Janečková uvádí, že mnoho
autorů vidí přínos reminiscence v adaptaci na tyto životní změny.
Zároveň ale poukazuje na skutečnost, že potřeba vzpomínání se u různých lidí liší, což
souvisí nejen s prožitým životem, ale také se současnými potřebami., závěrem shrnuje, že:
“Reminiscence může být aktivitou povzbuzující a uspokojující, ale může to být také rušivý
proces, vyvolávající obavy. Neúčast na reminiscenčních aktivitách může mít dobrý důvod,
protože jsou zde lepší a zajímavější činnosti, jimiž se lze zabývat” (Janečková & Vacková,
2010, s. 47).
Rozhovor, jehož součástí je empatické a aktivní naslouchání, je základem všech
reminiscenčních technik. Navázání hlubokého kontaktu podporuje projev zájmu,
koncentrace pozornosti pracovníka, důležité je rovněž udržování očního kontaktu,
pozorování, zrcadlení, laskavý tón hlasu a doteky.

4.2.6 Biblioterapie
Knihy jsou zdrojem radosti i poučení, rozvíjí fantazii, pomáhají odreagovat se v těžkých
situacích, mají pozitivní vliv na paměť, koncentraci i kritické myšlení.
V pobytových zařízeních je důležitým doplňkem aktivizačních činností předčítání knih,
a to především pro ty klienty, kteří již nemohou číst sami. Samostatné čtení je třeba podpořit
správně zvolenými brýlemi, což zajistí pravidelné kontroly očního lékaře. Zároveň je vhodné
doporučit další pomůcky, které čtení umožní i seniorům, upoutaným na lůžko.
Také lidé trpící demencí mají možnost účastnit se skupinového čtení, je však třeba brát zřetel
na specifika tohoto onemocnění:
● není vhodná dlouhá doba čtení
● nepoužívat čtení knihy na pokračování
● zařazovat spíše známé povídky, básně, lidové tradice, zajímavost apod.
(Suchá, Jindrová & Hátlová, 2013).
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II. EMPIRICKÁ ČÁST
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5 VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ
5.1 Cíl výzkumu a formulace otázek
Cílem empirické části bylo na základě vlastního šetření zjistit, jak klienti Domova pro
seniory subjektivně vnímají svůj život v pobytovém zařízení. Dále mne zajímalo, jakým
způsobem a zda vůbec ovlivňují jeho kvalitu Domovem poskytované aktivizační činnosti.
Jak bylo uvedeno v teoretické části, sociální zařízení pro seniory představuje útočiště pro
osoby se sníženou soběstačností, zejména v souvislosti se zvýšeným věkem, jejichž situace
vyžaduje, aby měli pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, přičemž sociálně terapeutické
aktivity jsou především zaměřeny na zlepšení kvality života klientů.
K dosažení vytyčeného cíle jsem si stanovila tři výzkumné otázky:
1) Jak si senioři představují kvalitní stáří?
2) Co konkrétně ovlivňuje kvalitu života ve stáří?
3) Jak přispívají aktivizace v Domově pro seniory ke kvalitě stáří?

5.2 Metody
Ke zjištění stanoveného cíle byl použit kvalitativně orientovaný výzkum, který je definován
jako: “nenumerické šetření a interpretace sociální reality. Cílem je tu odkrýt význam
podkládaný sdělovaným informacím” (Disman, 2011, s. 285).
Hendl (2005) přirovnává práci kvalitativního výzkumníka k činnosti detektiva. Výzkumník
se snaží vyhledat a analyzovat jakékoliv informace, které by mohly mít vztah k výzkumným
otázkám, přičemž používá jak deduktivní, tak i induktivní závěry. Podle Hendla je hlavním
nástrojem sám výzkumník a cílem jeho práce je pochopit a objasnit motivace lidského
jednání (Hendl, 2005).
Tento autor uvádí, že: “kvalitativnímu výzkumu se vytýká, že jeho výsledky představují
sbírku subjektivních dojmů. Pro jeho pružný a nestrukturovaný charakter ho lze, na rozdíl
od kvantitativního výzkumu, těžko replikovat. Protože pracuje s omezeným počtem jedinců
a obvykle na jednom místě, vznikají také obtíže se zobecňováním výsledků” (Hendl, 2005,
s. 52).
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Disman popisuje průběh kvalitativního výzkumného procesu, který začíná pozorováním a
sběrem dat, ta jsou poté podrobena zkoumání a zjišťování, zda obsahují společná témata,
jaký je jejich význam, výzkumník dále dochází k předběžným závěrům a počíná formulovat
hypotézy či nové teorie (Disman, 2011).

5.3 Technika sběru dat
Vzhledem ke zvolenému tématu bakalářské práce byl za nejvhodnější techniku sběru dat
zvolen rozhovor pomocí návodu, který je také nazýván polostrukturovaný rozhovor. K jeho
výhodám patří možnost co nejvýhodněji využít čas k interview, díky připravené osnově je
zajištěno, že bude věnován čas všem tématům, která jsou pro výzkum důležitá, přičemž je
ponechána volnost přizpůsobit formulace otázek podle situace. Typ tohoto rozhovoru
umožňuje použití prohlubující a sondážní otázky. Polostrukturovaný rozhovor je kombinací
strukturovaného a nestrukturovaného rozhovoru, využívá předem připravené základní
otázky, jejichž počet, pořadí a struktura nemusí být vždy dodržena. Nicméně se doporučuje
citlivá a důležitá témata situovat ke konci rozhovoru (Hendl, 2005). Polostrukturované
interview je podle Miovského zřejmě vůbec nejrozšířenější podobou

metody interview,

neboť dokáže řešit mnoho nevýhod jak nestrukturovaného, tak plně strukturovaného
rozhovoru.
“Polostrukturované (semistrukturované) interview vyžaduje oproti nestrukturovanému
náročnější technickou přípravu. Vytváříme si určité schéma, které je pro tazatele závazné.
Toto schéma obvykle specifikuje okruhy otázek, na které se budeme účastníků ptát.
Obvykle je možné zaměňovat pořadí, v jakém se okruhům věnujeme, a dle potřeby a
možností tedy toto pořadí upravujeme, abychom tím maximalizovali výtěžnost
interview” (Miovský, 2006, s. 159).
Tyto informace mi posloužily při vytváření osnovy rozhovorů, které uvádím v příloze.

5.4 Metoda zpracování a analýza dat
Pro zpracování získaných dat jsem použila metodu tematické analýzy, kterou popisují
Braunová a Clarkeová (2006) ve svém textu, zaměřeném na využití této metody v
psychologii. Podle nich je zřídka uznávanou, přesto široce používanou flexibilní metodou v
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kvalitativním výzkumu. Hovoří o ni, jako o první kvalitativní metodě, kterou by se měli
výzkumníci naučit, protože poskytuje základní dovednosti, které budou užitečné pro
provádění mnoha dalších forem kvalitativní analýzy.
Díky tomu, že tematická analýza není striktně vymezena a výzkumníkovi poskytuje
flexibilní výzkumný nástroj, její pojetí bývá v některých případech kritizováno. Aby byla
zachována rovnováha mezi jasně vymezenou tematickou analýzou a flexibilitou, která je
jednou z klíčových výhod tematické analýzy, nabízí autorky šestifázový přehled kroků, které
musí tematická analýza obsahovat:

Fáze č. 1: - Seznámení se s daty svými vlastními, nebo získané jinou osobou, pokud jsou
v audio podobě, je třeba data doslovně přepsat, včetně zaznamenání neverbálních výrazů
(kašel). Poté je nutné důkladné pročtení, přičemž vznikají poznámky a první kódy.

Fáze č. 2: Generování kódů představuje vytváření kódů neboli myšlenek, které nás v
datovém souboru zaujaly, a jejich seskupování do smysluplných jednotek, které se ale liší
od diskutovaných témat.
Fáze č. 3: Hledání témat znamená, že v podstatě analyzujeme své kódy, různě je
kombinujeme a tvoříme zastřešující témata, je vhodné použití vizuálních pomůcek, jako jsou
např. myšlenkové mapy.
Fáze č. 4: Přezkoumání témat je proces, při němž dochází k opětovnému přezkoumání
kódovaných extraktů, má určit, zda seskupená témata jsou relevantní, pokud neodpovídají
tomuto požadavku, je nutné se opět vrátit k souboru dat. K vytvoření tematické mapy
přistoupíme, když jsme si jisti, že jsme neopomenuli nějaký důležitý aspekt.
Fáze č. 5: Definice a pojmenování témat nastává, jestliže témata vytvoří soudržný celek,
kde každé vypráví svůj vlastní příběh a ten má rovněž vztah jak k celku, tak i k výzkumným
otázkám. Je třeba je výstižně pojmenovat.
Fáze č. 6: Zapsání zprávy je závěrečný krok, v němž je třeba výsledek výzkumného šetření
shrnout a vypracovat finální zprávu ve vztahu k výzkumným otázkám.
Dostupné z: https://core.ac.uk/download/pdf/1347976.pdf
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5.5 Místo výzkumu
Pro svou praxi v průběhu tříletého bakalářského studia jsem si vybrala Domov pro seniory
U Vršovického nádraží, který se nachází poblíž Havlíčkových sadů, rozsáhlého parku
přímo vybízejícího k posezení či procházkám.
Propagační materiály tohoto zařízení informují, že: „hlavním posláním Domova pro seniory
U Vršovického nádraží je poskytování kvalitní, individuálně zaměřené, celoroční pobytové
služby osobám tak, aby byl jejich život srovnatelný s běžným způsobem života a aby
uživatelům služba umožnila v co největší možné míře prožít aktivní způsob života,
soběstačnost a důstojnost“ Dostupné z: https://csop10.cz/o-nas.aspx
Domov pro seniory je součástí jedinečného komplexu, který vznikl přístavbou k původní
budově a nachází se v něm i Dům zdravotních služeb a Dům s byty zvláštního určení
s přístupem ze Sámovy ulice.
Jedná se o jeden z nejmodernějších domovů pro seniory nejen v rámci hlavního města, ale i
celé republiky. Seniorům jsou v něm poskytovány dvě sociální služby – domov pro seniory
s kapacitou 40 klientů a tzv. odlehčovací služba s kapacitou 6 klientů.
V domově je 37 bytových jednotek, koncipovaných pro jednoho až dva klienty, s vlastním
sociálním zázemím a kuchyňskou linkou. Jeden z pokojů slouží v případě potřeby jako
hospic.
Vybavení pokojů je nadstandardní: prostorná terasa u každého pokoje, bezbariérová
koupelna, moderní kuchyňská linka s lednicí, televize s LCD obrazovkou, rozkládací
dvoulůžko, určené pro rodinné příslušníky, kteří přijedou na návštěvu třeba na víkend.
V každém patře je navíc velká společná kuchyně s plným vybavením, sporákem, lednicí
troubou a mikrovlnnou troubou, ve které mají klienti možnost vařit a péct, ale tuto činnost
provozují též v rámci ergoterapie.
Je zde i bohaté zázemí pro poskytování celé škály terapií – od fyzioterapie po ergoterapii.
Moderní tělocvična slouží nejen pro pravidelné pohybové aktivity, konají se zde i koncerty
a jiné zábavné akce (např. turnaj domovů seniorů CSOP ve hře Člověče, nezlob se XXL).
Pro nejrůznější přednášky, besedy, filmová a literární odpoledne, muzikoterapii, tréninky
paměti aj. slouží společenská místnost. Každou neděli jsou zde pořádány bohoslužby a
diskuze nad Biblí.
Cílovou skupinou jsou osoby starší 65 let, u kterých změna soběstačnosti přesahuje možnost
pobytu ve vlastním bytě a jejich situaci nelze trvale řešit pomocí jiné terénní sociální služby.
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5.5.1 Aktivizace v Domově pro seniory U Vršovického nádraží
V průběhu mé praxe v domově pro seniory mne nejvíce zaujalo oddělení ergoterapie, které
se zabývá aktivizací seniorů.
Od pondělí do pátku probíhají tyto činnosti v rámci harmonogramu a zajišťují je lektorky
ergoterapie, které mají pro seniory připravenou spoustu dalších aktivit. Za dobu mé praxe
jsem si některé s nimi mohla vyzkoušet.
O víkendech, kdy terapeutky neslouží, jsem mimo pravidelných činností pomáhala i s těmito
aktivitami, s klienty domova jsme hráli různé hry, nebo jsem jim předčítala z knih, které si
sami vybrali.
Favoritem je výroba košíků, pletených z novinových ruliček, které jsou po natření barvou
téměř k nerozeznání od košíků z proutí. Tato technika má ještě další rozměr, a tím je
recyklace starých novin a kartonů, které se používají na vytvoření dna košíku. Finální
výrobky jsou velice dekorativní a celý domov je jimi velmi vkusně vyzdoben. Mnohdy je
skutečně těžké rozeznat „papírový“ košík od proutěného. Této aktivitě se věnují především
seniorky Domova, pro které je cenná díky procvičování jemné motoriky, zároveň ale i rozvíjí
estetické cítění.
K další oblíbené činnosti patří výroba keramiky v keramické dílně. Také tyto produkty jsou
zakomponovány do výzdoby stěn a parapetů oken Domova, nejzdařilejší jsou pak vystaveny
ve vitríně jako prezentace kreativity zdejších obyvatel.
K vyhledávaným aktivitám patří také předčítání knih. Vyslechli jsme si tak společně
Babičku od Boženy Němcové i knihu o zvyklostech našich prababiček. Po skončení čtení
pak na toto téma probíhala diskuze u kávy a občerstvení.
Recitování básní byla oblíbená činnost jednoho z místních obyvatel, který se vždy
připravoval na následující sezení a nikdy neopomenul přinést básně i pro ostatní.
Zúčastnila jsem se i zpívání lidových písní nebo vyprávění příhod ze života, při společné
návštěvě blízké kavárny.
Fotografie obyvatel domova ve vstupní hale vypráví o dalších společných setkáních, jako
jsou oslavy Vánoc nebo Velikonoc, plavba na parníku s doprovodem živé hudby, grilování
na zahradě, zmrzlinová party, a různé akce s tématikou lidových tradic, jako např. pálení
čarodějnic, dožínky, a podobně.
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Za příznivého počasí probíhají tyto činnosti v zahradě, která vyplňuje celý vnitroblok a je
pro tyto účely vybavena elegantním zahradním nábytkem, altánem, a pro zájemce o pohyb i
houpačkou a náčiním na cvičení.
Kuchyně v prostoru ergoterapeutického ateliéru se rovněž využívá na společnou přípravu
pokrmů, která je poté završeno společnou konzumací, což jsou vždy chvíle vzájemného
sblížení.
Volnočasové aktivity jsou koncipovány tak, aby spolu lidé trávili čas příjemným způsobem
a při té příležitost rozvíjeli například paměťové schopnosti, oživovali si své vzpomínky a
podělili se o ně v kolektivu, dále je věnován důraz na rozvoj jemné motoriky různými
činnostmi, jako jsou výtvarné, řemeslné a jiné techniky.

5.5.2 Vzorek participantů
Klienti, kteří se účastnili výzkumného šetření v této bakalářské práci, byli vybráni na základě
záměrného výběru. Po dohodě s vedoucí Domova pro seniory a jedné pracovnice
aktivizačního oddělení bylo vytipováno šest seniorů z pravidelných účastníků aktivizačních
činností, pět žen a jeden muž, které jsem následně oslovila.
Od mého původního záměru vést rozhovory s pěti muži a pěti ženami jsem musela ustoupit,
vzhledem ke struktuře obyvatel Domova pro seniory U Vršovického nádraží, kde výrazně
převažuje ženské zastoupení. Ze stejného důvodu se i aktivit účastní z velké většiny právě
ženy.
Dalším kritériem výběru byl zdravotní stav seniorů, žádný z participantů netrpěl v průběhu
výzkumu demencí, jež by komplikovala průběh rozhovorů. A taktéž práce s těmito klienty
vyžaduje profesionální zkušenosti.
Nejmladší dotazované bylo 78 let, dvě nejstarší klientky oslavili již své 92. narozeniny.
Následuje tabulka s údaji participantů.
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Tabulka č. 1: Hlavní údaje participantů

Jméno

Věk

Pohlaví

Stav

Dosažené
vzdělání

Délka
pobytu

Paní A.

78 let

Žena

Vdova

ZŠ

6 let

Paní B.

84 let

Žena

Vdova

Vyšší odb.

2 roky

Paní C.

91 let

Žena

Vdova

SŠ

2 roky

Paní D.

92 let

Žena

Vdova

SŠ

2 roky

Pan E.

83 let

Muž

Vdovec

VŠ

½ roku

Paní F.

92 let

Žena

Vdova

SŠ

2 roky

Zdroj: vlastní zpracování

5.5.3 Etika výzkumu
Před samotným rozhovorem jsem klienty seznámila s cílem mé práce, ujistila je o naprosté
anonymitě a možnosti kdykoli od rozhovoru odstoupit bez udání důvodu.
Rovněž jsem je požádala o podpis informovaného souhlasu, čímž potvrdili, že souhlasí s
nahráváním rozhovoru. I na tomto místě jsem je ubezpečila, že nahrávka bude použita
výhradně ke zpracování výzkumné části bakalářské práce.
Rozhovory byly nahrávány na diktafon a tato nahrávka byla poté transkribována a podrobena
analýze.
Přepisy i nahrávky rozhovorů se nacházejí v archivu autorky. Jména dotazovaných byla pro
zachování anonymity záměrně změněna a nahrazena fiktivními, která jsou abecedně řazena,
viz tabulka č. 1.
Ze stejného důvodu jsem se rozhodla v bakalářské práci nezveřejňovat doslovný přepis
nahraných rozhovorů.

5.5.4 Průběh rozhovorů
Během měsíce března jsem navštívila čtyři ženy, které jsem znala z doby, kdy jsem působila
v zařízení jako praktikant, proto nebyl problém s navázáním kontaktu.
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S těmito ženami jsem se sešla celkem dvakrát. Poprvé v rámci předvýzkumu, při němž jsem
si ověřila, zda pokládané dotazy budou dostačující pro naplnění mých výzkumných otázek.
Klientky na konci rozhovoru souhlasily s případnou další návštěvou.
V následujícím měsíci pak byly klientky osloveny ještě jednou a nahrávky byly opatřeny
doplňujícími informacemi.
Zároveň jsem ke spolupráci získala další dva seniory, kteří vyhovovali kritériu výběru pro
mé výzkumné šetření, jednu ženu a jednoho muže. Doporučila mi je rovněž zmiňovaná
aktivizační pracovnice.
Rozhovory se, až na jednu výjimku konaly vždy v nerušeném prostředí pokoje seniorek,
pouze jeden klient sdílel pokoj se spolubydlícím, a tak bylo vhodnější pro rozhovor zvolit
jiné místo, neboť sdělované údaje byly velmi osobního charakteru. Ačkoli jsme si povídali
na chodbě, náš rozhovor nebyl ani zde nikým rušen a nahrávka nebyla tímto prostředím
poznamenána.
Vzhledem k věku a zdravotnímu stavu participantů bylo nutné se ujistit, že dotazovaný dobře
rozumí a v některých případech bylo třeba přizpůsobit hlasitost a výslovnost, aby mohl hovor
plynule pokračovat.
Kladně hodnotím ochotu seniorů, s níž se zapojili do rozhovorů, a ani na velmi osobní dotazy
jim nečinilo problém odpovědět, což si vysvětluji tím, že není tolik příležitostí sdílet s někým
své životní zážitky, na což v teoretické části upozorňují autorky Klevetová a Dlabalová
(2008), které tvrdí, že: “ starý člověk očekává především zájem, abychom mu věnovali čas
a naslouchali jeho životnímu příběhu”, což jsem také při rozhovorech se seniory pociťovala.
Cením si rovněž jejich otevřeného přístupu, z čehož bych mohla usuzovat, že se mi podařilo
vytvořit důvěryhodné a přátelské ovzduší. Díky této skutečnosti v některých případech došlo
k odklonění od tématu, což nakonec nebylo na závadu a pomohlo shromáždit další zajímavá
data. Délka jednotlivých rozhovorů se i z tohoto důvodu liší. Nejkratší rozhovor trval 35
minut, nejdelší 72 minut.
Rozhovor jsem členila do několika hlavních oblastí tvořených vždy otevřenou otázkou a
pokud jsem potřebovala doplňující údaje, použila jsem další, rozšiřující otázky.
Všem participantům jsem nabídla možnost přečíst si výslednou práci. Někteří z nich tuto
možnost uvítali. V příloze č. 2 uvádím hlavní body rozhovorů.
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5.5.5 Předporozumění tématu
Jak již bylo zmíněno, Domov pro seniory jsem navštěvovala v průběhu celého tříletého
bakalářského studia v rámci praxe. Za tuto dobu jsem měla možnost seznámit se s obyvateli
především prostřednictvím přímé péče, ale i při dalších činnostech, které v Domově
probíhaly. Můj zájem se však nejvíce zaměřil na oddělení poskytující aktivizaci seniorů.
Zaujala mne velice srdečná a vstřícná atmosféra, kterou dokázaly pracovnice ergoterapie
díky citlivému přístupu vytvořit. Bylo znát, že se zde klienti cítí dobře, že oceňují přátelské,
nehodnotící prostředí, což na mne velmi zapůsobilo.
Díky těmto zkušenostem jsem se rozhodla zacílit své výzkumné šetření na zjištění vlivu
sociálně terapeutických aktivizací na spokojenost seniorů nejen s rezidenčním pobytem, ale
i s jejich současným životem. Předpokládala jsem, že na spokojené prožívání života má
značný vliv pocit, že je člověk přijímán a že se může věnovat činnostem, které ho obohacují.
Tím, že může být ještě prospěšný, či jen dalšími sociálními kontakty. Tyto mé domněnky
jsem se pokusila zjistit prostřednictvím rozhovorů. Zajímalo mne, zda se můj předpoklad
potvrdí, či nikoliv.

5. 6 Výsledky tematické analýzy
Rozhovory jsem si několikrát poslechla a poté je doslovně přepsala a vytiskla. Při
opakovaném pročítání jsem si označovala relevantní myšlenky, vztahující se k výzkumným
otázkám a začala jsem vytvářet první kódy.
Z takto vytvořených kódů jsem vyselektovala témata, která se v textu objevovala opakovaně.
Ta jsem si v přepsaném textu označila barevnými tužkami, text jsem rozstříhala a vytvořila
jsem soubory důležitých pasáží, které mě v datovém souboru zaujaly. Později jsem je
opatřila komentáři při podrobnějším rozboru jednotlivých témat.
V tomto bodě jsem využila myšlenkové mapy, které mi pomohly sestavit síť kódů, přehledně
je seskupit a ověřit si, zda jsem něco neopomenula.
Tímto způsobem byla z rozhovorů vytvořena následující témata, která zazněla ve všech
interview a byla pro participanty společná.
V následující části budu podrobněji prezentovat výsledky, ke kterým jsem dospěla. Uvedená
témata s komentáři mají za cíl vystihnout hlavní smysl rozhovorů.
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Téma č.1 - Zdravotní stav
Téma č. 2 - Potřeba péče
Téma č. 3 - Rodina
Téma č. 4 - Přátelství
Téma č. 5 - Volný čas
Téma č. 6 - Životní změny

5.6.1 Téma č. 1 – ZDRAVOTNÍ STAV
Téma, které se objevilo napříč veškerými rozhovory, což je vzhledem k věku dotazovaných
pochopitelné.
Jak bylo již zmíněno v teoretické části práce, je stáří především spojováno s narůstajícím
počtem onemocnění a dochází velmi často k polymorbiditě, neboli k současnému výskytu
několika chorob u jednoho jedince.
Zavázalová uvádí, že ve věku nad 70 let se tento jev vyskytuje téměř u 87 % populace a v
85 letech jsou takto postižení téměř všichni (Zavázalová, 2001).
Výzkumný vzorek mé bakalářské práce náleží právě k této věkové kategorii, přičemž první
tři senioři se nachází v kategorii střední stáří, věk v této skupině se pohyboval v rozmezí od
78 do 84 let.
Další tři seniorky jsou představitelky dlouhověkosti, dosáhly již vysokého stáří věkem 9192 let.

Paní B. považuje zhoršení svého zdravotního stavu za typický projev stáří a snaží se s touto
skutečností smířit:

…asi hraje důležitou roli ta otázka zdravotní (…) samozřejmě to není ideální u
nikoho, neznám nikoho (…) moc málo lidí je, že nemá do konce svého života žádné
zdravotní problémy, no tak každý máme něco, tak se s tím musíme vyrovnat
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Pro klienty Domova jsou komplikace zdravotního charakteru hlavní příčinou odchodu do
rezidenčního zařízení, oni však pokládají zdraví za to nejdůležitější v lidském životě,
například paní A. se na otázku, co je v životě nejdůležitější, vyjádřila takto:

...zkrátka, aby hlavně člověk byl zdravej, to je to nejhlavnější, no tak to se mi tedy ke
konci pomalu mého života moc nepodařilo, no…
Shodně s ostatními oslovenými seniory, také pro paní C. představuje zdraví nejdůležitější
životní hodnotu:

…zdraví, co jinýho, když člověk je zdravej, tak má všechno. Po dnešních
zkušenostech teda vždycky to zdraví abych snad měla...
Všichni senioři považují zdravotní stav za nejdůležitější kritérium spokojenosti, ovšem ve
většině případů to jsou to právě zdravotní komplikace, díky nimž se již sami o sebe nemohou
postarat a jsou nuceni využívat služeb sociálního zařízení.
Také přání do budoucnosti se týkala především zdravotního stavu, paní B. na otázku, co by
ráda změnila, odpověděla:

...abych byla zdravá, abych byla pohyblivější (…) abych třeba jenom hůlku, ale abych
mohla chodit sama (…) nechci dělat rodině starosti, žádný zbytečný, když to nemusí
bejt, tak se snažím prostě, se ňák udržovat...

Paní C. se obává vývoje své nemoci a také má strach z pádů a jejich následků, dotkla se i
tématu smrti, která pro ni představuje menší hrozbu oproti představě, že by nad svým
životem ztratila vládu, popřípadě by se stala nepohyblivou:

…z toho, jak skončím, jak se to bude vyvíjet, ta nemoc, z toho mám strach (…) abych
něco nevyváděla, o čom já nevím, to mě k tomu spěje, protože já vidím, že zapomínám
(...) z toho mám strach, jak dopadnu (…) já né ze smrti, ale jak to bude pokračovat,
ta nemoc a taky z pádů, říkám zlomit si něco, to je můj konec…
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Také pan E. se domnívá, že otázka spokojeného stáří se dotýká do značné míry právě
zdravotního stavu. On sám svůj hadicap vnímá jako částečně limitující, neboť má možnost
prostřednictvím svých blízkých uskutečnit různé výlety. Naopak si cení
svého dobrého zraku, díky němuž může stále ještě číst:

…no když zapomenu, že se nemůžu volně pohybovat, což jsem celý život miloval, tak
že mě kromě nohou jakž takž to zdraví slouží, že můžu číst, že když mě někdo vezme,
tak mě můžou kamkoliv zavézt autem…
Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že senioři považují zdraví za nejdůležitější hodnotu
v životě člověka, a ačkoli sami trpí mnoha zdravotními potížemi, přistupují k nim pozitivně.
Při rozhovorech opakovaně zaznělo, že se snaží se svou situací vyrovnat a přijmout ji jako
součást svého života a naučit se s ní žít, což koresponduje s výsledky mnoha studií zabývající
se kvalitou života.
Tak například Heřmanová uvádí slova Hnilicové, že: „pro subjektivní vnímání kvality života
je rozhodující kognitivní hodnocení a emoční prožívání vlastního života, které se
socioekonomickým statusem a dokonce ani s biologickým zdravím, nemusí být v přímé
úměře“ (cituji podle Heřmanová, 2012, s.15).

5.6.2 Téma č. 2 - POTŘEBA PÉČE
Potřeba péče úzce souvisí s předešlým tématem, neboť právě zhoršený zdravotní stav
představuje hlavní příčinu odchodu do zařízení, které poskytuje celodenní pobytovou službu
v případech, že ji rodina seniora nemůže z jakýchkoliv důvodů zajistit.

Všichni respondenti mají omezenou soběstačnost, částečně díky chronickým onemocněním,
pádům a jejich následkům, jedna klientka utrpěla po chirurgickém zákroku ochrnutí dolní
části těla.
Paní A. se měla do domova nastěhovat spolu se svým manželem, ten však těsně před
termínem nástupu zemřel. Paní A. se bez celodenní péče, kterou dříve zajišťoval její manžel,
neobejde:
…von byl strašně hodnej, no pomáhal mě osm let (…) protože že se mi stalo tohleto
(…) ochrnula jsem jako od prsou dolů, tak se o mně opravdu krásně staral…no měli
jsme se odstěhovat, že bysme byli tady oba dva, no a manžel mi v den, než jsem se
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měla na to podívat, jak to vypadá…tak umřel v nemocnici...no tak sem už se sem
odstěhovala sama…
Díky svému handicapu si paní A. plně uvědomuje veškeré výhody, které pobyt v domově
přináší:
…ale jinak výhoda je…co bych teďka doma dělala...dcera ta ještě není v důchodu,
aby mi pomáhala doma a já opravdu potřebuju péči (…) tady je sestřička i
pečovatelka, když potřebuju, tak zazvoním, že jo, je tady jídlo, pere se tady, všechno,
no…takže to jsou výhody opravdu vynikající…takhle, já jsem nikdy nečekala, že bych
šla někdy do domova důchodců, jo, no ale bohužel, nedá se nic dělat, no děti, ty jsou
mladý ještě na to, aby mě hlídali (…) spíš pomáhali celej den a v noci a tak dále,
měli taky svoje děti zase, že jo…
V mnoha případech jsou děti dotazovaných seniorů ještě v produktivním věku,
někteří z nich mají povolání náročná na čas, nebo musí živit studující děti, takže o
své rodiče nemohou pečovat v domácím prostředí, a to je důvodem, proč pro ně
zvolili ústavní péči, což se týkalo například paní B.
Také ona byla nucena řešit odchod z domácího prostředí na základě zdravotních komplikací
a vzhledem k zaneprázdnění syna je přesvědčena, že je tento pobyt oboustranně výhodný.
Nepřetržitá zdravotní péče, nabídka sociálních služeb a možnosti aktivně trávit volný čas,
které Domov pro seniory nabízí, jsou také pro paní B. velmi důležité, stejně jako vědomí, že
nepůsobí rodině svého syna starosti:

…dohodli jsme se s rodinou, protože já jsem po tom úraze (…) se velice těžko
pohybovala po bytě (…) nákupy atd., to všechno musel dělat syn, .no a naskytla se
tahleta příležitost, syn má méně starostí se mnou, protože je tady o mně dobře
postaráno, i po stránce lékařské, i po jiných stránkách, čili spokojenost na obou
stranách (…) syn hodně cestuje i do zahraničí, tak to má s časem velice jako napnutý
(…) mají dvě děvčátka na studiích, tak to není legrace…

Pan E. je v Domově nejkratší dobu, také jeho sem přivedl zdravotní stav spojený s
potřebou celodenní péče, na které oceňuje, že je o něho po všech stránkách
postaráno:
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…no tak výhoda je, že se o mně někdo postará, pokud jsem nebyl už schopný sám
chodit do obchodu a třeba si sám vařit (…) takže tady to běžný životní zabezpečení
je tady v rukách ústavu…
Paní C. si do Domova pro seniory podala sama přihlášku, díky zhoršujícímu se zdravotnímu
stavu. Prostředí znala velice dobře, protože pravidelně, několik let, navštěvovala svou
přítelkyni, která zde žila:

...když jsem si sem podávala tu přihlášku, to jsem jenom věděla, že mám teda tu
Parkinsonovu nemoc, já jsem to tady poměrně dobře znala, po tý paní Š., že jsem
sem každej tejden za ní ty dva nebo tři roky chodila., takže jsem takový ty poměry,
jako co, jak to chodí a ona si to tady taky moc chválila...
Jsou případy, kdy děti svým stárnoucím rodičům nejsou schopny zabezpečit adekvátní
pomoc, a tak volí umístění do institucionální péče. Měla by to však být vždy poslední
možnost, jak situaci řešit. Pro rodinu by měla být prioritou především snaha zajistit domácí
péči s využitím široké nabídky sociálních služeb.
Jsou však i lidé, jejichž rodina není funkční, nebo se odmítá postarat a také pro bezdětné
nebo osamělé je pomoc státu nebo nestátních subjektů nezbytná.
Možnost setrvat v původním sociálním prostředí je podmíněna jednak zdravotním stavem,
dále pak soběstačností, v neposlední řadě je to i způsob bydlení. Nevyhovující životní
prostor přináší riziko pádů, které jsou nejčastější příčinou zlomenin u seniorů.
(Hrozenská & Dvořáčková, 2013).

5.6.3 Téma č. 3 – RODINA
Rodina hraje v životě každého člověka nezastupitelnou roli, jako nejstarší jednotka
lidského společenství má nesmírný význam pro psychický život jedince, a to po celý
život. Obzvlášť pro slabé členy, jako jsou děti a staří lidé, představuje důležité
sociální zázemí. Senioři mají v rodině také své důležité místo jako nositelé tradice
a emočních vazeb.
Ale pro moderní rodinu je typické, že od mezigeneračního soužití ustupuje, a tak se
oslabuje společné sdílení rodinných vazeb, což má za následek prohloubení
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názorových rozdílů. Rodina by měla být místem pro dobrou péči o nesoběstačného
člena, což znamená, že by měla: „moci pečovat, chtít pečovat, umět pečovat“
(Holcerová, 2013, s. 31).
Tato slova v praxi naplnit však není vůbec jednoduché.
Téma, které se objevilo ve všech rozhovorech, a to převážně v souvislosti s otázkou,
co dotazovanému působí radost, byla právě rodina. Téměř všichni senioři se shodli,
že je to rodina, dnes již vnoučata a pravnoučata, co je pro ně zdrojem potěšení.
Co se týče manželství, všichni respondenti již svého partnera pochovali. Paní F. je
vdovou již čtyřicet let, paní C., která s mužem prožila dlouhých padesát let,
ovdověla před dvaceti lety a paní B. manžela ztratila před devíti lety. Také pan E.
je vdovec, jeho druhá žena zemřela v roce 1997, ale první manželka, matka jeho dětí,
s ním do dnešní doby udržuje přátelské vztahy.

Paní A., rovněž vdova, kterou muž navždy opustil před šesti lety, má ve své rodině
stále oporu, ačkoli pravidelná péče o ni by pro ně byla časově náročná:

…děti, ty jsou mladý ještě na to, aby mě hlídali každej, no hlídali, spíš pomáhali celej
den a v noci a tak dále, měli taky svoje děti zase, že jo...
Nicméně děti i vnoučata ji pravidelně navštěvují, což je pro ni velice důležité, váží
si dobrých rodinných vztahů:
…dobré rodinné zázemí, to jsem měla a mám pořád a děti, spokojená jsem s nima,
to asi v tomhle tom mám štěstí, můžu říct (…) dcera ta, co je tady v Praze, každý
čtvrtek mi vždycky přinese tu sedmičku, abych mohla mít program, no a tak si vždycky
popovídáme, co je novýho…

Zajímavé pro mne bylo zjištění, že všichni dotazovaní senioři označili svá manželství za
spokojená a s láskou vzpomínali na své partnery, s nimiž prožili téměř celý život. Ve třech
případech šlo již o druhé manželství, ale to přetrvalo až do smrti partnera.
Tyto informace mne přiměly k úvaze nad proměnou instituce manželství za posledních sto
let, které svědčí o tom, že pro tehdejší generaci mělo mnohem větší váhu, oproti dnešním
tendencím, kdy se význam manželství z naší společnosti pomalu vytrácí.
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Také paní B. se ve svých vzpomínkách vrátila do dob, kdy si s manželem společným úsilím
vybudovali příjemné prostředí na venkově, rádi zde společně trávili volné chvíle, na které ji
zbyly krásné vzpomínky:

…pořídili jsme si chalupu u rybníčka, tam jsem měla zahrádku, skalku, to bylo moje
potěšení, to jsem nevěděla, kam dřív skočit, strašně mě to bavilo, hrozně...manžel se
staral o ty technický věci a já jsem měla na starosti zahrádku...já jsem měla tu
výhodu, manžel byl hrozně šikovný...tam jsme si žili...krásně!
Pro paní C. jsou radostí především její děti, vnoučata a pravnoučata, které ji pravidelně v
Domově navštěvují, také vzpomínky na hodného manžela jí působí potěšení:

…radost (…) děti, teďka pravnuci, tohle je holčička, po dlouhý době v rodině naší
holka, my máme samý kluky furt, tohle je (ukazuje fotografii) můj vnuk má první
holku (…) měla jsem hezkou rodinu, hodnýho manžela (…) manželství jsem měla
hezký (…) s manželem jsme byli padesát let, až mi umřel, teď to bude příští měsíc
dvacet let, co je mrtvej...
Paní D. také dělá radost především její rodina, její dva synové a jejich děti. Teprve
nyní si plně vychutnává roli prababičky, která je, podle jejích slov, úplně odlišná,
od role babičky, jíž se pro pracovní nasazení nemohla plně věnovat. Paní D. by ráda
s rodinou trávila více času, ale uvědomuje si, že to není vždy možné:

...děti, kluci (…) moji kluci, mám hrozně hodný kluky oba, a pravnouče (…) a to je
úplně něco jiného než vnouče, když jsem měla vnoučata, neměla jsem na ně čas a na
toto pravnouče se úplně těším a jsem na něj vysazená (…) přišli minulý týden,
otevřely se dveře, otevřel ruce a letěl přes celou tu pavlač (…) babičkoo, opravdu ta
rodina celá, ty kluci jsou prostě (…) i lidi tady mi řekli, že mám moc fajn rodinu, ale
jsou situace, kdy nemůžeme být spolu...

Pana E. mrzí, že jeho první manželství skončilo rozvodem, druhé úmrtím manželky.
V současnosti velmi oceňuje, že má dobrý vztah s první ženou, matkou jeho dětí.
Přestože jejich manželství nevydrželo, stále spolu udržují kontakty, a dokonce ho

59

navštěvuje i zde v Domově pro seniory a pomáhá mu v nemoci. Také jeho děti a
vnoučata jsou pravidelnými návštěvníky:

...my jsme se bohužel s mámou mejch dětí rozvedli, pak jsme si je půjčovali, takže s
dětma jsem hodně cestoval (…) to, že jsem se s první ženou rozvedl, a druhá, že
zemřela, tak to byly tak ty nejmíň dobrý okamžiky, ale dobrý je, že s tou první,
respektive, že ta první se o mně stará, když jsem nemocný (…) jsem spokojený, že
mám s tou první ženou (…) pořád jsme si nějak blízcí, já coby pacient a ona coby
návštěvnice a taky se velice rád vidím se synem a s dcerou, s její dcerou, takže to je
moje patnáctiletá vnučka, ta menší, ta když přijde, tak se drží mámy za sukni...

Tak, jako pro všechny participanty, i pro paní F. je důležitá rodinná pohoda. Ona sama se v
domově cítí spokojeně a totéž přeje do života i svým dětem:

…no já myslím hlavně, aby ta rodina klapala, aby se dohodli prostě mezi sebou...
…jenom, aby ty děti byly spokojený (…) tady jsem spokojená já a aby voni v životě
prostě dosáhli tak, jak voni chtějí…
Také paní F. se ve svých vzpomínkách vrací k šťastným létům svého manželství:

…co jsme se vzali s mým mužem, tak jsem měla hezkej život (…) hodně jsme i
cestovali, každej rok jsme jezdívali do NDR (…) no tam jsem se cejtila moc dobře…
Ačkoli klienti nemohou z různých důvodů pobývat v domácím prostředí, z
rozhovorů vyplynulo, že rodinné zázemí je stále tím nejpevnějším poutem, ze
kterého čerpají svou sílu a že přispívá ke spokojenosti s jejich životem.
Je to oblast jejich radosti, rodinné vazby jsou nejbližší vztahy, které člověk vytváří
během života, a pokud jsou stále funkční, důležitým způsobem ovlivňují pocit
vlastní identity i v tomto věku.
Jsou to především vnoučata a pravnoučata, která jsou seniorům citovou oporou.
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5.6.4 Téma č. 4 – PŘÁTELSTVÍ
Téma vztahů se stejně jako předešlé téma rodina objevilo v každém jednotlivém
rozhovoru, neboť vztahy s ostatními lidmi, s přáteli, mají podstatný vliv na
spokojenost člověka.
Člověk jako tvor společenský vyhledává společnost stejně smýšlejících lidí, ve které
se cítí dobře, s nimiž může sdílet své pocity, své radosti i strasti a nejinak je tomu i
zde v Domově pro seniory.
Oslovení participanti si vesměs pochvalovali, že v novém prostředí se jim podařilo
navázat nová přátelství, ale zazněla i informace o celoživotních přátelstvích, která
přetrvala až do dnešních dní.
Setkala jsem se ale také s negativním vztahem, kterým byl nepřátelský postoj
spolubydlícího pana E., jež neblaze ovlivňuje jejich soužití.

Paní A. podle jejich slov provází přátelství celým životem:

...no přátelské vztahy, tak to tady mám, tady jo, i všude (…) v práci, tam (…) je to
blbý o sobě mluvit, ale myslím, že mě tam měli taky rádi…
Pan E. má, jak již bylo zmíněno výše, problematický vztah se spolubydlícím, ale
přes tyto nepříjemnosti, také on zde našel kamaráda, s kterým si rozumí:

...on vůbec nemá ke mně žádné sympatie, on je navztekaný, že tam bydlel nějakou
dobu sám a teď mu tam někoho dali, takže s tímhle se asi nikdy neskamarádím, s
tímhle pánem, jsou tu jiní, třeba jeden kolega, tak ten mi velice vyhovuje, zato ten, s
kterým jsem na pokoji, ten mi nevyhovuje vůbec, to je, to nebudu popisovat...
Velmi si cení i návštěv a přátelství kamarádů, s nimiž udržuje vztahy již od mládí:

...pokud ještě žijí, tak mám dobré kamarádské vztahy s některými spolužáky z vysoké
školy, zrovna dnes (…) kdysi jsme byli z té vysoké na třítýdenní praxi v NDR a tam
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jsme se oba skamarádili s jednou Němkou i s jejím manželem a navštěvujeme se, no
a teď zrovna tady jsou…

Paní D. se snaží vyjít s každým po dobrém, ale individuální přátelství nevyhledává:

...vyloženě kamarádky ne, já si říkám, se všema dobře a takhle to kamarádství
vyloženě nemám, ale jsme jako v dobrým, smějeme se, jo a když je nějaká zábava,
sedíme společně (…) takhle, přátelství, abych třeba měla jednu nebo dvě, jo já mám
tudle ráda (…) ahoj, nazdar, co ty, jak jsi spala a taky (…) jenom tak všeobecně se
všema...

Paní B. měla to štěstí, že se jí podařilo udržet celoživotní přátelství se spolužáky z
vyšší školy, s nimiž se stýkala i v době, kdy již založili rodiny, a vídají se dodnes. Z
jejich slov je patrné, jak jsou tyto vazby pro ni nesmírně důležité.
Jak sama tvrdí, není to běžné, aby přátelství vydrželo celý život, ale když se to
podaří, je to opravdu velké štěstí.
Stinnou stránkou celoživotního přátelství je odchod těch nejbližších:

...měli jsme takovou partu 14 manželskejch párů, spolužáci a spolužačky a do dneška
se prostě scházej (…) to bylo bezvadný, pak jsme jezdívali taky na různé výlety a na
to dodneška vzpomínám, kde všude jsme spolu byli, co jsme hezkého prožili, a to je
strašně moc dobře, a voláme si, je to fajn pocit (…) máme společné zážitky, a vždycky
si řeknem, aha to bylo tenkrát a tam to bylo hezký a tohleto tam bylo a tak a to jsme
si užili...a je to málokde, aby byly takhle skupiny lidí, který si tak dobře rozuměj, to
je vzácnost, teď už to asi je o něčem jiným (…) s některýma se známe prakticky od
školy, od vyšší školy, a potom se to táhlo celým tím životem (…) bohužel jsme ve
věku, kdy i ti nejlepší přátelé odcházejí, je to život, to se nedá nic dělat...

Téměř všichni dotazovaní senioři kladli kvalitní přátelské vztahy na jednu
z nejvyšších příček hodnot, které mají vliv na kvalitu života. Pouze paní D. se
vyjádřila ve smyslu, že přátelské vztahy přímo nevyhledává, ale i pro ni je velmi
důležité udržovat dobré mezilidské vztahy obecně.
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5.6.5 Téma č. 5 – VOLNÝ ČAS
Volnočasovým aktivitám byl v rozhovorech ze strany seniorů věnován velký prostor,
protože jim smysluplným způsobem vyplňují jejich volný čas, dodávají jim pocit užitečnosti
a uspokojení z vykonané práce, což jsou hodnoty, které mají přímý vliv na jejich
spokojenost, jak z rozhovorů opakovaně zaznělo.
Domov nabízí tak širokou škálu činností, že mají senioři někdy potíž všechny vyzkoušet.
Opakovaně jsem slyšela, především od seniorek, že jim velice utíká čas a taky, že by se rády
zúčastnily i jiných aktivit, ale bohužel to nestíhají. Čtyři z oslovených seniorek se pravidelně
schází právě na oddělení ergoterapie, kde se věnují pletení košíků nebo tvorbě dalších
výrobků, které najdou uplatnění jednak jako výzdoba interiéru, ale i jako prodejní artikl,
který při různých příležitostech mohou senioři sami prodávat.
O aktivizační činnosti v Domově pro seniory U Vršovického nádraží již bylo podrobněji
pojednáno v jedné z předchozích kapitol, konkrétně v 5.1.1., nyní tedy uvedu, jak působí na
život samotných klientů.

Paní A. tráví na oddělení egroterapie většinu volného času a převážně se věnuje výrobě
košíků, nyní již pletených z pedigu. Je již tak zručná, že si s technologií poradí sama a není
závislá na pomoci lektorky:

...dělám ty košíky (smích) já mám nejradši ty košíky (…) a ty se potom prodávají za
ňákou takovou nižší cenu, já si to protáhla i na delší dobu, protože už jsem ani
nepotřebovala, aby mně někdo jako vedl, radil (…) no jsem tady strašně spokojená…
Paní A. si rozhodně nemůže stěžovat, že by v domově neměla co na práci.
Jak sama tvrdí, mnohdy má pocit, že čas přímo letí, a tak vůbec nestíhá vše, co by ráda
dělala:
...nám to tady tak utíká, opravdu, to je takovej fofr, ten čas je vyplněnej, tedy opravdu
hodně (…) já jsem tady opravdu moc spokojená, nikdy jsem si nepředstavovala, že
bych byla v domově důchodců, no tak na to člověk vůbec nemyslí, že jo...
Paní B. využívá mnoha různých aktivit a také pro ni je obtížné si z rozmanité
nabídky vybrat:
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...nevím, kam dřív (smích), chodím i na keramiku, ta je jednou týdně v pátek, když je
nějaké zpívání, protože ráda zpívám, mám ráda hudbu, tak se zúčastňuju toho
zpívání, někdy i ty kvízy jsou dobré a zajímavé, že se tam člověk dozví věci, nebo si
zopakuje věci, které už zapomněl, nebo dlouho o nich nemluvil, takže si to všechno
oživí, a to je dobře, takové to vzpomínání, to mi nic nepřináší, já žiju radši
přítomností...

Paní C. se v domově cítí dobře také díky tomu, že má svůj volný čas tak naplněný
aktivitami, získala zde i nová přátelství, a z toho důvodu si pobyt v domově velice
pochvaluje:

...že jsem tady zaměstnaná, nenudím se tady, našla jsem si tady teda ty kamarádky,
máme stejný zájmy, takže jsem si tady brzy zvykla a, že se mi tu líbí, jsem tu
spokojená, na lepší se vždycky zvyká líp než na horší…

Rozpovídala se o situaci, kdy ji rodina celý den sháněla, aby ji oznámila narození
pravnoučete, ale ona měla svůj program:

...tady teda není chvíle volna, jako dneska ráno, včera večer mi říkala u večeře, jestli
bych mohla ráno přijít, že se bude péct štrůdl, že bude pro nás překvapení, abychom
měli něco na pohoštění, no tak jsem ráno naklusala po snídani a šla jsem loupat
jablka, a strouhali jsme, pekli jsme a celý den se mi vzbouřil, celá rodina, co se se
mnou děje, že mě od Božího rána sháněj, chtěli mi říct, že se narodil ten malej a tak,
co je se mnou...
Pro paní D. bylo obtížné si zvyknout na nové prostředí, ale díky aktivizacím se velice brzy
aklimatizovala a našla činnost, která ji velmi naplňuje:

...tak se mi stýskalo, když změníte v určitých letech (…) to je jako, když přesadíte
starý strom, víte, ten strom je takovej, než se ujme, no ale potkala jsem právě paní z
erga a ta mě nabídla, jestli bych chtěla, že bych se mohla zapojit do jejich aktivit, já
jsem na to okamžitě přistoupila a tehdy byl se mnou můj syn a říkal, jé máma, ta bude
ráda, že bude něco dělat, takže jsem si rychle zvykla...
Na otázku, co přispívá k tomu, že se tu cítí dobře odpověděla:

64

… je to ta práce, že ještě pořád mám nějaký smysl, něco vyrobit, někomu udělat
radost, takovým nějakým košem, nebo nějakým jiným výrobkem, a mám z toho radost
a už se těším, jak se bude radovat zas ten, co si to koupí…
Její spokojenost v tomto prostředí do velké míry ovlivňují právě aktivizace:

…neměla bych tu co dělat bez nich…ta práce mě hrozně na nabíjí...

Pan E. na otázku, jaký je přínos aktivizací konkrétně pro něj, odpověděl:
...no spíš nějaké vědomosti z kultury, nebo z té trošky biografie a kdeco se pochytí z
dějepisu, ze zeměpisu taky, ale hlavně, že člověk přijde mezi víc lidí, kteří jsou na
tom stejně, ale většinou taky ještě hůř, ale prostě je to nějaká společnost...
Také pro pana E. aktivizace představují jednu z nejdůležitějších součástí pobytu a mají
pozitivní vliv na jeho psychiku:

...no, že člověk má pocit, že žije, ještě přece jenom žije, toho si velice vážím, je to
aktivizace taky ducha i v tom, že jsem nucenej něco dělat i fyzicky....
Z rozhovorů je patrné, že aktivity provozované Domovem pro seniory mají dominantní vztah
k pozitivnímu hodnocení kvality života, což potvrzují i teoretické poznatky, např. Holcerová
tvrdí, že vhodnou motivací a vhodným využitím volného času je možné dosáhnout nejen u
starších lidí psychické pohody, zvýšeného sebevědomí, odstranit pocit osamění, zažívat
úspěch, pocit smysluplnosti, což působí na kvalitu prožívání jejich života a má vliv na
udržení soběstačnosti (Holcerová & Dvořáčková, 2013).
Tento postoj byl zřejmý z výpovědí všech participantů. Prostřednictvím aktivizačních
činností klienti zažívají pozitivní pocity, jako je pocit užitečnosti a prožívají tak jistou formu
seberealizace, což jim pomáhá nalézat nový smysl života, tolik potřebný v závěrečné fázi
jejich života.
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5.6.6 Téma č. 6 – ŽIVOTNÍ ZMĚNY
Odchod do Domova seniorů představuje zásadní změnu v životě starého člověka. Pro lidi,
kteří zvolili dobrovolný odchod do tohoto zařízení, většinou není problém adaptovat se na
nové prostředí. Také se lépe sžívají s ostatními obyvateli domova a aktivněji přistupují i
ke svému volnému času. S tímto postojem jsem se setkala ve všech uskutečněných
rozhovorech se seniory.
Pro paní A. je pobyt v domově pro seniory díky jejímu handicapu ideálním řešením a ona
k této situaci také tak přistupuje. O svých dětech mluví hezky a užívá si jejich pravidelných
návštěv. Z paní A. čiší optimismus a o svých zdravotních potížích dokáže hovořit
s humorem, což ve mne vzbuzuje obdiv, je na ní vidět, že i přes veškeré komplikace, si
život dokáže užít:
…no, tak já byla vždycky taková, no, že jsem se akorát zabavila (…) no a
děvčata jsou taky fajn, děvčata! starý báby jsme! ne děvčata…
Prostřednictvím aktivizačních činností našla nejen velkou zálibu v rukodělných činnostech,
které smysluplně naplní její volný čas, ale poskytují i sociální vazby, a to vše má velký vliv
na její spokojenost, což mnohokrát zaznělo v našem rozhovoru:

… jsem moc spokojená, že to strašně utíká, že by tomu člověk ani nevěřil, já jsem si
říkala, to bude nuda, co tam budu dělat, jako, ale vopravdu, ani to pomalu nestačím,
co bych chtěla, jak jsem spokojená (…) dnes mi zrovna říkali, abych přišla, že já
strašně rychle strouhám, zase třeba na štrůdl nebo…
Také ze slov paní B. je znát smíření s danou situací. Významnou potřebou je pro ni
zaopatření, které jí domov pro seniory s ohledem na její zdravotní stav může zajistit.
Díky přestěhování do samostatného pokoje má nyní i své soukromí, které je tolik důležité.
Prostor si může zařídit svými věcmi, což mu přece jen dodá punc domova:
…teď jsem ještě víc spokojená, protože jsem dostala předevčírem tenhleten pokoj,
kde mám svý soukromí (…) se synem se radíme, co vezme z domova sem, nemám
důvod si stěžovat na něco skutečně…
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Svůj současný život shrnula následujícími slovy:

…no tak, vzhledem k mému věku a vzhledem k okolnostem je to naprosto v pořádku,
jsem naprosto spokojená (…) no, že prostě nemusí mít o mně rodina takový strach,
že jsem zaopatřená…

Paní C. si na pobyt v samostatném pokoji domova pro seniory musela počkat tři a půl roku,
do domova si dala přihlášku na základě znalosti místních poměrů, kdy pravidelně několik
let navštěvovala svou kamarádku. Na otázku, co v ní vyvolává pojem „spokojené stáří“,
odpovídá:
…dnešní stav, dnešní stav mýho stáří, jsem spokojená, kdyby nebylo těch nemocí,
tak bych byla úplně spokojená, no ale stáří je stáří, to se neporoučí, no…

Velmi osobní dotaz týkající se smysluplného života ji přiměl k tomuto vyjádření:
… já si myslím, že snad jsem tady na tom světě snad zbytečně nebyla, že jsem něco,
snad tady někomu pomohla, něco udělala, aby to bylo něco výjiměčnýho, to ne, to
teda ne…
Jung a další autoři považují stáří za období, kde nachází prostor spirituální směřování
člověka, o čemž se zmiňuji v teoretické části mé práce. Jak uvádí Vágnerová (2007), podle
Junga je odpoutávání od reálného života poslední fází individuace, která „směřuje k dosažení
bytostného Já a k úplné harmonizaci všech složek osobnosti“ (Vágnerová, 2007, s. 428).
Zajímalo mne, jaký postoj zaujímají dotazovaní senioři ke spiritualitě, všech jsem se tedy
ptala, zda jsou věřící. Pouze paní C. odpověděla kladně:
…no, do určitý míry, jako abych chodila do kostela, nebo ňák, to ne, ale každej den
se teda pomodlím, poděkuju Pánu Bohu, že mi dal přežít ten den a ve zdraví, nám
teda všem, nejen mě, celý rodině (…) ale nějak to projevovat, nebo to, to ne, já se
modlím každej večer, ráno poděkuju, že jsem přežila noc, a jsem ráda, že jsem
ráda…
Stejně, jako ostatní klienti Domova pro seniory, kteří mi poskytli rozhovor, také paní D.
hodnotí kladně současný stav svého života:
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… já jsem člověk spokojenej, nebudu si nic vymýšlet, nemám potřebu nic měnit, jen
bych si přála, abych tu ještě nějaký ten týden byla, a ještě to zdraví (…) nechci nic
jiného, to vám říkám zcela upřímně…
Velkou roli v něm hrají právě aktivizace a podle mého názoru do značné míry také přístup
aktivizačních pracovnic ke klientům, neboť vytváří srdečné a podnětné prostředí, kde se
klienti cítí přijímáni, což je pro ně klíčové v sebehodnocení.
Pan E. je v domově nejkratší dobu a postupně se aklimatizuje na nové prostředí, což je
ztíženo faktem, že má komplikovaný vztah se svým spolubydlícím. Pan E. vidí smysl
života v harmonických vztazích jak k nejbližším, tak i k přátelům, rád vzpomíná také na
zaměstnání, které mu po celý život přinášelo spokojenost:

…dobré vztahy k nejbližším příbuzným a řadě dobrých kamarádů, no taky po dobu
zaměstnání jsem byl celou dobu v zaměstnání spokojenej, protože ajzboňácká
rodina a já jsem šel na železniční školu a pak na železnici do zaměstnání…

Do budoucnosti si přeje udržovat tyto vztahy a taky, aby mu sloužilo zdraví alespoň v té
míře jako doposud, aby měl možnost přečíst si knihy, které má rád, a aby se mohl také
účastnit akcí konaných Domovem pro seniory:

…no tak aby sem mohl vídat, nebo aby mě mohli navštěvovat moji dobří příbuzní,
moji dobří kamarádi, a to se koná, to se děje, no abych tedy mohl, abych viděl na
čtení, mohl se tady zúčastňovat nějakejch akcí…

Pro paní F. je velmi důležitý pocit bezpečí a zajištěné péče, také přátelské vztahy se
spolubydlícími, to vše vyjádřila v přání setrvat v Domově pro seniory do konce svého
života. Na otázku, zda má obavy z budoucnosti, odpověděla:

...já? ne, já jsem vopravdu přišla k paní vedoucí a řekla, že bych chtěla bejt tady
doživotně, že tady můžu bejt dneska a zejtra tu nemusím bejt a tím to pro mne
haslo, já jsem spokojená…
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Člověk potřebuje podle Dvořáčkové (2012) dostatek vnitřní životní energie celý život.
Hlavním zdrojem jsou vztahy k druhým lidem, k prostředí, ale i k sobě samému.
Především ve stáří je důležité svůj pozitivní vztah opírat o drobné radosti, přijímat svá
omezení, která věk přináší, a svou energii věnovat jiným životním hodnotám než
v dřívějších letech (Dvořáčková, 2012).
Senioři, se kterými jsem vedla výzkumné rozhovory, patřili do kategorie lidí, kteří prožili
aktivní život, vesměs měli zaměstnání, která je naplňovala, a rovněž se mohli pochlubit
spokojenými blízkými vztahy, v rámci rodiny i přátel.
Tento postoj k životu u nich přetrval i po odchodu z domácího prostředí, a tak pro ně nebylo
příliš obtížné navázat nové přátelské vztahy a adaptovat se na nové prostředí, což
Dvořáčková uvádí slovy Pávkové: „Tendence angažovanosti nebo neangažovanosti je tedy
spíše vlastností osobnosti než pouhou funkcí věku“ (Dvořáčková, 2013, s. 29).
Všichni oslovení senioři vyjadřovali velkou spokojenost s místem, který se pro ně stal
novým domovem, několik z nich to přímo takto formulovalo.
V mnoha případech jim ke zvládnutí adaptačního procesu pomohl přístup sociálně
terapeutického personálu a široká nabídka aktivizační činnosti, díky nimž mají svůj volný
čas v domově smysluplně naplněný.

5.7. Závěr a shrnutí výzkumného šetření
V předchozí části byla představena témata, která byla identifikovaná na základě analýzy
rozhovorů. Nyní se pokusím z prezentovaných informací zformulovat odpovědi na
výzkumné otázky.

1) Jak si senioři představují kvalitní stáří?

První výzkumná otázka se vztahuje k subjektivnímu hodnocení současného života klientů
Domova pro seniory. Z rozhovorů opakovaně zaznívalo, že nejvyšší hodnotu pro oslovené
seniory představuje především zdraví, ačkoli jejich zdravotní stav byl u všech participantů
hlavním důvodem odchodu do sociálního zařízení. Ukázalo se tedy, že míra důležitosti
nemusí být úměrná s jejich spokojeností, což koresponduje s již zmiňovaným vyjádřením
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Hnilicové, že rozhodujícím faktorem pro subjektivní vnímání kvality života jsou především
emoční a kognitivní prožívání, které nemusí být v přímé úměře s biologickým zdravím
(Heřmanová, 2012).
K dalším skutečnostem, které se v průběhu rozhovorů vynořily a měly vliv na pozitivní
vnímání jejich života, patří především harmonické vztahy, jak k nejbližším, tak i k přátelům.
Taktéž vzpomínky na produktivní období života, ať už se jednalo o zaměstnání, péči o
rodinu, popřípadě zájmy ve volném čase, byly pro klienty domova důležité oblasti přinášející
spokojenost. Velkou měrou ovšem přispělo i to, že klienti shledávali svůj život jako dobře
prožitý, nynější pobyt v sociálním zařízení jim vyhovuje a svůj volný čas dokáží vyplnit
činnostmi, které jim přináší radost. Zároveň oceňují pocit bezpečí a zajištěné péče, což také
hraje významnou roli v prožívání spokojenosti se svým životem. Dalším důležitým faktorem
je přijetí životních ztrát a změn a smíření se s nimi.

2) Co konkrétně ovlivňuje kvalitu života ve stáří?
V druhé výzkumné otázce je pozornost věnována konkrétním aspektům spokojenosti seniorů
ve vztahu ke kvalitě jejich života.
Kvalita života může znamenat pro každého člověka něco jiného, což závisí na hodnotové
orientaci jedince. Tak jako pro jednoho může být nejvyšší kvalitou síť sociálních vazeb,
druhý může preferovat jako svou prioritu samotu s knihou, či příjemnou hudbou (Hrozenská,
2013).
V mém výzkumném šetření u vybraných seniorů představovaly nejvyšší hodnotu následující
témata. Jak již bylo zmíněno výše, první reakcí klientů na dotaz, co je pro ně nejdůležitější
hodnota v životě, bylo vesměs označeno zdraví. Tomuto faktu byl věnován prostor
v předchozím bodě.
Pomineme-li tedy zdravotní stránku, převážná většina seniorů spatřovala rodinu, manželství,
děti a vnoučata za základní a nejdůležitější hodnotu svého života. Téma rodiny se objevilo
ve všech rozhovorech a většinou bylo spojováno s otázkou, co seniorovi způsobuje radost.
Za zmínku rovněž stojí fakt, že všichni dotazovaní senioři označili svá manželství za
spokojená a kladně hodnotili i partnery, s nimiž žili až do jejich smrti.
Do Domova pro seniory je přivedly různé důvody, vesměs zdravotního charakteru, rodinné
zázemí však pro ně představuje pouto dodávající jejich životům sílu. Má velký vliv na
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spokojenost s jejich životem, neboť rodinné vazby jsou nejbližšími vztahy, které člověk
během života vytváří. Jsou velmi důležité pro pocit vlastní identity i v tomto věku. Citovou
oporou jsou pak především vnoučata a pravnoučata.
Je důležité poznamenat, že lidé, kteří zvládají svůj vývoj v určité fázi, jsou připraveni i na
zvládání fáze následující. Aktivní přístup k životu má tedy potenciál i do budoucnosti hledat
optimální řešení úkolů, které před člověka život staví (Holcerová, 2013).
Podle mého názoru, byli oslovení senioři příslušníky kategorie lidí, kteří prožili aktivní
život. Jejich zaměstnání pro ně vesměs byla důležitá a naplňovala je. Měli spoustu zájmů,
cestovali a také jejich blízké vztahy, ať rodinné či přátelské, byly harmonické a tento
postoj k životu jim pomohl adaptovat se na nové prostředí a najít v něm všechna pozitiva,
které jen může nabídnout.

3) Jak přispívají aktivizace v Domově pro seniory ke kvalitě stáří?
Ve třetí výzkumné otázce byl zkoumán vliv aktivizačních činností na kvalitu života
v Domově pro seniory.
Výzkumné šetření potvrdilo, že aktivity, které senioři mají možnost provozovat v rámci
pobytu v sociálním zařízení, mají dominantní vztah k pozitivnímu hodnocení kvality života.
Ze všech rozhovorů byl tento fakt zřejmý.
Aktivizační činnosti slouží nejen k vyplnění volného času, jsou však také důležité pro
posilování vlastní hodnoty a potřebnosti, upevňování potřeby seberealizace, v neposlední
řadě posilují vlastní identitu a mají schopnost obnovit sebeúctu (Dvořáčková, 2013).
Matoušek dává do souvislosti kult mládí dominující naší kultuře a ohrožení sociální izolací,
které díky tomu hrozí současným seniorům (Matoušek in Dvořáčková, 2013).
Aktivizační programy jsou koncipovány tak, aby k těmto pocitům nedocházelo, vtahuje
seniory do dění, motivuje je ke spolupráci, což je velice důležité, jak vyjádřil jeden
z dotazovaných:
...no, že člověk má pocit, že žije, ještě přece jenom žije, toho si velice vážím, je to
aktivizace taky ducha i v tom, že jsem nucenej něco dělat i fyzicky....
Shodně s tímto klientem tvrdí Dvořáčková, že „něco dělat“ znamená pro většinu lidí
synonymum pro výraz „být naživu“ (Dvořáčková, 2013, s. 35).
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Je tedy zřejmé, že sociálně aktivizační programy v domově pro seniory mají schopnost
člověku vytvořit podmínky, ve kterých se může udržovat v aktivitě podle svých dřívějších
zájmů, což je nesmírně důležité.
Z výzkumu vyplývá, že tyto aktivity mají jednoznačně klíčový podíl na spokojenosti klientů
se svým životem v sociálním zařízení a jsou důležitou součástí jejich současného života.
Jako hlavní benefit vnímají pocit užitečnosti a seberealizace, což dodává jejich životu nový
smysl.
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6 DISKUZE
Kvalita života je těžko definovatelný pojem, přesto přítomnost či nepřítomnost určitých
kritérií determinuje její stupeň. Kvalitu života v seniorském věku podmiňuje především
zdraví, přičemž nezávisí pouze na objektivní definici, ale je důležitý také subjektivní pocit
osobní a společenské pohody člověka (Hrozenská, 2013).
Cílem mého výzkumného šetření bylo popsat subjektivní pohled seniorů na život v domově
pro seniory a pokusit se najít odpověď na otázku, zda mají aktivizační činnosti vliv na
pozitivní hodnocení kvality jejich života.
Pro své zkoumání jsem zvolila Domov pro seniory U Vršovického nádraží na Praze 10, který
byl místem mé tříleté praxe. Z tohoto důvodu jsem některé klienty znala osobně, ale i
ostatní byli velice otevření, a byl znát jejich zájem sdílet své životní příběhy.
S klienty jsem vedla rozhovory pomocí polostrukturovaného interviw, který pro mne
měl tu výhodu, že jsem dle situace mohla volit pořadí otázek a případně je podle potřeby
doplňovat.
Nicméně, nemohu vyloučit, že díky mé malé zkušenosti s výzkumným šetřením mohlo
formulování dotazů ovlivnit výsledné odpovědi, a promítnout se do validity výzkumu.
Také jsem si vědoma toho, že v několika případech, zvláště na začátku výzkumu, se senioři
odklonili od probíraného tématu a díky tomu, že jsem je neusměrnila, bylo by pro mne potom
složitější rozhovor analyzovat. Z tohoto důvodu jsem tyto klienty navštívila opakovaně a
původní rozhovory doplnila.
V průběhu výzkumného šetření jsem si rovněž uvědomila, že postihnout subjektivní
prožívání kvality života jiného člověka je nesnadný úkol a popsat jej v celé šíři je v práci
tohoto rozsahu nemožné, nicméně jsem se pokusila alespoň zčásti zmapovat tuto oblast.
Domnívám se však, že výsledky výzkumného šetření uspokojivě odpovídají na výzkumné
otázky a z rozhovorů jsou patrné hlavní faktory ovlivňující spokojenost klientů se svým
životem.
Cením si toho, že seniory nezaskočily ani důvěrné otázky a žádný z nich nevyužil možnosti
odmítnout odpovědět, ačkoli o ní byl před započetím rozhovoru informován.
Pro analýzu informací získaných z rozhovorů jsem zvolila tematickou analýzu, při jejímž
zpracování jsem získala šest témat vztahujících se k cíli mé práce.
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Výzkumem bylo zjištěno, že možnost pobytu v sociálním zařízení je pro klienty naprosto
zásadní díky limitům, vesměs zdravotního charakteru. Senioři jsou si těchto limitů vědomi
a hodnotí kladně, že je zde o ně postaráno po všech stránkách.
Jejich děti jsou převážně pracovně vytížené a pomoc v šíři, kterou senioři potřebují by jim
nebyly schopné zajistit, nebo se o své rodiče nemohou starat z jiných důvodů.
Senioři tento fakt přijali a s touto situací jsou smířeni. Pobyt si pochvalují, zejména proto,
že zde nalezli nové sociální vztahy a také svůj volný čas mají naplněný tolika různými
aktivitami, že mnohdy ani nestihnou další, o které by měli zájem.
Velice kladně také hodnotili sociálně aktivizační personál a jeho lidský a individuální
přístup, díky němuž se cítí přijímáni.
Vesměs všichni senioři bydlí v samostatné bytové jednotce, vybavené koupelnou a
prostornou terasou, což jim zaručuje soukromí, pouze jeden klient, který je v domově
nejkratší dobu zatím sdílí pokoj se spolubydlícím, což je nekomfortní pro oba dva.
Má bakalářská práce se zabývá vlivem aktivizace na kvalitu života. Na počátku práce jsem
se domnívala, že aktivně vedený život je tím nejdůležitějším, co zaručuje spokojenost ve
stáří. Aktivita je jistě velice důležitá, a to po celý život člověka, ale je ještě jedna dimenze
lidského života, kterou nemohu opomenout.
V průběhu procesu tvorby mé práce mě zaujala longitudinální Harvardská studie, která se
již sedmdesát let zabývá životní spokojeností s cílem zjistit, jaké faktory mají vliv na
spokojený život. Z této studie jednoznačně vyplynulo, že klíčovým aspektem, co člověku
přináší do života radost, jsou kvalitní vztahy k blízkým lidem. Můj původní předpoklad jsem
tedy musela poopravit a to, jak na základě teoretických poznatků praktické části, tak také z
výzkumného šetření, které tuto skutečnost potvrdilo.
Práce se seniory nabývá v současné době na významu díky stárnutí populace, je tedy důležité
rozšiřovat své vědomosti v této oblasti, jak z profesionálního, tak i osobního důvodu, neboť
stárnutí se týká doslova každého z nás. Ať jde o naše blízké, nebo o nás samotné.
Z tohoto pohledu byl pro mne výzkum se seniory velkým obohacením, pomohl mi
nahlédnout do vnitřního světa seniorů a přiměl mne zamyslet se, co vše by se dalo v péči o
seniory zlepšit.
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7 ZÁVĚR
Kvalitě života je v dnešní době věnována pozornost z mnoha důvodů, jak celospolečenských,
tak i z čistě individuálních. Je to fenomén, který člověka zajímal od nepaměti. Vždyť kdo by
nechtěl žít kvalitní život? Otázkou ale zůstává, co si pod tímto pojmem přesně představit,
neboť ani odborná veřejnost nezaujímá k tomuto tématu jednoznačný postoj.
Existuje mnoho studií, které se snaží kvalitu života postihnout na obecné úrovni, tato
bakalářská práce se zaměřuje na subjektivní pocit seniorů žijících v sociálním zařízení a
všímá si zejména náplně volného času a vlivu tohoto faktoru na kvalitně prožívaný život.
Práce byla rozdělena na dvě hlavní části.
Teoretická část bakalářské práce, je založena na studiu relevantní literatury a dalších
informačních zdrojů. Zabývá se pojmy senior a stáří, včetně jejich specifik, dále pojednává
o rezidenčním sociálním zařízení pro seniory, adaptací na pobyt, kvalitou života seniorů,
a dále se věnuje využití volného času formou aktivizačních činností.
Empirická část bakalářské práce představuje kvalitativní výzkum, realizovaný formou
polostrukturovaných rozhovorů se šesti klienty sociálního zařízení pro seniory.
Zajímalo mne, jaké je to žít mimo domácí prostředí, jak klienti vnímají svůj současný život,
které faktory jsou rozhodující při hodnocení jejich spokojenosti se svým životem a zda se na
ní podílí aktivizační činnosti.
Data, získaná z rozhovorů byla následně analyzována prostřednictvím tematické analýzy.
Ze zjištěných údajů vyplynulo, že klienti jsou s pobytem v sociálním zařízení smířeni,
uvědomují si své limity zdravotního charakteru a současný život hodnotí pozitivně. Ač pro
ně představuje zdraví jednu z nejdůležitějších hodnot, neznamená to, že by s ním byli
spokojeni. Což ovšem na vysoké hodnocení kvality svého života nemá téměř žádný vliv.
Další klíčovou oblast zaujímají vztahy, velký význam pro ně mají především rodinné vazby,
největší radost jim působí jejich vnoučata a pravnoučata. Také vzpomínky na harmonické
manželství jsou pro ně důležitým kritériem spokojenosti. Přátelství, v několika případech
dokonce celoživotní, je pro seniory podstatným pozitivním prvkem jejich života. Také nové
sociální kontakty v rámci pobytu v domově pro seniory přispívají k celkové spokojenosti
s jejich životem.
Dalším zkoumaným atributem bylo zjištění vlivu aktivizačních činností na kvalitu života.
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Volnočasovým aktivitám byl ze strany seniorů věnován v rozhovorech značný prostor,
protože představují důležitou součást jejich současného života. Neopomenuli také vyjádřit
pochvalu a obdiv aktivizačním pracovnicím, které svou usilovnou prací pro ně připravují
poutavé programy.
Z výzkumu jednoznačně vyplynulo, že aktivity mají klíčový podíl na spokojenosti klientů
se svým životem v sociálním zařízení. Hlavním benefitem je pak pocit užitečnosti a
seberealizace, čímž jejich život získává nový smysl.
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1

Informovaný souhlas s výzkumným rozhovorem

Souhlasím s poskytnutím rozhovoru Marii Procházkové, studentce oboru Sociální práce na
Pražské vysoké škole psychosociálních studií, pro výzkumnou část její bakalářské práce.
Byl/a jsem informován/a, že účelem této práce je snaha o získání osobních zkušeností s vlivem
aktivizací na kvalitu života v Domově pro seniory.
Souhlasím s tím, že v rámci práce mohou být použity některé mé citlivé údaje, přičemž nebude
uvedeno ani mé jméno, ani skutečnosti, které by mohly mou osobu identifikovat.
Souhlasím, že rozhovor bude nahráván pro účely zpracování výzkumu v bakalářské práci
Aktivizace seniorů ve vztahu ke kvalitě života v Domově pro seniory. Nahrávka ani přepis
nebudou žádným způsobem jako celek zveřejněny a veškeré citace nebudou obsahovat mé
jméno.
Jsem informován/a, že mohu odmítnout odpovědět na jakoukoliv otázku a mám právo kdykoli
od rozhovoru odstoupit bez udání důvodu.
S těmito podmínkami dobrovolně a bez nátlaku souhlasím.

V Praze, dne: ………………………………………………………………….

Jméno: ………………………………………………………………………….

Podpis: …………………………………………………………………………

Příloha č. 2
V následujících bodech uvádím hlavní dotazy rozhovoru:

1. Domov pro seniory
○ Řekněte mi prosím něco o tom, jaké to je žít v domově pro seniory?
○ Jaké to má výhody, nevýhody?
○ Co Vás vedlo k odchodu do domova pro seniory?
○ Jak rychle jste si zvykl/zvykla na nové prostředí?
○ Našel/našla jste si zde nová přátelství?
○ Co je důležité, aby se Vám v domově žilo spokojeně?
2. Volnočasové aktivity v domově pro seniory
○ Můžete mi prosím vyprávět, jak trávíte volný čas tady v domově?
○ Jaké jste měl/a záliby, když jste byl/a doma?
○ Můžete vaše záliby provozovat i zde, nebo jste se jich musel/a zříci?
○ Líbí se vám nabídka programů, které domov nabízí?
○ Co Vám zde chybí a o co zájem nemáte?
○ Jaký mají aktivizace vliv na Váš pobyt?
3. Spokojenost se svým životem
○

Co se Vám líbilo na Vašem životě, co se Vám podařilo, na co jste
pyšná/pyšný?

○

Co byste ráda změnil/a?

○

Z čeho máte obavy?

○

Co je podle Vás v životě důležité, co naopak není?

○

Hodnotíte svůj život jako smysluplný?

○

Co konkrétně mu dává smysl?

Příloha č. 3
Ukázka prvotních kódů – rozhovor č. 5 – pan E.

Manželství
Ztráta
chůze

Zdravotní stav

Děti

Vztahy
Zabezpečení
Rodina

Potřeba péče

Vnoučata

Domov pro
seniory

Přátelství
Volný čas
Aktivizace
Celoživotní

Pocit, že člověk žije

Zájmy
Náplň

Motivace

Zaměstnání

Uspokojení

Radost

Nová

Příloha č. 4
Témata a kódy

ÚRAZ
ZDRAVÍ

PÁDY
NEMOCI

ZAOPATŘENÍ
POTŘEBA PÉČE
NEMOHOUCNOST

MANŽELSTVÍ
DĚTI

RODINA

VNOUČATA

CELOŽIVOTNÍ PŘÁTELSTVÍ
VZTAHY
NOVÁ PŘÁTELSTVÍ

ZÁLIBY
SMYSLUPLNNÁ ČINNOST

VOLNÝ ČAS

USPOKOJENÍ

ZTRÁTA PARTNERA
SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
ŽIVOTNÍ ZMĚNY

SMÍŘENÍ SE ZTRÁTAMI
SPOKOJENOST
ŽIVOTNÍ SMYSL
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