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Anotace
Tématem bakalářské práce je kvalita života seniorů žijících na venkově. Teoretická
část práce se nejprve zabývá obecně pojmy stárnutí, stáří, kvalita života, lidské
potřeby, autonomie seniorů aj. a mnoho dalších. V následující části se věnuje
významu vnějšího prostředí pro kvalitu života ve stáří a rozdílům mezi životem ve
městě a na venkově. V neposlední řadě seznamuje čtenáře s aktuálně dostupnými
možnostmi podpory a pomoci seniorům a popisuje druhy sociálních služeb a sociální
práci ve venkovském prostředí.
Těžiště empirické části práce tvoří kvantitativní průzkumné šetření zjišťující, jaké
jsou sociální a kulturní podmínky života seniorů na vesnici a jakou podobu zde mají
mezigenerační vztahy. Analýza a závěrečná interpretace dat dotazníkového šetření
přináší podněty pro zlepšení života starších lidí na venkově.
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Summary
The topic of the bachelor thesis is the quality of life of seniors living in the
countryside. The theoretical part of the work first deals with the general concepts of
aging, age, quality of life, human needs, autonomy of the seniors, etc. and many
others. The following part focuses on the importance of the external environment for
the quality of life in old age and the differences between life in a city and in the
countryside. Last but not least, the currently available possibilities to support and
help seniors are introduced and the types of social services and social work in the
rural environment are described.
The focus of the empirical part of the thesis consists of a quantitative exploratory
investigation to ascertain what the social and cultural conditions of life of the elderly
in the countryside are and what form inter-generational relationships have. The
analysis and final data interpretation of the questionnaire survey provides
background material for the suggestions how to improve the lives of older people in
the countryside.
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Úvod
Demografické statistiky upozorňují, že věková struktura lidské populace se
v globálním měřítku mění. Vzhledem k prodlužující se střední délce života
představuje staří v současné společnosti stále delší a důležitější úsek v životě
každého člověka. U pojmu stáří bude muset být pozměněn význam, neboť již
současní pětašedesátníci, kteří by byli na počátku 20. století již po smrti, jsou plni
svěžesti a elánu. Dožití se vysokého věku přestává být výsadou hrstky šťastných.
Dnes devadesátiletí či století lidé nejsou žádnou raritou. Celá společnost i na
mezinárodní úrovni řeší problémy, jak zvládat rychlé a výrazné stárnutí populace.
Stárnutí populace je tedy nutno vnímat jako neodvratitelný proces.
V budoucnosti se stále méně mladých lidí bude starat o stále více stoa víceletých. Právě proto by měly mladší generace vytvářet vhodnější podmínky pro
kvalitnější život seniorů, a to s ohledem na jejich možnosti a potřeby.
Je všeobecně známo, že kvalita života je ovlivňována mnoha faktory. Jedním
z nich je i míra naplňování potřeb. Problematice seniorských potřeb je v poslední
době věnována velká pozornost, a to z důvodu zvýšeného tlaku na kvalitu péče
a sociálních služeb. Péče o seniory v domácím prostředí, ve zdravotnických
zařízeních a v sociálních službách by měla vycházet z jejich vlastního hodnocení
a aktuálních potřeb. Jinak řečeno, jaké my máme představy o potřebách starého
člověka, zdaleka nemusí být tím, co senior skutečně potřebuje a očekává. Zkvalitnění
zdravotní a sociální péče, zajištění autonomie a důstojnosti ve stáří, vliv rodiny
a podpora mezigeneračních vztahů, to je jen nepatrný výčet opatření, která mohou
vést k zlepšení kvality života seniorů.
Cílem této bakalářské práce je zjistit, co ovlivňuje kvalitu života seniorů žijících
v domácím prostředí na vesnici. V první kapitole zprostředkujeme takzvaný „vhled
do problematiky stárnutí a stáří“ a dále se zaměříme na pojem kvalita života
a lidských potřeb. Druhá kapitola se zaměřuje na autonomii seniorů, přináší
teoretické vymezení tohoto pojmu a upozorňuje na fyzickou a ekonomickou
soběstačnost, na možnost samostatného rozhodování a na přítomnost sociálních
vazeb. Rozdíl mezi tím, co si člověk v životě přeje a co očekává, a situací, ve které se
skutečně nachází, se může zvětšovat např. vlivem věku, zdravotního stavu nebo
vlivem proměn mezigeneračních vazeb apod. Mezi hlavní cíle soudobé péče
10

o seniory patří zachování co nejvyšší míry soběstačnosti a autonomie v jejich
přirozeném sociálním prostředí. Právě proto se v další kapitole zaměříme na význam
vnějšího prostředí, které může kvalitu života seniora podporovat či před něj stavět
bariéry. Místo, kde senior žije, hraje významnou roli v zachování soběstačnosti
seniora a tím přímo ovlivňuje kvalitu jeho života. Ve čtvrté kapitole se budeme
zabývat komplexním systémem péče o seniory v ČR. Výše zmíněné poznatky mají
vytvořit teoretické pozadí, abychom se dále mohli zabývat úrovní kvality života
seniorů v jejich domácím prostředí.
Teoretické závěry budeme posléze porovnávat se subjektivní kvalitou života, jak
jsme ji zaznamenali a vyhodnotili v dotazníkovém šetření seniorů žijících na vesnici.
Cílem dotazníkového šetření je získat na základě zjištěných informací, které vznikly
pomocí realizovaného výzkumu, odpověď na otázku „jaké jsou sociální, kulturní
a mezigenerační podmínky života seniorů na vesnici?“
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1

Uvedení do problematiky stárnutí a stáří

Co je to stárnutí? Na tuto otázku není jednoduché odpovědět. Jiný význam má tato
otázka pro dítě, mladistvého nebo dospělého člověka. V jistém smyslu můžeme říci,
že každý člověk stárne již od narození a každý stárne jinak. Pohled na stárnutí se
tedy v průběhu lidského života mění. Obdobně je to i s určením přesného okamžiku,
kdy je člověk starý. Obecně se říká, že jedinec je tak starý, jak se starý cítí.
V souvislosti se stářím a stárnutím se setkáváme s pojmy, které vycházejí z latiny
(senex – starý), z řečtiny (gerón - stařec), ale také z angličtiny (the eldrerly – staří
lidé, age – věk, ageing - stárnutí). H. Přibyl ve své knize „Lidské potřeby ve stáří“
uvádí, že existuje okolo tří set definic vymezujících stárnutí a stáří. Pojetí definic
ovlivňuje především to, jakou optikou je na stárnutí a stáří nahlíženo (z hlediska
demografie, psychologie, sociologie, sociální práce atd.).1
Proces stárnutí je součástí našeho života a lze jej vymezit v širším i v užším
smyslu. Křivohlavý ve své knize odpovídá metaforou:„Stárnutím se rozumí děj,
proces obrazně řečeno: plynutí vody od pramene k moři.“2 Autor vymezuje proces
stárnutí v širším významu, ve kterém stárnutí jedince začíná jeho narozením
a pokračuje dále dětstvím až do období dospělosti. Naopak užším smyslem stárnutí
se zabývá Mlýnková, která tvrdí, že: „Rychlost stárnutí je geneticky zakódovaná,
současně je ovlivněna životním stylem, prostředím, v němž člověk žije, prací, kterou
vykonává, stresem apod.“3 U každého jedince nastupují změny v různou dobu během
života. U některého jednotlivec mohou změny v genetickém základu probíhat dříve
a velmi rychle u jiného zase déle a pomaleji.
Od jakého věku můžeme jedince považovat za starého? Do velké míry záleží na
tom, podle jakých parametrů stáří rozlišujeme. Křivohlavý při hledání odpovědi na
otázku „Od kdy člověk stárne?“začal odlišovat:
kalendářní (chronologický) věk:lze přesně vymezit, a to datem narození;
biologický (funkční) věk: dá se říci, že se jedná o určení věku jednotlivých
orgánů lidského těla;
1

/ PŘIBYL, H. Lidské potřeby ve stáří. 1. vydání. Praha: Maxdorf, 2015. ISBN 978-80-7345-4371. s. 9
2
/ KŘIVOHLAVÝ, J. Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie: možnosti, které čekají. 1. vydání.
Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. ISBN 978802-4736-044. s. 17
3
/ MLÝNKOVÁ, J. Péče o staré občany: učebnice pro obor sociální činnost. 1. vydání. Praha:
Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3872-7. s. 13
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psychologický věk: jedná se o subjektivní vnímání vlastního věku,
poukazuje na psychický stav jedince;
sociální

(sociálně-historický)

věk:

určuje

chování

jedince

dle

společenských měřítek, zachycuje změnu společenské role, životního stylu
a finančního zajištění. 4
Rozhodnout, kdy člověk začíná stárnout, není záležitostí jednoduchou. Každý člověk
je bytostí jedinečnou a tak i změny, které v něm probíhají, jsou velmi individuální
a podléhají mnoha faktorům a okolnostem. Vágnerová odlišuje dva faktory, které
jsou primárně a sekundárně podmíněné. Pro primárně podmíněné stárnutí je
charakteristické, že „lidé mají ve svém genetickém programu zakódován počátek
a průběh stárnutí i pravděpodobnou délku života.“5 V tomto případě jde o tzv.
faktory vnitřní. Naproti tomu lze hovořit o faktorech sekundárních, do kterých
řadíme zaměstnání, zkušenosti ze života, způsob života či stav životního prostředí.
O délce života konkrétního jedince tedy rozhoduje mnoho faktorů, které lze nebo
nelze přímo ovlivnit.

1.1

Kvalita života

Kvalita života je velmi široký, složitý a často využívaný pojem. O kvalitě života bylo
napsáno mnoho tuzemských i zahraničních publikací a hovoří se o ní v různých
souvislostech. Můžeme najít nespočet definic, které se snaží vystihnout kvalitu
života. Mezi obecnější definice kvality života patří např. „schopnost vést normální
život“, „schopnost seberealizace“, naopak mezi ty komplexnější patří definice, které
se soustřeďují na jeden určitý aspekt života.6 „Neexistuje však ani jedna, která by
byla v průběhu třiceti let všeobecně akceptována.“7
Podle sociologického pojetí ovlivňuje kvalitu života především náš životní styl.
Každý jednotlivec žije dle svého životního stylu, který může být ovlivněn například
postavením člověka ve společnosti nebo ekonomickým postavením. Důležitou roli
hraje i zaměstnání, vzdělání či zdravotní stav člověka. Naopak psychologické pojetí
se pokouší zdůrazňovat, jak svůj život prožíváme a jak jej hodnotíme. Můžeme říci,
4

/ KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci. 1. vydaní. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0179-0. s.
136
5
/ VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie II.: dospělost a stáří. 1. vydání. Praha: Karolinum,
2007. ISBN 978-80-246-1318-5. s. 311
6
/ VAĎUROVÁ, H. MÜHLPACHR, P. Kvalita života. Teoretická a metodologická východiska. 1.
vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-3754-7. s. 13
7
/ HNILICOVÁ, H. in PAYNE, J. a kol. Kvalita života a zdraví. 1. vydání. Praha: Triton, 2005.
ISBN 80-7254-657-0. s. 207

13

že naše kvalita života se odvíjí od našeho štěstí a pocitu naplnění. Velkou měrou zde
zasahuje i výchova člověka. To, co se člověk v mládí naučí, může později využít ve
stáří. 8
Z výše uvedeného vyplývá, že kvalita života je konstrukt, který ovlivňuje různé
oblasti a roviny zkoumání lidského života. Můžeme hodnotit kvalitu života jak
jednotlivce, tak sociálních skupin a zároveň na ni nahlížet ve dvou dimenzích –
objektivní a subjektivní. Objektivní kvalita života znamená naplnění požadavků,
které se týkají sociálních a materiálních podmínek života a fyzického zdraví.
Subjektivní kvalita života souvisí s psychickou pohodou a všeobecnou spokojeností
v životě.9
Kvalitu života ovlivňují různé životní události, například rozdíl mezi tím, co si
člověk v životě přeje, očekává a situací, ve které se skutečně nachází. Z pohledu
jedince se tedy jedná o velmi subjektivní a individuální pojem. Každý z nás totiž
preferuje jiné životní hodnoty a potřeby, které se s přibývajícím věkem mění.
1.2. Lidské potřeby
S kvalitou života je v odborné literatuře spojováno především téma uspokojení či
neuspokojení potřeb. Henry Alexander Murray představitel Komplexní teorie
motivace vnímá potřebu jako konstrukt, sílu v oblasti mozku, která organizuje
vnímání, snažení, myšlení a jednání, a to s jediným cílem změnit stávající
neuspokojivou situaci. 10Autorka Šamánková tvrdí, že: „Lidská potřeba je stav
charakterizovaný dynamickou silou, která vzniká z pocitu nedostatku nebo přebytku,
touhou něčeho dosáhnout v oblasti biologické, psychologické, sociální nebo
duchovní. Naplnění potřeb směřuje k vyrovnání a obnovení změněné rovnováhy
organismu“11 Obecně lze potřebu charakterizovat jako projev nějakého nedostatku či
chybění něčeho, jehož odstranění je velmi žádoucí. Potřebou se tedy nerozumí pouze

8

/ HNILICOVÁ, H. in GURKOVÁ, E. Hodnocení kvality života pro klinickou praxi
a ošetřovatelský výzkum. 1. Vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. ISBN 978-80-247-36259. s. 30
9
/ PAYNE, J. a kol. Kvalita života a zdraví. 1 vydání. Praha: Triton, 2005. ISBN 80-7254-657-0. s.
207. 196-204
10
/ MANDSEN, KB. Teorie motivace: srovnání studie moderních teorií motivace. Praha:
Academia; 1972
11
/ ŠAMÁNKOVÁ, M. a kol. Lidské potřeby ve zdraví a nemoci aplikované v ošetřovatelském
procesu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. ISBN 978-80-247-3223-7. s. 12
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něco, co člověku chybí, ale také to, k čemu člověk skrze ni směřuje, co ho posouvá
k jiným lidem, předmětům a činnostem.12
Lidé mají v průběhu svého života velké množství potřeb. Mladí, staří, zdraví či
nemocní potřebují přijímat potravu a tekutiny, potřebují spánek a odpočinek,
potřebují vzduch, atd. Není se tedy čemu divit, že se mnozí snažili vymezit potřeby
z různých úhlů pohledu. Lidské potřeby můžeme členit podle počtu osob
(individuální, kolektivní), podle obsahu (materiální, nemateriální), podle času
(minulé, současné, budoucí), podle četnosti (trvalé, občasné a výjimečné) či
z hlediska naléhavosti.
Shrnout lidské potřeby z hlediska naléhavosti se pokusil americký psycholog
Abraham Harold Maslow12, který je jako první názorně utřídil do hierarchického
systému. Do první skupiny zahrnul lidské potřeby, které je nutné uspokojovat
k samotnému životu. Jedná se o potřebu fyziologickou (výživa, spánek, vylučování,
dýchání, odpočinek, pohyb, zdraví atd.), potřebu bezpečí (psychické bezpečí - pocit
jistoty, soudržnosti, nezávislosti, fyzické bezpečí při pohybu a ekonomické bezpečí),
sociální potřeby (pocit sounáležitosti, potřeba lásky, vyjadřovat svůj názor,
myšlenky) a potřebu úcty a uznání (pocit nezávislosti, prestiže a dominance).
Této teorii byly již několikrát vytýkány nedostatky a vznikaly teorie nové. A. H.
Maslow původní pětiúrovňový model z roku 1943 postupně doplňoval a rozšiřoval
na současný osmiúrovňový model. Do vyšších potřeb zařadil A. H. Maslow
seberealizaci a sebenaplnění, tedy smysluplnost života, vědomí nejen svého plného
potenciálu, ale také něčeho co je samotné přesahuje. Tento stav sebetranscendence či
spirituality nakonec umístil na samý vrchol své pyramidy (obr. 1).13 Sám autor,
zejména ke konci své kariéry připustil, že sebetranscendence nemusí nutně být
podmíněna naplněním nižších potřeb. Jak upozorňuje Sýkorová, A.H. Maslow sám
tak zrazuje od představy hierarchie a bere ohled na individualitu jedinců.12
Socioložka Dana Sýkorová považuje za samotný vrchol pyramidy potřebu
autonomie, která se řadí mezi „metapotřeby“. Její dosažení a uspokojení je ovlivněno
možnostmi a schopnostmi jedince pokrýt potřeby nižší. Autonomie souvisí s nutností
formulovat vlastní individualitu a schopnosti, rozvíjet vlastní činnosti, realizovat
svoje záměry, dosáhnout rovnováhy, porozumění, vědění, odevzdanosti, jedinečnosti
12

/ PICHAUD, C. THAREAUOVÁ, I. Soužití se staršími lidmi. 1. vydání. Praha: Portál, 1998.
ISBN 80-7178-184-3. s. 36
13
/ MASLOW, A. H. 1970, in SÝKOROVÁ, D. Autonomie ve stáří. Kapitoly z gerontosociologie.
1. vydání. Praha:Sociologické nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-86429-62-5. s. 78
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a smysluplnosti. V rámci výzkumu “Senioři ve společnosti. Strategie zachování
osobní autonomie“ dospívá k závěru, že právě dosažení autonomie je součástí
potřeby sebetranscendence. 14

Sebetranscendence

něco co přesahuje samotného jedince

Potřeby seberealizace

realizovat vlastní potenciál

Potřeby estetické
potřeby symetrie, krásy, harmonie

Potřeby kognitivní
potřeby poznávat, vědět, rozumět

Potřeby uznání a sebeúcty
potřeba sebeúcty, nezávislosti, autonomie

Sociální potřeby
milovat a být milován, potřeba náklonnosti,
sounáležitosti

Potřeby jistoty a bezpečí
potřeby vyvarovat se nebezpečí, touha po důvěře,
spolehlivosti

Fyziologické potřeby
Potřeba pohybu, čistoty, výživy, spánku, kyslíku,
vyprazdňování

Obr. 1 – Maslowa pyramida potřeb
(zdroj: PŘIBYL, H. Lidské potřeby ve stáří. 1. vydání. Praha: Maxdorf, 2015. ISBN 978-807345-437-1. s. 34)

Výše uvedená teorie potřeb je platná a shodná pro všechny věkové kategorie.
Správná identifikace a následná saturace potřeb významným způsobem ovlivňuje
prožívání stáří. Jediné co se mění, je subjektivní význam stanovení priorit či způsob
uspokojování potřeb.

14

/ SÝKOROVÁ, D. Autonomie ve stáří. Kapitoly z gerontosociologie. 1. vydání.
Praha:Sociologické nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-86429-62-5. s. 78
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2

Potřeba autonomie

Pod pojmem autonomie (z řečtiny) rozumíme v obecné rovině samosprávu,
samosprávnost a samostatnost. Slovo autonomie lze rozdělit na dvě části – řecké
autos, což znamená Self, sám a nomos čili normu, pravidlo, zákon. Ve významu
politickém a v oblasti státního práva se pojmem autonomie rozumí samostatné
rozhodování určité části státu.15 Tak jako je suverenita, respektive samostatnost,
důležitá pro každý stát, tak má i stejně důležitý význam v životě každého lidského
jedince, senioři nejsou výjimkou. Nositelem autonomie může být tedy jedinec,
skupina, organizace, stát.
Naopak v psychologii je autonomie spojována se zráním osobnosti. Aby byl
jedinec osobnostně zralý, musí být nezávislý na druhých lidech, odolávat sociální
tlakům a jednat na základě svých osobních hodnot. Ze sociálního hlediska je
autonomie definována jako„schopnost vést život podle vlastních pravidel.“16
Autonomie neboli svébytnost, funkční samostatnost, nezávislost.
Z odborné literatury je patrné, že výklad pojmu autonomie umožňuje velkou
tvárnost. Jedná se o multidimenzionální jev, který lze identifikovat ve všech
oblastech lidského života. Jejich společným jádrem je uznání autonomie jako
podstatného rysu a žádoucí kvality jedince. Na rozdíl od jiných pojmů, není pojem
autonomie striktně vymezen.
Sýkorová a Chytil ve své knize píší „Autonomie není ani tak nezávislost na okolí,
ale schopnost činit samostatná rozhodnutí a nést za ně odpovědnost, schopnost
zabezpečit se, být soběstačný a nezneužívat druhé v situacích, kdy se o sebe mohu
postarat sám.“17Být autonomní ve stáří znamená svobodně se rozhodovat o svém
způsobu života.
Abychom mohli říci o seniorovi, že je skutečně autonomní, je potřeba splnit
následující tři podmínky:

15

/ SÝKOROVÁ, D. Autonomie ve stáří. Kapitoly z gerontosociologie. 1. vydání.
Praha:Sociologické nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-86429-62-5.s. 73
16
/ PICHAUD, C. THAREAUOVÁ, I. Soužití se staršími lidmi. 1. vydání. Praha: Portál, 1998.
ISBN 80-7178-184-3. s. 44
17
/ SYKOROVA, D. CHYTIL, O. Autonomie ve stáří. Ostrava: Zdravotně sociální fakulta Ostravské
univerzity, 2004. ISBN 80-7326-026-3. s. 47
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Senior by měl mít schopnost sebeurčení, schopnost volby a mít možnost
svobodně se rozhodovat a jednat v souladu se svými potřebami. K tomu musí
být dostatečně vybaven fyzicky, mentálně a sociálně.
Senior musí být dostatečně motivován, tzn., musí chtít rozhodovat o svém
životě a o péči sebe sama.
K uplatnění autonomie je potřeba vytvořit vhodné prostředí. Jinými slovy,
nesmí být závislí na prostředí, ve kterém senior žije. 18
Opakem autonomie je heteronomie. Hovoříme-li o heteronomii ve stáří, znamená
to, že senior nemůže vést svůj život podle vlastních přání. Seniorovo chování,
jednání, rozhodování a všechny ostatní činnosti jsou kontrolovány či vedeny
ošetřujícími lidmi. 19

2.1

Autonomie ve významu fyzické soběstačnosti

Sami senioři spojují autonomii ve smyslu fyzické soběstačnosti se svým zdravotním
stavem. Pokud senioři mají dobrý zdravotní stav, plánují si krátkodobé i dlouhodobé
životní cíle. Jakmile se však jejich zdravotní stav zhorší, snižuje se jejich pocit
soběstačnosti a slábne jejich pocit autonomie. 20
Sýkorová tvrdí, že zdravotní stav je spojen s fyzickou soběstačností jen do určité
míry. Pro plné pochopení je nutné připojit také míru samostatnosti, popřípadě
spoluúčasti seniora při vykonávaných denních aktivitách. Jedná se především o jejich
způsobilost zvládat efektivně a samostatně každodenní činnosti jako je sebeobsluha,
péče o domácnost, komunikace s úřady a udržování sociálně vztahového rámce
(kontakty s přáteli a rodinou, volnočasové aktivity atd.). Dle provedené studie od
autorky Sýkorové potřebuje poměrně nízký počet seniorů pomoc s péčí o domácnost
a při zajištění osobní péče není na druhé odkázána většina seniorů včetně 80 letých
a starších. Zhoršení zdraví a úbytek fyzických sil se tedy nedá stanovit jako hlavní
příčina snížení či ztráty soběstačnosti a osobní autonomie.21 Důležitým faktorem je
i to, jak senioři sami definují své zdraví a vyrovnávají se s případnými fyzickými
omezeními.
18

/ PICHAUD, C. THAREAUOVÁ, I. Soužití se staršími lidmi. 1. vydání. Praha: Portál, 1998.
ISBN 80-7178-184-3. s. 46
19
/ PICHAUD, C. THAREAUOVÁ, I. Soužití se staršími lidmi. 1. vydání. Praha: Portál, 1998. ISBN
80-7178-184-3. s. 44
20
/ ŽUMÁROVÁ, M. BALOGOVÁ, B. Medzigeneračné mosty. Košice, Menta Media, 2009. ISBN
978-80-89392-08-7. s. 112
21
/ SÝKOROVÁ, D. Autonomie ve stáří. Kapitoly z gerontosociologie. 1. vydání. Praha:Sociologické
nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-86429-62-5. s. 99-100
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Nesoběstačný senior může být odkázán na pomoc druhé osoby, ale může být
i autonomní. Sýkorová identifikovala tyto typy seniorů:
1) autonomní, soběstačné
2) autonomních, nesoběstačných, odkázané na pomoc druhé osoby
v základních činnostech běžného života, které nemohou zcela nebo
jen částečně zabezpečit,
3) soběstačných, ale ne autonomních, jež uspokojují své potřeby pod
vedením druhých,
4) nesoběstačných, neautonomních, neuvědomující si, co je pro ně dobré
Schopnost zvládat samostatně každodenní činnosti má pozitivní vliv na autonomii
seniora a naopak. Senioři s omezenou fyzickou soběstačností jsou schopni zůstat
autonomní pouze s pomocí a s podporou externích zdrojů.22
V souvislosti s možností externích zdrojů vstupuje do popředí i finanční
soběstačnost seniorů.

2.2

Autonomie ve významu finanční soběstačnosti

Finanční soběstačnost pro seniory v prvé řadě znamená schopnost postarat se sám
o sebe. Staří lidé nechtějí být jednak závislí na druhých lidech při hrazení vlastních
potřeb a jednak mít pocit závazku. Chtějí mít pocit svobody při rozhodování o svých
finančních prostředcích a výdajích. Většina seniorů vzhledem ke svým finančním
možnostem žije velmi skromně. Snaží se vyjít měsíčně s jakýmkoliv nízkým
finančním obnosem, který jim zajistí finanční nezávislost na druhých. Ze starobního
důchodu se snaží pokrýt výdaje na živobytí a také si vytvořit dostatečnou rezervu pro
tzv. nenadálé situace. Senioři si pod nenadálými situacemi neboli výdaji představují
například deregulaci nájemného, platby ve zdravotnictví atd. Staří lidé také cítí určitý
závazek finančně vypomáhat svým dětem a vnoučatům, i když to berou jako
svobodnou volbu. Na straně druhé můžeme říci, že finanční pomoc dospělým dětem
či vnoučatům může přispívat k udržení sebeúcty a k respektu ostatních. Dle studie,
senioři vnímají finanční soběstačnost jako důležitější než soběstačnost fyzickou.
Staří lidé jsou známí tím, že mají nízké finanční prostředky, ale nestěžují si, snaží se
s penězi vyjít a podporovat své členy rodiny. 23
22

/ SÝKOROVÁ, D. Autonomie ve stáří. Kapitoly z gerontosociologie. 1. vydání.
Praha:Sociologické nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-86429-62-5. s. 76-77
23
/ SÝKOROVÁ, D. Autonomie ve stáří. Kapitoly z gerontosociologie. 1. vydání. Praha:
Sociologické nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-86429-62-5.s. 137-138
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Sak a Kolesárová uvádějí následující měřítka pro posouzení finanční situace
seniora:
pobírání starobního důchodu, popřípadě souběh starobního důchodu
s příjmem z výdělečné činnosti
společně posuzované osoby v domácnosti, zda senior žije sám či s další
osobou v domácnosti, jejichž příjem se sčítá a výdaje na domácnost se
pokrývají tedy dvěma starobními důchody
zda senior bydlí ve vlastním domě, bytě, družstevním bytě, v nájemním bytě
a v jakém místě
zdravotní stav, z něhož vyplývají náklady na léčebný režim (léčení a léky) 24
Jak doporučují odborníci, měli by lidé již v předdůchodovém věku věnovat
pozornost své finanční a bytové situaci. V rámci bytové situace je dobré vyřešit
například bezbariérové bydlení (odstranit prahy, případně se přestěhovat do jiného
bytu) které by mohlo později představovat pro seniory velkou ekonomickou zátěž.
Seniorům je doporučováno též dlouhodobé a bezpečné spoření, které je garantované
státem tzv. penzijní připojištění. Penzijní připojištění umožňuje seniorům, kteří na to
mají, vytvořit si určitou, nikoli však podstatnou, finanční rezervu, která by se jim
v případě potřeby mohla hodit.25

2.3

Autonomie ve významu samostatného rozhodování

Sýkorová chápe autonomii jako možnost samostatného rozhodování, které je spojeno
s volností a svobodou. Slovem „svoboda“ se rozumí schopnost jedince „dělat, co si
přeje“, nebýt omezován a mít možnost nezávislé volby v případě rozhodování.
Sýkorová rozlišuje dva druhy lidské svobody neboli autonomie člověka:
1) „svoboda k jednání na základě vlastní vůle, vlastních zdrojů, nezávisle na
vůli druhých
2) svoboda odpovědnosti v podmínkách existujících sociálních vazeb, kdy
jedinci nesou zodpovědnost za důsledky svého chování“26
V užším slova smyslu se senioři snaží řídit a organizovat vlastní aktivity bez cizí
asistence. Balogová a Žumárová uvádějí, že se jedná především o autonomii uvnitř
24

/ SAK, P. KOLESÁROVÁ, K. Sociologie stáří a seniorů. 1. vydání. Praha: GradabPublishing,
a.s., 2012. ISBN 978-80-247-3850-5. s. 140
25
/ ČEVELA, R. KALVACH, Z. Sociální gerontologie. Praha: Grada Publishing a.s., 2012. ISBN
978-80-247-3901-4. s. 264
26
/ SÝKOROVÁ, D. Autonomie ve stáří. Kapitoly z gerontosociologie. 1. vydání.
Praha:Sociologické nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-86429-62-5. s. 75
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sociálních vztahů. Senioři usilují o udržení vztahů s užší rodinou, přáteli
a komunitou, kterým nechtějí být břemenem. Snaží se vyzvednout prioritu vlastní
odpovědnosti. Osobní autonomii vnímají jako nezávislost na rodinných příslušnících
či pečující osobě. Autonomie pro ně znamená také takt a respekt k osobní autonomii
druhých lidí. 27
Podle zjištění Sýkorové se naprostá většina seniorů prezentuje jako autonomní,
nezávisle se rozhodující osoby. Cítí se být oprávnění, aby v každodenním životě
jednali a rozhodovali sami za sebe. Senioři žijící v manželském svazku se snaží
rozhodovat o životě spolu s partnerem. Názory druhých lidí přijímají většinou jako
dobře míněnou radu. Jsou schopni si vyslechnout jejich názor, ale konečné
rozhodnutí je závislé na nich samotných. Jedná se zejména o situace, v kterých se
sami nevyznají. K pocitu snížení osobní autonomie dochází v případě zhoršení
zdravotního stavu. Jedná se však o případy, kdy k určitým činnostem potřebují
pomoc druhé osoby, aby se mohli správně rozhodnout. Příkladem si lze uvést
seniora, který má špatné zrakové vnímání a pro správné rozhodnutí, potřebuje „oči“
jiné osoby. Dospělé děti se v takových situacích cítí být oprávněné dávat rady
a návrhy svým rodičům a zasahovat do jejich života. Děti si všímají změn
v rozhodování svých starších rodičů, ubývajícího nadšení, častější zapomnětlivosti,
ztrátě přehledu a orientace ve světě, delšího času při rozhodování atd. Naopak staří
lidé vnímají svá rozhodnutí, jako kvalitnější, protože se rozhodují rozvážněji,
pomaleji, berou více ohled na jiné osoby. Jejich rozhodnutí jsou určována i nabytými
životními zkušenostmi. 28

2.4

Autonomie a sociální vazby seniorů

Utváření a udržení osobní autonomie seniorů ve smyslu samostatného rozhodování je
spojováno i se sociálními vazbami. P. Tavel uvádí ve své knize „Psychologické
problémy v starobe“dvě teorie úspěšného stárnutí, které ukazují na význam
sociálních vazeb. Snížením interakčních sítí seniorů se zabývá i tzv. teorie aktivity,
jejímž autorem je Havighurst.

Teorie aktivity říká, že předpoklad pro úspěšné

stárnutí závisí na samotném člověku a jeho roli ve společnosti. Záleží na tom, zda je
potřebný a užitečný pro jiné lidi či nikoli. Zpomalování stárnutí je způsobeno
27

/ ŽUMÁROVÁ, M. BALOGOVÁ, B. Medzigeneračné mosty. Košice, Menta Media, 2009.
ISBN 978-80-89392-08-7. s. 112
28
/ SÝKOROVÁ, D. Autonomie ve stáří. Kapitoly z gerontosociologie. 1. vydání.
Praha:Sociologické nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-86429-62-5. s. 153-154
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spokojeností jedince se svým životem, proto by se měl jedince snažit co nejdéle
udržet v aktivní fázi. Teorie disengagement (Cumming and Henry, 1961), neboli
teorie vyproštění se, uvolnění, odpoutání, na rozdíl od teorie aktivity předpokládá, že
většina seniorů se cítí spokojenější, šťastnější a svobodnější pokud sníží počet svých
sociálních kontaktů. Teorie aktivity i teorie odpoutání mají své zastánce i odpůrce.
Najdou se i sociologové, kteří dokonce uvádějí, že teorie aktivity je úzce propojena
s teorií odpoutání. Teorie naznačují, jak dosáhnout pozitivního sebehodnocení
a udržení celkového pocitu životního klidu. 29
Ve svém výzkumu“Senioři ve společnosti. Strategie zachování osobní
autonomie“ Dana Sýkorová přikládá sociálním vazbám zásadní význam. Senioři se
snaží rozvíjet vztahy a vazby se svými dětmi, jejich rodinami, a také s nejbližšími
přáteli. Vazby se vzdálenějším okruhem lidí ve široké společnosti se snaží omezovat.
Naopak vztah se svým životním partnerem nevnímají jako ohrožení své osobní
autonomie. Snaží se vzájemně podporovat, pomáhat a dobré i špatné činnosti sdílet.
Ve společnosti vystupují pospolu, kde se snaží chránit autonomii páru. Předním
problémem pro seniory ovšem zůstává udržení své autonomie ve vztahu s dospělými
dětmi. Jedná se o situace, kdy mají akceptovat pomoc od svých dětí a být na ní
závislí. Senioři se snaží udržet svoji osobní autonomii tím, že spoléhají sami na sebe,
jsou samostatní a soběstační pokud je to jen trochu možné.30

29

/ TAVEL, P. Psychologické problémy v starobe I. 1. vydání. Pusté Úl´any: Schola Philosophica,
2009. ISBN 978-80-969823-7-0. s. 40-44
30
/ SÝKOROVÁ, D. Autonomie ve stáří. Kapitoly z gerontosociologie. 1. vydání. Praha:
Sociologické nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-86429-62-5. s. 207
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3

Význam vnějšího prostředí

Autonomie je relativní a proměnlivá v intenzitě a čase s ohledem na subjektivní
zkušenosti a životní podmínky, podle kterých se jedinec rozhoduje. Možnost
nezávislé volby v rozhodování je do velké míry určována sociálním prostředím, ve
kterém člověk žije. Úsilí o udržení autonomie leckdy zahrnuje boj s bariérami ve
fyzickém prostředí, dopravě, s veřejnými službami, s novými komunikačními
a informačními technologiemi. 31 Charakter prostředí se svými klady a zápory,
omezeními a příležitostmi, které skýtá, významně ovlivňuje způsob života starých
lidí. Může rozhodovat, zda senior povede sedavý způsob života, či se bude
pravidelně a aktivně účastnit dění ve svém nejbližším okolí. Může jedinci připomínat
jeho tělesné znevýhodnění, stejně jako může pomoci na něj zapomenout či se s ním
vyrovnat a dál pokračovat v plnohodnotném životě.
Sýkorová ve své studii upozorňuje, že se prostor ukázal být důležitým tématem
starých lidí. Z výpovědí některých seniorů je patrné, že prostorové uspořádání
i architektura budov může hrát významnou roli při vytváření interakcí či možného
rizika sociální izolace. Důležitou složkou prostoru je také vzdálenost, která je pro
seniory rozhodujícím aspektem při plnění každodenních úkolů. Jako příklad lze uvést
dostupnost obchodů, zakláních služeb a lékaře. S přibývajícím věkem v závislosti na
fyzických silách má vzdálenost tendenci se zkracovat na výlety do nedalekého okolí,
procházky v sousedství, posezení si na lavičce před domem či pouhé přemístění se
v prostoru a to do oblíbeného křesla. 32
Mnozí senioři spojují prostor bydliště a blízkého okolí s hodnotami soukromí,
nezávislosti a individuálního bezpečí. Tyto hodnoty se odvíjí od velkého množství
zážitků a vzpomínek, které má senior s daným místem spjaté. Čím delší dobu tedy
jedinec žije na určitém místě, tím silněji se v něm cítí být zakořeněn. Ztráta tohoto
prostoru tak musí mít velmi negativní důsledky pro individuální a společenskou
identitu a psychickou pohodu jednotlivce.33

31

/ SÝKOROVÁ, D. Autonomie ve stáří. Kapitoly z gerontosociologie. 1. vydání. Praha:
Sociologické nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-86429-62-5. s. 82
32
/ SÝKOROVÁ, D. Prostor a věci v kontextu stáří. Sociologický časopis/Czech Sociological
Review.Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 1965, roč. 2008,č. 2, s. 408-409
33
/ GIERYN, T.F. 2000, in SÝKOROVÁ, D. Prostor a věci v kontextu stáří. Sociologický
časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 1965, roč. 2008, č.
2, s. 404
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Jak uvádí T.F. Gieryn, „dobrá“ či „špatná“ adresa nabývá ve stáří jiného
významu: dobrá je tam, kde senioři stárnou „ve svém“, špatná (s trochou nadsázky)
všude jinde.“34
Gerontolog a psycholog M.P. Lawton rozlišil tři základní funkce prostředí, které
jsou spolu úzce propojeny. První funkce je tzv. zachování (maintenance), která
vyzdvihuje význam, který má v rámci vnějšího prostředí role stálosti a předvídavosti.
Funkce environmentální stimulace (stimulation) na rozdíl od funkce zachování
znamená vybočení z obvyklosti daného prostředí, upozorňuje na výskyt nových
podnětů a jejich účinku na chování jedinců. Poslední z trojice funkcí je podpora
(support), která vypovídá o možnostech daného prostředí vynahradit či vyvážit ztrátu
určitých schopností seniora, např. bezbariérová hromadná doprava.35

3.1

Městské a venkovské prostředí

Každý jedinec bez rozdílu věku žije v prostředí, které je mu domovem. Prostředí
můžeme dělit podle velikosti na makroprostředí – prostor pro existenci celé
společnosti, na regionální prostředí – prostor pro život širší sociální skupiny na
větším teritoriu uvnitř společnosti, na lokální prostředí – prostor, který je spojen
s městskou čtvrtí, obcí a na mikroprostředí – prostor, který jedinec obývá.36
Pro srovnání současného venkovského a městského prostředí musí být
konstatováno, že dochází k postupnému vyrovnávání a sbližování se jednotlivých
typů prostředí.
Přehled dvou základních typů lokálních prostředí, města a venkova, je uveden
v následující tabulce (podle KRAUSE a POLÁČKOVÉ) (tab. 1):

34

/ GIERYN, T. F. 2000, in SÝKOROVÁ, D. Prostor a věci v kontextu stáří. Sociologický
časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 1965, roč. 2008, č.
2, s. 417
35
/ LAWTON, M. P. 1989, in SÝKOROVÁ, D. Autonomie ve stáří. Kapitoly z gerontosociologie.
1. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-86429-62-5. s. 81
36
/ KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky. 2. vydání. Praha: Portál, s.r.o. 2008. ISBN 978-807367-383-3. s. 68
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Město

Venkov tradiční

Venkov současný

1.

profesní rozmanitost

jednoznačně převládající
zemědělská profese

profesní rozmanitost
s dominancí na
zemědělství

2.

chybí neformální
sociální kontrola
(anonymita)

existuje silná sociální kontrola

sociální kontrola funguje
byť v omezené míře

3.

rodinné vztahy výrazně
narušeny

silné rodinné vazby
v pokrevním i sousedském
okruhu

uvolněné rodinné i
sousedské svazky

4.

různorodost v oblasti
dělby rolí

jasně vymezené role vzhledem
k pohlaví, věku, sociální pozice

různorodost v oblasti
dělby rolí

5.

povrchnost
mezilidských vtahů

výrazná sounáležitost,
solidarita

oslabování osobních
neformálních vztahů

6.

výrazný institucionální
podíl na výchově

výrazná dominance rodiny ve
výchově

role výchovných institucí
je omezenější

7.

dostupnost kulturních
institucí

kulturní život je organizován
spontánně místními obyvateli

působení kulturních
institucí i místními
obyvateli je omezené

konzervatismus a setrvání na
tradicích

reakce na společenské
dění je rychlejší pod
vlivem médií,
hromadných
komunikačních
prostředků

8.

rychlá reakce na
společenské dění

Tab. 1 – Shrnutí základních typů prostředí37

V souvislosti s městským prostředím se nám obvykle vybaví rychlost, spěch,
přeplněné ulice nejen lidmi, ale i dopravními prostředky, komerční služby, kterými
jsou myšleny základní služby (opravny, čistírny oděvů, sběrny), obchody (potraviny,
drogerie), pohostinství, lékárny, finanční služby (pošta, bankomat) atd. Pro určité
jedince je město a městský způsob života symbolem veškerých civilizačních
vymožeností, zdrojem dynamiky a kulturní tvořivosti, příležitostí ekonomického
a kulturního rozvoje, kariérního růstu, symbolem pohodlí a lepšího uspokojování
potřeb. Pro jiné představuje shluk vzájemně nedůvěřivých a k sobě lhostejných lidí,

37

/ KRAUS, B., POLÁČKOVÁ V., Člověk-prostředí-výchova. 1. Vydání. Brno: Paido, 2001. s.
129. ISBN 80-7315-004-2.
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extrémních sociálních rozdílů, špatného životního prostředí. Osobní vztahy záleží na
volbě a náhodě.38
Venkovské obce jsou tradičně charakterizovány orientací na zemědělství, nižší
hustotou obyvatelstva a způsobem života, který je spojený s přírodou a se zdravým
životním prostředím. Kvalita přírody a životního prostředí má nejen vliv na
zemědělství, ale i na tradičně klidné a zdravé bydlení či rekreaci. Mnoho lidí tradiční
venkov spojuje s chovem zvířat, udržováním tradic, spolkovým životem a obecně
poklidnou atmosférou. Specifickým znakem je i komunita a s ní spojená silnější
vazba na tradice, sociální kontrola vyplývající ze znalosti všech obyvatel navzájem
a vyšší míra vzájemné sociální závislosti, která je postavena na principech
příbuzenství, sousedství, kamarádství apod. Existence sousedství a sociálních vazeb
obyvatelstva pak dotvářejí celkový pohled na způsob života na vesnicích. 39

3.2

Kvalita života na venkově

Jsou to právě venkovské obce, kde se v posledních desetiletích v důsledku hlubokých
ekonomických a politických změn v mnoha oblastech změnil způsob a kvalita života
a to zejména díky zásahu hromadných sdělovacích prostředků, kulturních podnětů
a vědeckého pokroku.
Kvalitu života obyvatel na venkově pozitivně ovlivnila technická infrastruktura.
Technickou infrastrukturou se rozumí vybudování čističky odpadních vod, veřejného
vodovodu,

kanalizace,

zavedení

plynovodu,

elektrické

energie,

likvidací

komunálního odpadu a v současné době také možnosti pokrytí vysokorychlostním
internetem a mobilním signálem. Rozšířením komunikačních a informačních
technologií se zvyšuje informovanost občanů i atraktivita venkovského prostředí. Na
kvalitu života občanů má velký vliv dopravní dostupnost a obslužnost. Dopravní
dostupností se rozumí napojení na dopravní síť. Významnou roli hraje kvalita, tedy
hustota dopravní sítě, kategorizace komunikací a technický stav komunikací, který
bývá v periferních regionech velmi špatný. Dopravní dostupnost pak souvisí se spoji
hromadné dopravy. Dopravní dostupnost závisí na poloze venkovské obce a velikosti
a vybavenosti blízkých měst.40

38

/ URBAN, L. Sociologie. Praha: Eurolex Bohemia, a.s., 2006. ISBN 80-86861-45-7. s.
/ KUČERA, KULDOVÁ 2006, in FALTOVÁ LEITMANOVÁ, I. Venkov jako místo pro žití. 1.
vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. ISBN 978-80-7357-911-1. s. 13
40
/ SVOBODOVÁ, H. Synergie ve venkovském prostoru. 1. vydání. Brno: GaREP, 2011. ISBN
978-80-904308-8-4. s. 43
39
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Naopak negativně kvalitu života obyvatel na venkově ovlivňuje nedostatečnost
nebo dokonce celkově chybějící vybavenost komerčních a veřejných služeb.
Rozhodující vliv na vybavenost komerčních služeb má historický vývoj dané obce,
její tradice, sociální struktura i vzdělanost obyvatelstva. Komerčními službami jsou
myšleny základní služby (opravny, čistírny oděvů, sběrny), obchody (potraviny,
drogerie), pohostinství, lékárny, finanční služby (pošta, bankomat) atd. Problémem
venkovských oblastí jsou i tzv. veřejné služby, kam řadíme špatné podmínky
k vzdělání, nevyhovující vzdálenost lékaře, chybějící zdravotní, sociální služby
a nedostatek finančních možností obce.41

3.3

Senioři na vsi

Sociální struktura na vsi je tvořena nejen ekonomicky aktivními obyvateli, ale
v nezanedbatelné míře i starými lidmi. Většina seniorů strávila na vsi celý život
a vytvořila si ke své obci a okolí citové, sociální i ekonomické vztahy a vazby.
Zpravidla vlastní domek, starají se o zahradu, osobní hospodářství, obklopují se
známými lidmi, příbuznými, sousedy apod. Tito tzv. starousedlíci jsou zvyklí
a mnohdy i hrdí na to, že strávili většinu nebo i celý život na vsi. Avšak
s přibývajícím věkem se začíná projevovat osamocení, fyzická a ekonomická
nesoběstačnost a neschopnost svobodně rozhodovat o sobě a svém způsobu života,
omezení autonomie.
Senioři na vsi nemají bezproblémový a lehký život. Provází je různá omezení,
která jsou v některých případech sužující. Kvalita života na českém venkově v sobě
zahrnuje rozsáhlý soubor faktorů, které ji mohou ovlivňovat. Mezi faktory
ovlivňující kvalitu seniorova života na vsi lze zařadit především vybavenost
venkovských obcí, jejich dopravní dostupnost, možnost realizovat své záliby, ale
i příležitost společenského a kulturního vyžití, pocit bezpečí. Staří lidé se leckdy
potýkají i s nedostatečným rozsahem zdravotních a sociálních služeb, které bývají na
venkově těžko dostupné.42

41

/ SVOBODOVÁ, H. Synergie ve venkovském prostoru. 1. vydání. Brno: GaREP, 2011. ISBN 97880-904308-8-4. s. 46-47
42
/ ONDRUŠOVÁ, J. Stáří a smysl života. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-2461997-2. s. 45-53
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3.4

Význam

vnějšího

prostředí

v politických

dokumentech
Význam vnějšího prostředí v souvislosti se stárnutím populace je více či méně
součástí všech důležitých mezinárodních i národních politických dokumentů
týkajících se problematiky stárnutí.
Strategie a akční plán pro zdravé stárnutí v Evropě, přijaté Světovou
zdravotnickou organizací (WHO) pro roky 2012-2020 se snaží čelit novým
zdravotním výzvám a přispívat ke zdraví a životní pohodě během stárnutí.
Z materiálu WHO lze jako příklady dílčích priorit pro národní, regionální i místní
aktivity uvést:
snížit osamělost, sociální vyloučení a sociální izolaci, které ovlivňují
pohodu a zdraví seniorů
prevence týrání a špatného zacházení, které mohou mít podobu
fyzického, psychického, sexuálního nebo finančního zanedbávání
kvalita péče poskytovaná seniorům s důrazem na péči o lidi vyžadující
hospicovou péči, paliativní péči či těžké chronické a funkční omezení 43
Tyto podpůrné zásahy zdůrazňují mezioborový přístup v řešení problémů.
Vnímáním kvality života seniorů na vesnicích se zabývá i mezinárodní projekt
WHO „Globální síť seniorům přátelských měst a obcí,“ která svůj zájem soustřeďuje
na následující oblasti:
bezbariérová veřejná prostranství a budovy, zejména bezpečné chodníky
pro chůzi, dostupné veřejné toalety
dopravní dostupnost, dobré dopravní a světelné značení na přechodech
zkvalitnění bydlení s možností domů s pečovatelskou službou
sociální a občanská participace
komunikace a informace
sociální, zdravotní péče a dlouhodobá podpora
respekt a sociální inkluze tedy odstranění věkové diskriminace
Hlavním cílem by mělo být zásadní posílení sociální inkluze, nikoliv pouhé
vylepšení prostředí.44

43

/ WORLD HEALTH ORGANIZATION. Strategy and action plan for healthy ageing in Europe,
2012-2020. [online]. [cit. 2015-02-24]. Dostupné na:
www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/175544/RC62wd10Rev1-Eng.pdf. s. 22-25
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V České republice se environmentální složce a fyzickému prostředí podrobněji
věnuje Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až
2017. Potřeba podpůrného fyzického prostředí je obsažena v kapitole s názvem
„Kvalitní prostředí pro život seniorů“. Kvalita životního prostředí seniorů by se
měla řešit na komunitní úrovni, a to vylepšením dílčích oblastí, jako je zvýšení účasti
seniorů na formálním i neformálním společenském životě, zajištění vhodné úrovně
bydlení a zdravotních či sociálních služeb, zajištění dopravní obslužnosti, především
v rámci hromadné dopravy a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví seniorů.45
Tyto dokumenty vyzdvihují význam integrace seniorů, jejich participaci ve všech
oblastech společenského života a zdůrazňují potřebu sociálního zázemí, pomoci
a podpory.

44

/ Global age-friendly cities: a guide. Geneva: World Health Organization, 2007, iv, 9-10 p. ISBN
92-415-4730-8.
45
/ MINISTERSTVO PRÁCE A SOC. VĚCÍ. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí
pro období let 2013 až 2017. [online]. [cit. 2016-08-24]. Dostupné z:
http://www.mpsv.cz/files/clanky/20848/NAP_2013-2017_070114.pdf
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4

Péče o seniory

Vzhledem ke společenskému vývoji, změnám v systému sociálních služeb
a poznatkům ze sociologických výzkumů se začíná prosazovat názor, podle něhož
má být nahrazena institucionální péče uceleným systémem podpory života
v domácím prostředí.

Jedním z důvodů, proč senior nemůže zůstat doma lze

spatřovat v nedostatečné provázanosti nabídky a dostupnosti (místní, časové
i finanční) kvalitních sociálních a zdravotních služeb. Přestože jsme si zvykli péči
o seniory rozdělovat na péči sociální a zdravotní, potřeby samotných seniorů jsou
natolik komplexní, že je třeba zajistit nejen oba typy služeb, ale především
garantovat jejich návaznost a propojenost. V České republice se i přesto můžeme
setkat s formální neexistencí tzv. zdravotně sociální péče. Na zdravotně sociální
hranici tedy vznikají problémy, které jsou příčinou přehazování zodpovědnosti,
osekávání a snižování péče. V důsledku toho se objevují problémové situace, jak na
úrovni sociální péče ve zdravotnických zařízeních, tak na úrovni poskytování
zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb. Nepříznivý stav ovlivňuje
přímou péči o pacienty/klienty a závažně komplikuje práci personálu, který je zatížen
složitou administrativou a financováním základních činností dvěma ministerským
resortům.46

4.1

Zdravotní péče

V České republice se na poskytování zdravotních služeb a jejích organizování podílí
stát, kraje, města i obce. Převážná část je hrazena z fondu veřejného zdravotního
pojištění. Přesné vymezení zdravotní péče najdeme v zákoně č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších
předpisů. Druhy zdravotní péče dle citovaného zákona se člení podle naléhavosti
poskytnutí na neodkladnou, akutní, nezbytnou a plánovanou péči. Podle účelu jejího
poskytnutí se jedná o zdravotní péči preventivní, diagnostickou, dispenzární,
léčebnou, posudkovou, léčebně rehabilitační, ošetřovatelskou, paliativní, lékárenskou
a klinicko-farmaceutickou. Mimo jednotlivých druhů zákon stanovuje také formy
zdravotní péče, a to:

46

/ KALVACH, Z. a kol. Křehký pacient a primární péče. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s.,
2011. ISBN 978-80-247-4026-3. s. 221
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ambulantní péči, při níž se nevyžaduje hospitalizace pacienta a dále se
dělí na primární, specializovanou a stacionární;
jednodenní péče, kdy pobyt pacienta na lůžku je kratší než 24 hodin;
lůžková péče, která je rozdělena na akutní intenzivní lůžkovou péči,
akutní lůžkovou péči standardní, následnou a dlouhodobou lůžkovou
péči, při níž je vyžadovaný nepřetržitý provoz;
zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta,
kterou

je

návštěvní

služba

a

domácí

péče,

tzv.

„Home

care“(ošetřovatelská, léčebně rehabilitační nebo paliativní péče).47
Sama zdravotní péče seniorům je primárně poskytována praktickým lékařem pro
dospělé. Lékař hraje významnou roli ve zdravotní péči o seniora, protože většinou
dobře zná osobní, rodinnou a sociální anamnézu. Další pozitivním aspektem jeho
péče je snaha spolupracovat s rodinou a s dalšími organizacemi. Na jeho doporučení
je poskytována ošetřovatelská nebo domácí zdravotní péče, která je hrazena
zdravotní pojišťovnou. Tato péče je provozována různými soukromými agenturami,
církevními organizacemi (Charitou, Diakonií), městskou částí či státem. Výhodou
domácí péče je poskytování zdravotní péče klientovi v jeho vlastním sociálním
prostředí, což má pozitivní vliv na proces uzdravování a psychiku starého člověka.
Při poskytování domácí péče je důležité, aby byl zdravotní stav seniora stabilizovaný
a byla zajištěna síť sociální péče, k čemuž je potřeba, aby byla podporována rodina,
komunita a sociální služby. 48
V případě, že zdravotní stav seniora vyžaduje hospitalizaci, je přijat do akutní
nemocniční péče. Pokud zdravotní stav seniora nevyžaduje akutní nemocniční péči,
jsou navazujícími zdravotnickými zařízeními nejčastěji oddělení typu nemocnice
následné péče (NNP) a léčebny dlouhodobě nemocných (LDN). Zdravotnická
zařízení tohoto typu se starají o pacienty, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný, mají
stanovenou diagnózu a léčbu. Současně však jejich zdravotní stav neumožňuje
okamžitý návrat do přirozeného prostředí. Režim NNP a LDN je zaměřený zejména

47

/ Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění
pozdějších předpisů
48
/ KALVACH, Z. a kol. Křehký pacient a primární péče. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s.,
2011. ISBN 978-80-247-4026-3. s. 182-183
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na léčebnou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Senioři na těchto odděleních
většinou čekají na uvolnění místa v pobytových zařízeních sociálních služeb. 49
Ve výčtu zdravotní péče nelze opomenout péči paliativní neboli hospicovou. Tato
péče je poskytována jedincům, jejichž pouť životem se chýlí ke konci. Péče tohoto
typu se dnes může realizovat v paliativních ambulancích, či v domácnostech pacientů
formou mobilních hospiců nebo paliativní domácí péče ve spolupráci s praktickým
lékařem, která je určena pro klienty v neterminálním a terminálním stádiu života. Pro
tyto pacienty jsou vhodná i lůžková zařízení tzv. hospice zahrnující komplexní péči
ve všech bio-psycho-socio-spirituálních potřebách nevyléčitelně nemocných
a umírajících. Všechny tyto varianty hospicové péče mají za úkol pomoci svým
klientům zmírnit nepříznivé symptomy jejich onemocnění a umožnit jim důstojný
odchod z tohoto světa v blízkosti svých nejbližších.50

4.2

Sociální služby

Sociální péče je poskytována formou sociálních služeb. Sociální služby v širším
pojetí reagují na nepříznivé sociální situace. Nepříznivou sociální situací se
myslí:„oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního
stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsobu života vedoucí ke
konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů
trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných z vážných důvodů řešit vzniklou
situaci, tak aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním
vyloučením.“51Příčiny vzniku nepříznivé sociální situace jsou velmi různé, a proto
i škála poskytovaných sociálních služeb je velmi pestrá. Stěžejní v této oblasti je
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Zákon
o sociálních službách určuje podmínky pro poskytování podpory a pomoci fyzickým
osobám, které jsou společensky znevýhodněny, s cílem začlenit je do společnosti
a zlepšit jejich kvalitu života. Vymezuje práva a povinnosti lidí, obcí, krajů, státu
a poskytovatelů sociálních služeb, stanovuje podmínky pro výkon sociální práce
včetně kvalifikačních požadavků či financování sociálních služeb.

49

/ KALVACH, Z. a kol. Křehký pacient a primární péče. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s.,
2011. ISBN 978-80-247-4026-3. s. 220
50
/ KALVACH, Z. a kol. Křehký pacient a primární péče. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s.,
2011. ISBN 978-80-247-4026-3. s. 222-223
51
/ Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, § 3, odst. b)
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Musil uvádí, že pro všechny typy sociálních služeb platí, že při jejich poskytování
musí být vycházeno z individuálních potřeb klientů. Sociální služby musí být
poskytovány v zájmu klienta a v určité kvalitě takovým způsobem, aby byly vždy
dodrženy lidská práva a svoboda jedince. Kvalita sociálních služeb je podporována
inspekcí kvality, která má za úkol dohlížet na dodržování standardů kvality
v sociálních službách. Standardy kvality se zabývají otázkami, které se dotýkají
jednáním se zájemcem o službu, individuálním plánováním, ochranou práv osob,
kvalifikací

personálu,

nouzovými

a

havarijními

situacemi,

personálním

a organizačním zajištěním sociální služby atd.52
Celý systém poskytování služeb lze rozdělit do tří základních skupin:
Sociální poradenství, které tvoří nedílnou součást všech registrovaných
sociálních služeb. Dělí se na základní a odborné sociální poradenství.
Základní odborné poradenství je dle zákona poskytováno bez nároku na
finanční obnos.
Služby sociální péče, jejichž cílem je zabezpečení základních životních
potřeb v oblastech, při kterých jedinec potřebuje pomoc druhé osoby. Je
zde snaha o nejvyšší možnou míru zapojení člověka do běžného života.
Služby sociální péče se poskytují v zařízeních sociálních služeb
a v přirozeném prostředí domova.
Služby sociální prevence mají za cíl zabraňovat sociálnímu vyloučení lidí,
kteří jsou ohroženi sociálně negativními jevy. Služby sociální prevence se
snaží zabránit šíření nežádoucích společenských jevů.53
Seniorů se týká široké spektrum sociálních služeb. Jestliže u staršího člověka
dojde ke zhoršení jeho zdravotního stavu a k dlouhodobé ztrátě soběstačnosti, je
nutné mu zajistit dlouhodobou péči. V některých případech lze tuto situaci vyřešit
pomocí terénních sociálních služeb, které jsou poskytovány v domácnostech seniorů.
Nejčastěji se lze setkat s pečovatelskou službou či osobní asistencí. Pečovatelská
služba je časově vymezena a placená podle předem sjednaného pečovatelského
úkonu ve smlouvě. Pečovatelská služba může zajišťovat pomoc od doprovodu
k lékaři, zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
52

/ MUSIL, L. Standardy kvality a sociální práce v sociálních službách. Sociální práce/Sociálna
práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2002, roč. 2004, č. 1, s. 54
53
/ Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, § 37, odst. 1-2, §
38, § 53
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prostředím až po osobní hygienu či pomoci při zajištění stravy. Služby osobní
asistence nejsou časově ani striktně vymezeny, jako je tomu u pečovatelské služby.
Veškeré úkony jsou poskytovány podle aktuální potřeby uživatele vždy, ovšem
záleží na dohodě s osobním asistentem. Náplní osobního asistenta je pomoc při
činnostech zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti, obstarávání osobních záležitostí atd.
Neméně důležité jsou služby ambulantní, pro které je naopak charakteristické, že
je jedinec doprovázen či dopravován do zařízení sociálních služeb, kde tráví aktivně
svůj den. Mezi ambulantní služby řadíme denní stacionáře a centra denních služeb.
Denní stacionáře jsou určeny pro klienty, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby
a přitom jsou schopni do zařízení pravidelně během týdne docházet. Úkolem denních
stacionářů je poskytovat všestrannou péči včetně aktivizačních a sociálně
terapeutický činností. Tato služba představuje významnou pomoc zejména pro
rodinné příslušníky, kteří jednak docházejí do zaměstnání a jednak pečují
o nesoběstačného člena rodiny v jeho přirozeném sociálním prostředí. Centra
denních služeb mají obdobný charakter jako denní stacionáře jen s rozdílem pomoci
i blízké rodině, která o seniora pečuje a to pomocí respitní neboli úlevové péče.
Respitní péče vychází z předpokladu, že pečující osoba potřebuje nezbytný
odpočinek i možnost věnovat se svým vlastním zájmům.
V situacích, kdy je senior neschopen dále přetrvávat ve svém domácím prostředí
přicházejí na řadu služby pobytové. Pobytové služby jsou vždy spojené s ubytováním
v zařízení sociálních služeb. A. Mlýnková v rámci pobytových služeb zmiňuje domy
s pečovatelskou službou, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem.
Domy s pečovatelskou službou umožňují bydlení seniorům v malometrážních bytech
tzv. zvláštního určení. Tyto byty jsou určeny pro seniory, jejichž zdravotní stav je na
dobré úrovni a tedy nevyžadují čtyřiadvaceti hodinovou péči. V domech
s pečovatelskou službou si lidé mohou pronajmout samostatnou bytovou jednotku
a mohou využívat pečovatelské služby dle vlastních potřeb.
Úplně odlišným typem zařízení jsou domovy pro seniory. Domovy pro seniory
jsou celoroční pobytovou službou, která umožňuje komplexní péči osobám se
sníženou soběstačností z důvodu věku či zdravotního omezení. Domovy pro seniory
v dnešní době nemají svým uživatelům poskytovat pouze ubytování, stravu, pomoc
při zvládání běžných úkonů v péči o vlastní osobu či nutnou zdravotní péči, ale také
důstojné zacházení a aktivitu směřující k fyzické a psychické pohodě.
34

Domovy se zvláštním režimem zajišťují pečovatelské, zdravotní i rehabilitační
úkony jako domovy pro seniory jen s tím rozdílem, že poskytují celoroční pobyt
lidem, kteří mají zvláštní potřeby vyplívající z duševní poruchy, především demence.
Při poskytování služeb je tedy režim přizpůsobený specifickým potřebám klientů.54
K tomu, aby mohli senioři setrvávat, co nejdéle v domácím prostředí je zapotřebí,
aby byla podporována rodina, komunita a sociální služby. Oblast řízení kvality péče
o seniorskou populaci zasluhuje z těchto důvodů větší pozornost, a to napříč sektory
a na všech úrovních veřejné správy.

4.3

Sociální práce ve venkovském prostředí

Diskusi nad potřebou rozvoje sociální práce ve venkovských oblastech se zabývají
Suda a Kodymová. Ve svých publikacích upozorňují na nedostatek a nerovnoměrnou
dostupnost sociálních služeb napříč územími v České republice. Uvádějí, že
v některých lokalitách s nízkou hustotou osídlení či v místech, která jsou geograficky
vzdálená od velkých měst, chybí dostatečná podpora sociální práce.55
Dle Sudy je prvním krokem k rozvoji činnosti sociálních pracovníků na venkově
vymezení pojmu venkov, venkovská lokalita. Obor sociální práce vlastní definicí
nedisponuje. Lze však uplatnit definici z demografického či sociologického oboru.56
Kodymová shrnuje poznatky z kolektivní studie sociálních pracovnic z poloviny
30. let 20. století, která se zabývala právě požadavky na sociální pracovnici na obci.
Sociální pracovnice musela velmi podrobně znát danou lokalitu, tj. mít dobrou
sociologickou znalost prostředí, ve kterém působila. Dalšími nároky byly znalost
právních norem vztahujících se k obecnímu zřízení, zjišťování údajů o obyvatelstvu
v dané lokalitě či ovládání klíčových demografických údajů (např. pohyb
obyvatelstva, věková struktura, porodnost, úmrtí). Výborně se musela orientovat
v místních zdravotnických a sociálních zařízeních. Samozřejmostí byl zájem
o otázku emigrace a migrace v dané lokalitě stejně jako o otázku nezaměstnanosti. 57
V historii se sociální práce v obci využívala v různých formách, především v péči
o děti a mládež. Tato péče se se projevovala v sociálně-zdravotních aktivitách, při
54

/ MLÝNKOVÁ, J. Péče o staré občany: učebnice pro obor sociální činnost. 1. vydání. Praha:
Grada Publishing, a.s., 2011. ISBN 978-802-4738-727. s. 65-67
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/ KODYMOVÁ, P. SUDA, R. Obce jako výzva pro praxi sociální práce. Fórum sociální práce.
2013, 4 (2)
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/ SUDA, R. Sociální práce ve venkovských oblastech, příležitost nebo výzva pro teorii a praxi
české sociální práce. Fórum sociální práce. 2011, 2 (2). ISBN 1804-3070.
57
/ KODYMOVÁ, P. Historie české sociální práce v letech 1918-1948. 1. vydání. Praha:
Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2256-9.
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bytové či školské péči. Prvky sociální práce ve venkovských lokalitách však není
možné najít v oblasti péči o seniory. Hlavním důvodem je to, že o starší členy
v domácnosti bylo pečováno v rámci rodinné solidarity.

4.4

Nové pojetí sociálního pracovníka při obci

Suda a Kodýmová vymezují potenciální odborné zaměření sociálních pracovníků při
obci. Jednou z oblastí, kde by bylo možné sociální práci uskutečňovat, je dlouhodobá
péče, na které se starší osoby postupně stávají závislí. Sociální pracovníci při obci by
také mohli zajišťovat potřeby spojené s bydlením, a to nejen u cílové skupiny osob,
která je ohrožena extrémním sociálním vyloučením. Další oblastí působnosti by byla
sociální prevence, která je nezbytnou součástí praxe sociální práce. Činnost
sociálních pracovníků by v tomto pojetí měla přesáhnout činnost spojenou „pouze“
s dávkovou agendou, která je spojena s výplatou dávek nebo šetřením v souvislosti
s příspěvkem na péči, Sociální pracovník by měl působit také jako manažer, jehož
role by spočívala v posuzování veškerých aspektů sociální událostí, jako je např.
posudková role nebo jako koordinátor v rámci sociální politiky obce či kraje. Tato
činnost by zahrnovala analytickou i kontrolní činnost. Autoři poskytují návod jak
docílit, aby sociální pracovník tyto role mohl zastávat.
Na úrovni obcí s rozšířenou působností zajistit tzv., síťování s dalšími
veřejnými službami. Koordinace sítě služeb by měla probíhat skrze utváření
partnerství mezi veřejným sektorem (daný úřad obce s rozšířenou
působností),

poskytovateli

sociálních

služeb

a

dalšími

dostupnými

institucemi, které působí na poli zdravotních služeb a sociální ochrany.
Do vzdělání a požadavků na výkon sociálního pracovníka při obci zanést
nové odbornosti/kompetence manažera péče a posudkového sociálního
pracovníka. Zajistit, aby ovládali metodu sociálního posouzení potřeb
a zdrojů podpory v celé šíři souvislostí.
Upravit úřady obcí s rozšířenou působností tak, aby vzniklo vyšší pracoviště,
které pod sebou bude mít síť základních pracovišť, kam by mohly být
delegovány základní činnosti a intervence.
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Při poskytování sociální práce musí být zaručen přímý kontakt s klienty.
Jedině tak může být sociální práce efektivní a adresné.58

58

/ KODYMOVÁ, P. SUDA, R. Možnosti a limity systémových změn sociálních služeb a sociální
práce v kontextu nastavená integrované sociálně-zdravotní péče. Fórum sociální práce. 2014, 5 (2):
42-61. ISSN 1804-3070.
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5

Šetření kvality života u seniorů žijících

na vesnici
Výzkumná část bakalářské práce se zabývá subjektivní kvalitou života, jak jsme ji
zaznamenali a vyhodnotili v dotazníkovém šetření u seniorů žijících na vesnici.
Cílem dotazníkového šetření je získat na základě zjištěných informací, odpověď na
otázku „jaké jsou sociální, kulturní a mezigenerační podmínky života seniorů na
vesnici.“ Dílčí výzkumné otázky:
1. Jak senioři na vsi vnímají kulturní a společenské vyžití a trávení volného
času?
2. Jak vnímají senioři žijící v domácím prostředí na vesnici rodinnou
a mezigenerační výpomoc?

5.1

Výzkumný nástroj

V této práci byla zvolena metoda kvantitativního výzkumu. Jako nejvhodnější
výzkumný nástroj byla vybrána technika dotazníkového šetření, která slouží
k získávání informací od respondentů prostřednictvím písemně kladených otázek.
Dotazníkové šetření bylo vybráno z toho důvodu, že umožňuje velmi rychle získat
informace od velkého množství respondentů, což přispívá ke zvýšení platnosti
a spolehlivosti získaných výsledků.
Dotazník byl vytvořen jako anonymní, aby se respondenti nemuseli obávat úniku
některých citlivých informací o své osobě. Dotazník zahrnuje oslovení a informaci
o důvodu provádění dotazníkového šetření a poděkování. Dotazník obsahuje celkem
26 otázek. V dotazníku jsou použity otázky uzavřené, polootevřené, otevřené.
Otázky jsme se pokusili formulovat jednoduše a srozumitelně, abychom příliš
nezatěžovali dotazované seniory. Prvních 10 otázek v dotazníku je zaměřeno na
identifikační údaje respondentů, zbylých 19 otázek se již zabývá zkoumanou
problematikou, zejména významnými faktory, které určují kvalitu seniorova života
na vsi. Dílčí výzkumné otázky dělíme dle jejich obsahu do dvou tematických okruhů.
První okruh dílčích otázek, konkrétně se jedná o otázky č. 11 – 16, se zaměřuje na
sociální a kulturní podmínky života seniorů na vesnici. Druhý okruh dílčích otázek se
zaměřuje na rodinnou a mezigenerační výpomoc. Otázky č. 17 – 26 by tedy měly
nalézt odpověď na otázku „jak vnímají senioři žijící v domácím prostředí na vesnici
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rodinnou a mezigenerační výpomoc.“ Abychom mohli zodpovědět výzkumnou
otázku, snažili jsme se získat specifická data týkající se postojů a názorů seniorů na
život v obci.
Dotazníkovému šetření předcházel pilotní průzkum, ve kterém byl dotazník
rozdán 6 respondentům, kteří splňují zadaná kritéria definovaná v kapitole 6.1
Charakteristika výzkumného souboru. Na základě výsledků pilotního výzkumu byla
z důvodu lepší srozumitelnosti pro respondenty a vyšší vypovídající hodnoty
odpovědí upravena znění některých otázek. Pro zlepšení čitelnosti a přehlednosti
jednotlivých otázek byla v dotazníku použita větší velikost písma.

5.2

Sběr dat

Výzkum byl realizován na přelomu března a dubna 2017. Výzkumné šetření se
uskutečnilo v několika vesnicích v okolí Pelhřimovska. Výběr obcí byl záměrný,
zahrnoval především malé obce do 500 obyvatel, v nichž žilo 90% všech
respondentů. Dvě třetiny všech respondentů žilo dokonce v obcích do 250 obyvatel.
Dotazníky byly v první linii rozneseny v tištěné formě do všech domů vybraných
obyvatel splňujících definovaná kritéria v místě autorčina bydliště v obci Mezná
s požadavkem o spolupráci na vyplnění dotazníku. Někteří respondenti vyplnění
dotazníku ihned odmítli, jiní přislíbili účast. Respondentům, kteří přislíbili účast,
byla podána informace, do kterého data a kam je potřeba vyplněný dotazník
odevzdat. Možnost vyjádřit se k danému tématu tedy dostal každý obyvatel v penzi
starší 60 let. Ve druhé linii byly dotazníky distribuovány prostřednictvím rodinných
příslušníků a známých, kteří tyto dotazníky roznesli ve svém místě bydliště. Po 14
dnech byly shromážděny všechny vyplněné dotazníky a provedena analýza dat.
Celkem bylo distribuováno 70 dotazníků, návratnost dosáhla 52 kusů, což činní
74%. Respondenti byli oslovováni na přelomu března a dubna 2017.
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6

Vyhodnocení

a

prezentace

výsledků

dotazníkového šetření
Odpovědi respondentů byly zpracovány do grafů pomocí aplikace Microsoft Excel.
Grafy a tabulky jsou opatřeny vysvětlujícím komentářem. Informace jsou uvedeny
jak v absolutním tak v relativním vyjádření (v grafu je vždy absolutní vyjádření
oddělené od relativního středníkem).

6.1

Charakteristika výzkumného souboru

Respondenty pro účel výzkumu tvoří ženy a muži, kteří bydlí v domácím prostředí
na vesnici. Jako dolní věkovou hranici respondentů jsme si z výzkumných důvodů
stanovili věk 60 let a jako další podmínku odchod seniora do penze. Šetření se
zúčastnilo celkem 52 respondentů. Z toho bylo 24 (46%) žen a 28 (54%) mužů.
Pokud jde o věkovou strukturu, byl soubor rozdělen do čtyř věkových kategorií
v rozmezí 10 let. Do první věkové kategorie 60-69 let spadalo 19 (37%)
dotazovaných. Ve výzkumném souboru jednoznačně převažovala druhá věková
kategorie 70-79 let, kterou představuje 27 (52%) dotazovaných. Nejnižší zastoupení
měla věková kategorie 80-89 let. Tuto věkovou kategorii označilo 6 (11%)
respondentů. Do nejstarší věkové kategorie nad 90 let nespadal žádný respondent.
Z výstupu dotazníkového šetření vyplívá, že nejmladšímu seniorovi bylo 62 let,
nejstarším dvěma 89 let. Pro přehlednost jsou údaje zobrazeny v grafu (obr. 2).

VĚK

0, 0%
6, 11%
19, 37%

60-69 let
70-79 let
80-89 let
nad 90 let

27, 52%

Obr. 2 – Věková struktura souboru respondentů
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Rodinný stav jsme zjišťovali v otázce č. 3. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že
31 (59%) respondentů je stále ženatých či vdaných a 16 (31%) respondentů již
ovdovělo. Pouze 4 (8%) respondenti zůstali svobodní a 1 (2%) respondent se
v průběhu svého života rozvedl (obr. 3).

RODINNÝ STAV
svobodný/á
ženatý/vdaná
rozvedený/á
ovdovělý/á

4, 8%

16, 31%

31, 59%

1, 2%

Obr. 3 – Rodinný stav respondentů

Jedna z dalších otázek se snažila zjistit, s kým senioři na venkově sdílejí svoji
domácnost. Dvě třetiny respondentů (62%), uvedlo, že sdílí domácnost se svým
partnerem. 9 respondentů, což je téměř jedna pětina (17%) uvedlo, že žije
osamoceně., Většina z nich jsou vdovy a vdovci, jeden muž byl rozvedený a jeden
svobodný. Osm seniorů (15%) seniorů žije ve společné domácnosti s rodinou svých
dětí. Z toho dva bydlí ve společné domácnosti s dcerou a šest se svým synem.
Zbývající tři respondenti žijí se svým partnerem a s rodinou svých dětí (obr. 4).
VE SVÉ DOMÁCNOSTI/DOMĚ ŽIJI
3, 6% 0, 0%
9, 17%
8, 15%

sám/sama
s manželem/manželkou, s
druhem/družkou
sám/sama se svými dětmi

32, 62%

s manželem/manželkou, s
druhem/družkou a se
svými dětmi
s jiným člověkem

Obr. 4 – Soužití v domácnosti
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6.2

Stáří a stárnutí v obci

Zajímalo nás, kdy podle názorů starších a starých lidí žijících na vsi začíná stáří.
Položili jsme respondentům přímou otázku a nabídli jim několik možných variant
odpovědí. Výsledky jsou znázorněny v grafu (obr. 5). Podle více než poloviny (54%)
respondentů začíná stáří, když člověk ztrácí kontakty s lidmi a přestává se účastnit
společenského života. Dalších 18 (35%) respondentů spojuje začátek stáří se
zdravotními potížemi, kdy jedinci začnou ubývat schopnosti a síly. Tuto informaci
uvedli především respondenti spadající do věkové hranice 80-89 let. Pro zbylých
6 (11%) respondentů začíná stáří s dosáhnutím nároku na starobní důchod.

KDY PODLE VAŠEHO NÁZORU NÁSTÁVÁ STÁŘÍ? KDYŽ
ČLOVĚK
dosáhne nároku na
starobní důchod

6, 11%

28, 54%

začne mít zdravotní
potíže a ubývají mu
schopnosti a síly
18, 35%
ztrácí kontakty s lidmi
a přestává se účastnit
společenského života

Obr. 5 – Názor na začátek stáří

Tématem soběstačnosti starých lidí na vsi se zabývala otázka č. 9: Co pro Vás
znamená spojení „být soběstačný“ ve Vašem věku?
Pro zjednodušení hodnocení výsledků otevřené otázky byly odpovědi rozděleny
do jednotlivých skupin podle podobnosti odpovědí (obr. 6). Do první skupiny spadají
odpovědi: „Být soběstačný.“ (66 let); „Když se člověk dokáže postarat sám o sebe.“
(79 let);„Pomoci sama sobě.“ (72 let); „Sám se obstarat.“ (76 let);„Postarat se
o svoji osobu ve všech případech.“ (70 let) a „Schopnost se postarat o svoje
potřeby.“ (80 let). Celkem 23 (44%) respondentů tedy uvádí, že soběstačný je
člověk, který se dokáže postarat sám o sebe. Pro druhou skupinu respondentů
znamená spojení „být soběstačný“ nebýt odkázán na pomoci druhých. Formulace
odpovědí u těchto 13 (25%) respondentů se sice rozdílná od odpovědí zařazených do
první skupiny, ale obsahově se nelišila, tedy „Nebýt odkázán na druhé lidi“ (89 let);
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„Nebýt na nikom závislý.“ (70 let); „Nepotřebuji pomoc ostatních členů rodiny“ (76
let). Naopak 12 (23%) respondentů uvádělo specifické (přesné)činnosti, které
propojují s pojmem „být soběstačný“:„Zajistit si jídlo, hygienu.“ (82 let); „Vařit si,
prát, uklízet, žehlit.“ (72 let); „Nebýt fyzicky ani finančně závislý.“ (71 let) nebo
například „Zvládnutí osobní hygieny, úklidu, vaření, praní, být pohyblivý.“ (63 let).
Další skupinu tvoří celkem 2 (4%) respondenti, kteří uvedli, že „být soběstačný“ pro
ně znamená „samostatně se pohybovat“. Do poslední skupiny spadání zbývající
2 (4%) respondenti, kteří odpověděli shodně „být zdravý“.
CO PRO VÁS ZNAMENÁ SPOJENÍ "BÝT SOBĚSTAČNÝ" VE
VAŠEM VĚKU

nebýt odkázán na
pomoc druhých

13, 25%

specifické činnosti
být zdravý

23, 44%

12, 23%

pohybovat se bez
pomoci
když se člověk dokáže
postarat sám o sebe

2, 4%

2, 4%

Obr. 6 – Soběstačnost starých lidí na vsi

Chtěli jsme také zjistit, jak starší a staří lidé na vsi vnímají své na subjektivní
zdraví. Zdravotní stav byl hodnocen za využití vizuální analogové škály, kdy stupeň
1 značil vynikající a stupeň 5 značil velmi špatný zdravotní stav. Dle grafu můžeme
vidět, že na stupnici byl nejlépe vnímaný zdravotní stav 2 a nejhůře vnímaný 4.
Nejčastěji se potom senioři zařazovali do hodnocení 3 (obr. 7).
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ZHODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU
0, 0% 0, 0%

1 (vynikající)
2

7, 13.5% 7, 13.5%

3
4
5 (velmi špatný)

38, 73%

Obr. 7 – Zhodnocení zdravotního stavu

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že celá třetina respondentů je nespokojena
s dostupností zdravotní péče obr. 12 v podkapitole 6.5 Spokojenost se životem na
vesnici.

6.3

Život v obci

Ve čtvrté otázce jsme zkoumali, jak dlouho respondenti žijí ve své obci. Jak vyplívá
z grafu (obr. 8) téměř polovina 25 (48%) respondentů, žije v obci 30 let a více.
Druhou nejrozšířenější skupinu tvoří respondenti žijící v obci od narození, kterých je
14 (27%). Jak se dalo očekávat z těchto 14 (100%) dotazovaných tvoří 11 (79%)
mužů a pouze 3 (21%) ženy. O těchto dvou skupinách, které dohromady tvoří celé
dvě třetiny obyvatel obcí, bychom mohli hovořit jako o starousedlících, lidech, kteří
zde prožili větší část svého života nebo dokonce celý život. 7 (13%) respondentů
žije v obci 20-30 let a zbylých 6 (12%) žije v obci 10-20 let.
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DÉLKA ŽIVOTA STARÝCH LIDÍ V OBCI

14, 27%

od narození
10-20 let
20-30 let
30 let a více

25, 48%
6, 12%

7, 13%

Obr. 8 – Délka života starých lidí ve své obci

Zjišťovali jsme také, zda respondenti vědí, kolik obyvatel má obec ve které
senioři bydlí. Nejvíce oslovených seniorů odpovědělo, že žijí v obci do 250 obyvatel
a to 35 (67%) respondentů. Zbývající část seniorů žije buď v obci od 250-500
obyvatel, zde bydlelo 12 (23%) respondentů nebo v obci od 500-1000 obyvatel, zde
bydleli 3 (6%). Nejméně seniorů bydlelo v obci s více než 1000 obyvateli, zde
bydleli 2 (4%) (obr. 9).
POČET OBYVATEL OBCE
3, 6%
2, 4%

do 250
250-500
500-1000
více než 1000

12, 23%
35, 67%

Obr. 9 – Počet obyvatel v obci
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6.4

Život na vesnici a sociální vztahy

Otázkou číslo sedm jsme zkoumali vztahy respondenta s dalšími obyvateli vesnice.
U této otázky byla možnost označení více odpovědí. Někteří respondenti vyznačili
do dotazníku více odpovědí a jiní uvedli naopak pouze jednu odpověď. Všechny
varianty odpovědí jsou uvedeny v tabulce 2. V souboru respondentů nebyl ani jediný,
který by zatrhnul možnost, že za ním docházejí pouze pracovníci služeb, pouze pan
farář/paní farářka nebo že zde nemají vůbec nikoho, že jsou zcela sami. Všichni
obyvatelé vesnic, které jsme oslovili, se tedy cítili zařazeni do života místní
komunity, necítili se opuštění. Z tabulky vidíme, že každý respondent má ve své obci
buď rodinu, nebo přátele či známé, celé 2/3 zatrhli dokonce více možností.
MÁTE VE SVÉ OBCI
rodinu
přátele
známé
navštěvují mě pouze lidé z obecního úřadu
rodina, přátelé
rodina, přátelé, známé
rodina, známé
přátelé, známé
známé, navštěvují mě pouze lidé z obecního
úřadu
přátelé, navštěvují mě pouze lidé z obecního
úřadu

Absolutní počet Relativní počet (v %)
6
11,5
6
11,5
7
13
1
2
15
29
7
13
4
8
4
8
1

2

1

2

Tab. 2 – Sociální kontakty v obci

6.5

Spokojenost se životem na vesnici

Mezi důležité faktory ovlivňující kvalitu života seniora patří především vybavenost
venkovských obcí. Proto je další otázka zaměřena na hodnocení spokojenosti
obyvatel:
a) s dopravní dostupností (např. autobusová či vlaková doprava)
Převážná část 25 (48%) seniorů uvedla, že jsou s dopravní dostupností ve své obci
spokojeni. 15 (29%) uvedlo, že nejsou spokojeni a zbylých 12 (23%) respondentům
nejsou ani spokojeni, ani nespokojeni (obr. 10).
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JAK JSTE VE SVÉ OBCI SPOKOJEN/A S DOPRAVNÍ
DOSTUPNOSTÍ

spokojen/a
ani spokojen/a, ani
nespokojen/a

15, 29%

nespokojen/a

25, 48%

12, 23%

Obr. 10 – Spokojenost s dopravní dostupností

b) s odstraňováním bariér u vstupů do budov
Z 52 (100%) respondentů odpovědělo 23 (44%), že jsou s odstraňováním bariér
u vstupů do budov spokojeni. 22 (42%) respondentů uvedlo, že nejsou ani spokojeni
ani nespokojeni a zbylých 7 (14%) respondentům jsou nespokojeni (obr. 11).
JAK JSTE VE SVÉ OBCI SPOKOJEN/A S ODSTRAŇOVÁNÍM
BARIÉR U VSTUPŮ DO BUDOV
spokojen/a

7, 14%
ani spokojen/a, ani
nespokojen/a
nespokojen/a

23, 44%

22, 42%

Obr. 11 – Spokojenost s odstraňováním bariér u vstupů do budov

c) s dostupností zdravotní péče v obci
V hodnocení úrovně dostupnosti zdravotní péče označilo 19 (36%) respondentů
„spokojen/a“

a 17

(33%)

respondentů

v obci

označilo

odpověď

„nespokojen/a“.„Ani spokojena, ani nespokojena“ se naopak cítí 16 (31%)
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respondentů v obci. Odpovědi seniorů jsou rozloženy mezi uvedené možnosti
poměrně stejnorodě (obr. 12).

JAK JSTE VE SVÉ OBCI SPOKOJEN/A S DOSTUPNOSTÍ
ZDRAVOTNÍ PÉČE

spokojen/a
ani spokojen/a, ani
nespokojen/a

17, 33%

19, 36%

nespokojen/a

16, 31%

Obr. 12 – Spokojenost s dostupností zdravotní péče v obci

d) s dostupností obchodu se základním zbožím
Na tuto podotázku odpovědělo 24 (46%) respondentů, že jsou nespokojeni.
Odpověď ani spokojen, ani nespokojen uvedlo 16 (31%) respondentů a pouhých 12
(23%) respondentů je spokojeno s dostupností obchodu se základním zbožím v obci
(obr. 13).
JAK JSTE VE SVÉ OBCI SPOKOJEN/A S DOSTUPNOSTÍ
OBCHODU SE ZÁKLADNÍM ZBOŽÍM

spokojen/a

12, 23%

ani spokojen/a, ani
nespokojen/a
nespokojen/a

24, 46%

16, 31%

Obr. 13 – Spokojenost s dostupností obchodu se základním zbožím
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e) se sociálními službami
Dostupnost sociálních služeb ve své obci hodnotili respondenti takto: 20 (38%)
seniorů není s dostupností sociálních služeb „ani spokojeno, ani nespokojeno“. Spíše
„spokojeno“ se cítí 16 (31%). Odpověď „nespokojeno“ mělo stejné procentuální
zastoupení tj. 16 (31%) respondentů (obr. 14).
JAK JSTE VE SVÉ OBCI SPOKOJEN/A SE SOCIÁLNÍMI
SLUŽBAMI

spokojen/a

16, 31%

16, 31%

ani spokojen/a, ani
nespokojen/a
nespokojen/a

20, 38%
Obr. 14 – Spokojenost se sociálními službami

f) s dalšími službami
Odpovědi na podotázku f) jsou značně vyrovnané. 18 (34%) respondentů uvedlo,
že jsou spokojeni s dostupností dalších služeb, jako je kadeřnictví, stavební práce,
instalatéři apod. Dalších 17 (33%)není ani spokojen/a, ani nespokojen/a. Stejné
procentuální zastoupení respondentů tedy 17 (33%) po přečtení otázky odpovědělo
zřetelně nespokojen/a (obr. 15).
JAK JSTE VE SVÉ OBCI SPOKOJEN/A S DALŠÍMI SLUŽBAMI
spokojen/a

17, 33%

18, 34%

ani spokojen/a, ani
nespokojen/a
nespokojen/a

17, 33%
Obr. 15 – Spokojenost s dalšími službami
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g) se zábavou, sportem
Z celkového počtu seniorů uvedlo 25 (48%), že nejsou se zábavou a sportem ani
spokojeni, ani nespokojeni. Spokojeno s těmito aktivitami je 24 (46%). Pouhý 3 (6%)
respondenti označili odpověď nespokojen/a (obr. 16).

JAK JSTE VE SVÉ OBCI SPOKOJEN/A SE ZÁBAVOU, SPORTEM
spokojen/a

3, 6%

ani spokojen/a, ani
nespokojen/a
nespokojen/a

24, 46%
25, 48%

Obr. 16 – Spokojenost se zábavou, sportem

V poslední otázce dotazníkového šetření měli respondenti uvést, zda jim na
vesnici schází něco důležitého, co snadno získají ve městě. Na tuto otázku bylo
možné odpovědět obdobně jako v předešlé otázce č. 25 ano či ne. V tabulce 3 vidíte,
že odpověď ano, zvolilo celkem 24 (46%) respondentů, zatímco odpověď ne zvolilo
28 (54%).
MÁTE POCIT, ŽE VÁM NA VESNICI
SCHÁZÍ NĚCO DŮLEŽITÉHO, CO
BYSTE SNADNO ZÍSKAL/A VE MĚSTĚ
ANO
NE

Absolutní počet

Relativní počet
(v %)

24
28

46
54

Tab. 3 – Schází seniorům na vesnici něco důležitého

Poslední otázka v sobě skrývala i doplňující podotázku: „Pokud Vám na vesnici
schází něco důležitého, mohl/a byste říci, co Vám na vesnici konkrétně chybí?“. Na
doplňující otázku odpovědělo 10 (42%) respondentů, že jim schází pouze obchod se
základním zbožím a potravinami, 4 (17%) respondenti uvedli, že jim na vesnici
chybí pouze kultura, 3 (13%) respondenti již obsáhleji poznamenali, že by zlepšili
přístup k lékaři, na úřad nebo do obchodu a 2 (8%) respondenti by zlepšili dopravní
obslužnost, dostupnost obchodu s potravinami a pohostinství. Ostatní odpovědi byly
uvedeny vždy 1 (4%) respondentem a to „dopravní obslužnost o víkendech
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a svátcích neexistuje“, „dostupnost pomoci ve stáří“, „lepší porytí telefonu
a internetu, více obchodů, lepší přístup k lékaři“, „nákup potravin, lékařské ošetření
ve večerních hodinách, dopravní obslužnost“. 1 (4%) respondent neuvedl odpověď.
Pro snadnější orientaci byly odpovědi respondentů graficky zobrazeny v tabulce 4.
POKUD ANO, MOHL/A BYSTE ŘÍCI,
CO VÁM NA VESNICI KONKRÉTNĚ
CHYBÍ

Absolutní počet

Relativní počet
(v %)

10
4
3

42
17
13

2

8

1
1

4
4

1

4

1
1

4
4

obchod se základním zbožím a potravinami
kultura
lepší přístup k lékaři, na úřad nebo k obchodu
lepší dopravní obslužnost, postrádám v obci
obchod a pohostinství
dopravní obslužnost o víkendech a svátcích
neexistuje
dostupnost pomoci ve stáří
lepší porytí telefonu a internetu, více obchodů,
lepší přístup k lékaři
nákup potravin, lékařské ošetření ve večerních
hodinách, dopravní obslužnost
Neuvedlo
Tab. 4 – Názory starých lidí na to, co jim schází na vesnici

6.6

Zapojení seniorů do života v obci

Považovali jsme za důležité zjistit, jak dostupné jsou informace o dění v obci jejich
starším obyvatelům.
Naprostá většina respondentů 50 (96%) uvedla, že jsou pro ně informace o dění
v obci dostupné. Pouze 2 (4%) respondenti vyznačili odpověď, že jsou pro ně
informace nedostupné (tab. 5).
JSOU PRO VÁS INFORMACE O DĚNÍ
VE VAŠÍ OBCI DOSTUPNÉ
ANO
NE

Absolutní počet

Relativní počet
(v %)

50
2

96
4

Tab. 5 – Dostupnost informací o dění v obci

Na doplňující otázku, jak se k Vám tyto informace dostávají, respondenti
odpovídali různorodě. Z 50 (100%) respondentů, kteří odpověděli v předešlé otázce,
že jsou pro ně informace o dění v jejich obci dostupné, jich 13 (26 %) uvedlo, že si
informace poslechnou z rozhlasu. Dalších 10 (20%) respondentů uvedlo, že si
informace zjistí na vývěsce, 6 (12%) neodpovědělo, 3 (6%) se informují u lidí v obci/
u známých, popř. si informace přečtou z tisku. 2 (4%) je zaslechnou v místní
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hospodě, 2 (4%) se je dozví od svých rodinných příslušníků, 2 (4%) jsou
informováni rozhlasem, vývěskou, 2 (4%) se je dozví na schůzi či na vývěsce a další
2 (4%) z televize. Ostatní odpovědi byly uvedeny vždy 1 (2%) respondentem. Pro
snadnější orientaci byly odpovědi respondentů graficky zobrazeny v tabulce 6.
UVEĎTE, JAK SE K VÁM DOSTÁVAJÍ
INFORMACE O DĚNÍ VE VAŠÍ OBCI
rozhlas
vývěska
neodpovědělo
lidé/známí
tisk
hospoda
rodinní příslušníci
rozhlas, vývěska
schůze, vývěska
televize
internet
na úřadě obce
ústně, vývěska
veřejná schůze
známí, vývěska

Absolutní počet

Relativní počet
(v %)

13
10
6
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

26
20
12
6
6
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2

Tab. 6 – Získávání informací o dění v obci

Zajímalo nás, kolik dotázaných pomáhá při přípravách akcí obce. Těch co
pomáhají pravidelně a rádi je 10 (19%). Podle svých časových možností pomáhá 17
(33%) respondentů a dohromady 7 (13%) vypomáhá při organizaci pouze výjimečně.
Celkem 6 (12%) respondentů uvedlo, že při organizaci akcí nepomáhá. Zbylých 12
(23%) respondentů nejsou žádáni o pomoc při akcích (obr. 17).
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JSTE-LI POŽÁDÁN/A SOUSEDY ČI ZÁSTUPCI OBCE O
VÝPOMOC PŘI ORGANIZACI AKCÍCH OBCE, POMÁHÁTE
pravidelně a rád/a
12, 23%

10, 19%
občas dle svých
časových možností
výjimečně

6, 12%

17, 33%

nepomáhám

nejsem žádán/a o
pomoc při akcích

7, 13%

Obr. 17 – Výpomoc seniorů při organizaci akcích obce

Jak můžeme vyčíst z grafu dvanáct, podle 25 (48%) respondentů není potřeba, aby
zástupci obce brali větší ohled na jejich názory. Dalších 18 (35%) respondentů se
přiklonilo k odpovědi spíše ano. Zbylých 9 (17%) respondentů si myslí, že by na
jejich názory měli brát zástupci obce větší ohled (obr. 18).
MYSLÍTE SI, ŽE BY NA VAŠE NÁZORY MĚLI ZÁSTUPCI OBCE
BRÁT VĚTŠÍ OHLED
9, 17%

určitě ano
spíše ano
ne, není třeba

25, 48%

18, 35%

Obr. 18 – Ohled na názory seniorů

Z výzkumného šetření vyplynulo, že z 52 (100%) seniorů je necelá polovina jen
málo spokojena se zapojením se do života v obci. O něco menší polovina
respondentů, uvedla, že jsou naopak velmi spokojeni se zapojením se do života
v obci, celkem 22 (44%). Kladnou odpověď označilo tedy více respondentů, než
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zápornou. Jen 4 (8%) respondenti nejsou spokojeni s možnostmi svého zapojení do
života v obci (obr. 19).

JAK JSTE SPOKOJEN/A S MOŽNOSTMI SVÉHO ZAPOJENÍ DO
ŽIVOTA V OBCI
4, 8%

velmi

málo

vůbec ne

22, 44%

24, 48%

Obr. 19 – Spokojenost s možnosti zapojení seniorů do života v obci
Z 22 respondentů, kteří v dotazníkovém šetření označili odpověď, že jsou velmi
spokojeni se zapojením se do života v obci, jsou 2 členy výboru a 2 jsou dokonce
aktivními členy sboru dobrovolných hasičů. K dalším aktivitám patří cvičení,
docházka do místní restaurace, činnost ve sboru dobrovolných hasičů, či ve spolku
zahrádkářů, udržování pořádku, úklid obce a pomoc v kuchyni při bálech,
úklid, účetnictví pro obec. Více než polovina z nich svoje zapojení do života obce
nikterak neupřesnilo. Pro snadnější orientaci byly odpovědi respondentů graficky
zobrazeny v tabulce 7.
DO KTERÝCH AKTIVIT JSTE V OBCI
KONKRÉTNĚ ZAPOJEN/A
cvičení
docházka do restaurace
sbor dobrovolných hasičů, zahrádkáři
udržování pořádku
úklid obce, pomoc v kuchyni při bálech
úklid, účetnictví
sbor dobrovolných hasičů
člen výboru
neodpovědělo

Absolutní počet

Relativní počet
(v %)

1
1
1
1
1
1
2
2
14

4
4
4
4
4
4
8,5
8,5
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Tab. 7 – Aktivity seniorů, kteří jsou velmi spokojeni se svým zapojením do života obce

Ti senioři, kteří jsou jen málo spokojeni se svým zapojením, uvedli, že se účastní
aktivit místního „drbacího“ kroužku, návštěv, pečení prasete, občerstvení nebo
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místního pohostinství, působí ve sboru dobrovolných hasičů, a podílí se na úklidu
obce nebo se pro věk se neúčastní ničeho. Dvě třetiny těchto respondentů své aktivity
neupřesnilo (tab. 8).
DO KTERÝCH AKTIVIT JSTE V OBCI
KONKRÉTNĚ ZAPOJEN/A
místní drbací kroužek
návštěva občerstvení
pro věk se neúčastním
sbor dobrovolných hasičů
účast v místním pohostinství
úklid obce
úklid obce, pečení prasete
neodpovědělo

Absolutní počet

Relativní počet
(v %)

1
1
1
1
1
1
2
15

4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
9
65

Tab. 8 – Aktivity seniorů, kteří jsou málo spokojeni se svým zapojením do života obce

Z těch, kteří uvedli, že nejsou spokojeni se zapojením se do života v obci, se
i přesto jeden respondent účastní činnosti sboru dobrovolných hasičů.
Snažili jsme se dále zjistit, zda se respondenti účastní aktivit pořádaných v obci.
Zajímali jsme se o zapojení v různých oblastech života obce.
a) Společenské akce
Celkem 29 (56%) respondentů se neúčastní společenských aktivit. 23 (44%)
respondentů se naopak společenských aktivit ve své obci účastní. Mezi společenské
aktivity lze zařadit plesy, bály a zábavy.
b) kulturní akce
V průběhu roku se na venkově pořádají různé kulturní události mezi, které lze
například zařadit sportovní akce či akce pro děti. Kulturního vyžití v místě bydliště
se účastní 21 (40%) respondentů a 31 (60%) dotazovaných se akcí nezúčastňuje.
c) veřejné schůze
Ve třetí podotázce zjišťujeme, nakolik se senioři účastní veřejných schůzí. 24
(46%) dotázaných uvedlo, že se veřejných schůzí účastní. Druhá část respondentů,
tedy 28(54%) odpověděla, že se veřejných schůzí neúčastní.
d) anket, které se týkají důležitých záležitostí života v obci
Zde se odpovědi podobají výsledkům šetření u podotázky b) kulturní akce, kdy
více než polovina respondentů 30 (58%) uvedlo, že se ve své obci účastní anket,
které se týkají záležitostí života v jejich obci, jako je např. vodovod, kanalizace, svoz
odpadu, budování hřiště. Naopak 22 (42%) se anket nezúčastňuje.
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e) veřejných brigád
Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že 26 (50%) respondentů se ve své
obci zúčastňuje veřejných brigád např. úklidu obce (tab. 9).
Absolutní počet

Relativní počet (v %)

SPOLEČENSKÉ AKCE

23

44

KULTURNÍ AKCE

21

40

VEŘEJNÉ SCHŮZE

24

46

ANKETY, KTERÉ SE TÝKAJÍ
DŮLEŽITÝCH ZÁLEŽITOSTÍ
ŽIVOTA V OBCI

30

58

VEŘEJNÉ BRIGÁDY

26

50

Aktivity v obci

Tab. 9 – Počet účastníků na společenských aktivitách v obci

6.7

Zájmy, koníčky, trávení volného času seniorů na

venkově
Otázkou č. 17 jsme zjišťovali, zda respondenti mají volný čas na své koníčky, záliby
či rodinu. Naprostá většina respondentů 49 (94%) uvedla odpověď „ano“. Pouze
3 (6%) respondenti odpověděli, že na své koníčky čas nemají.
Zajímalo nás, jak senioři na vsi tráví svůj čas. Stejně jako u otázky
č. 7 respondenti mohli označit i více odpovědí. Vzhledem k více variantám odpovědí
byly jednotlivé odpovědi sečteny a zaneseny do tabulky. Nejvíce respondentů 30
(28%) odpovědělo, že pracují na svém hospodářství, zahradě a 21 (20%) dotázaných
tráví většinu svého času odpočíváním, čtením či díváním se na televizi. 15 (14%)
respondentů se stará o rodinu, vaří a uklízí. O jedno procento méně respondentů
(13%) něco kutí či opravuje. 10 (9 %) se zapojuje dle sdělení v dotazníku do
společenského života ve vsi. Stejný počet respondentů tj. 7 (7%)chodí na návštěvy, je
stále v kontaktu s lidmi a dělá ruční práce, šije. 2 (2%) respondenti pracují pro obce
a pouze 1 (1%) respondent odpověděl, že chodí do práce. Ostatní odpovědi nebyly
v dotazníkovém šetření zaznamenány (tab. 10).
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JAK TRÁVÍTE PŘEVÁŽNOU VĚTŠINU
SVÉHO ČASU VE VŠEDNÍ DEN

Absolutní počet

Relativní počet
(v %)

30
21
15
14
10
7
7
2
1

28
20
14
13
9
7
7
2
1

0
0

0
0

pracuji na svém hospodářství, zahradě
odpočívám, čtu, dívám se na televizi
starám se o rodinu, vařím, uklízím
něco kutím, opravuji
zapojuji se do společenského života ve vsi
chodím na návštěvy, povídám si s lidmi
dělám ruční práce, šiji, pletu
pracuji pro obec
jsem v práci, dělám výdělečnou činnost
účastním se vzdělávacích programů, kurzů,
studuji
jiné
Tab. 10 – Způsob trávení volného času seniory

6.8

Závislost seniorů na venkově a způsoby pomoci

Téměř polovina respondentů 25 (48%) uvedla, že jejich domácnost není závislá na
pomoci druhé osoby. Nemalý počet respondentů tj. 24 (46%) odpovědělo, že je jejich
domácnost trochu závislá a zbylí 3 (6%) respondenti považují svoji domácnost
závislou na pomoci druhé osoby (obr. 20).
JAK MOC JE VAŠE DOMÁCNOST ZÁVISLÁ NA POMOCI DRUHÉ
OSOBY
3, 6%

velmi

málo

vůbec ne

25, 48%
24, 46%

Obr. 20 – Závislost seniorů na pomoci druhé osoby

22 (42%) dotazovaných respondentů na otázku dvacet odpovědělo, že seniorovi,
který není soběstačný má potřebnou péči a pomoc zajistit rodina v domácím
prostředí. Druhá nejčastější odpověď respondentů 15 (29%) byla rodina a komunita.
7 (13%) dotazovaných si myslí, že by se o ně měl postarat někdo jiný např. sociální
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pracovník, pečovatelka, zdravotní sestra atd. Dalších 6 (12%) respondentů by se
přestěhovalo ze svého domácího prostředí do nějaké instituce, třeba do domova pro
seniory. 2 (4%) respondenti otázku nevyplnili (obr. 21).
SENIOROVI, KTERÝ NENÍ SOBĚSTAČNÝ MÁ POTŘEBNOU PÉČI
A POMOC DLE VAŠEHO NÁZORU ZAJISTIT
2, 4%

rodina v domácím prostředí

6, 12%

rodina a komunita
22, 42%

7, 13%

někdo jiný (soc. pracovník,
pečovatelka, zdravotní sestra)

nějaká instituce, např. domov
pro seniory

15, 29%

chybně vyplněné

Obr. 21 – Možné formy pomoci v případě zhoršení zdravotního stavu

Seniorům v domácím prostředí na venkově dle 40 (75%) respondentů nejčastěji
poskytuje pomoc a péči rodina. Dalším 7 (13%) respondentům pomáhají sousedé,
přátelé a známí. V dotazníkovém šetření bylo možné označit i odpověď dobrovolníci,
sociální služby a domácí zdravotní péče. Tyto odpovědi byly zaznamenány vždy
pouze 1 (2%) respondentem. Jako u předešlé otázky i zde byly některé dotazníky
chybně vyplněny a to celkem 3 (6%) (obr. 22).
KDO VÁM NEJČASTĚJI POSKYTUJE POTŘEBNOU PÉČI A
1, 2%
POMOC
1, 2%

rodina

3, 6%

1, 2%

sousedé, přátelé, známí
dobrovolníci
sociální služby

7, 13%

domácí zdravotní péče
chybné vyplnění
40, 75%

Obr. 22 – Poskytovatelé péče a pomoci
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V otázce č. 22, která má polytomický výčtový charakter, označilo 26 (27%)
dotázaných, že potřebují pomoc se zahradou, hospodářstvím. 18 (19%) si nezvládají
sami obstarat nákupu. 17 (17%) využívá pomoc při dovozu k lékaři, na úřady a při
vyřizování úředních záležitostí. Pomoc s domácností potřebuje 14 (14%)
respondentů. Celkem 12 (12%) respondentům pomůže nejvíce psychická podpora.
4 (4%) potřebují pomoc či dohled při koupání, jídle a oblékání se. Pomoc se
zdravotní péčí a zajišťování dovozu jídla potřebují 3 (3%) respondenti. 1 (1%)
respondent uvedl peněžní výpomoc (tab. 11).

pomoc se zahradou, hospodářstvím
obstarávání nákupů
dovoz k lékaři na úřady, vyřizování úředních
záležitostí
pomoc s domácností
psychická podpora
pomoc s koupáním, jídlem, s oblečením
dovoz jídla
pomoc se zdravotní péčí
peněžní pomoc

Absolutní počet

Relativní počet
(v %)

26
18

27
19

17
14
12
4
3
3
1

17
14
12
4
3
3
1

Tab. 11 – Využívaná forma péče a pomoci

Jaký názor mají respondenti na potřebnou pomoc a péči, která je jim
poskytována? Jak můžeme vyčíst z grafu 20 celkem 25 (61%) respondentů je
vděčných za pomoc, tak jak je. Dalších 10 (24%) respondentů odpovědělo, že jsou
rádi za pomoc a péči, která je jim poskytována a zároveň by i ocenili větší míru této
pomoci. Celkem 3 (7%) respondentů oceňují pomoc, ale je jim to trochu nepříjemné.
Zbylí 2 (5%) respondenti otázku chybně vyplnili (obr. 23).

59

JAKÝ NÁZOR MÁTE NA TUTO POTŘEBNOU PÉČI A POMOC
1, 3% 2, 5%

3, 7%
10, 24%

jsem rád/a, že mi
pomáhají a ocenil/a bych i
větší míru pomoci
jsem vděčný/á za pomoc,
tak jak je
oceňuji pomoc, ale je mi
to trochu nepříjemné
výpomoc je mi velmi
nepříjemná
chybné vyplnění

25, 61%

Obr. 23 – Názor starých lidí na poskytovanou péči a pomoc

6.9

Informovanost seniorů o sociálních a zdravotních

službách
Z výzkumného šetření vyplývá, že pouze 19 (37%) seniorů je dostatečně
informováno o sociálních službách, které jim mohou být poskytovány v místě či
okolí jejich bydliště. 16 (31 %) respondentů sdělilo, že mají o sociálních službách jen
částečně dostatečné informace. Odpovědi, že jsou informace spíše dostatečné či zcela
nedostatečné byly zaznamenány vždy 7 (13%) respondenty. Jak si lze povšimnout na
v grafu chybně vyplněné dotazníky byly 3 (6%) (obr. 24).
JSOU INFORMACE O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
POSKYTOVANÝCH V MÍSTĚ VAŠEHO BYDLIŠTĚ A JEHO
OKOLÍ DOSTATEČNÉ 3, 6%
zcela dostatečné
jen částečně dostatečné
7, 13%

spíše nedostatečné
19, 37%

zcela nedostatečné
chybně vyplněné

7, 13%

16, 31%

Obr. 24 – Informovanost starých lidí o sociálních službách v místě bydliště
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Z dotazníkového šetření vyplynulo, že 31% respondentů je nespokojena
s dostupností sociálních služeb v místě bydliště obr. 10 e) podkapitola 6.5
Spokojenost se životem na vesnici.
Na předposlední otázku mohli respondenti odpovědět pouze výběrem z odpovědí
ano a ne. Z 52 (100%) respondentů odpovědělo 24 (46%), že vědí, na koho se obrátit
při sjednávání sociální služby. 27 (52%)respondentů by nevědělo, koho oslovit při
žádosti o sociální službu. 1 (2%) respondent na danou otázku vůbec neodpověděl
(obr. 25).
VÍTE NA KOHO SE OBRÁTIT PŘI ŽÁDOSTI O SOCIÁLNÍ
1, 2%
SLUŽBU
ano
ne
chybně vyplněné

24, 46%
27, 52%

Obr. 25 – Víte, na koho se obrátit při žádosti o sociální službu
Podle uvedených odpovědí v otázce č. 25 celkem 24 respondentů ví na koho se
obrátit při žádosti o sociální službu. Pokud by se senior dostal do obtížné životní
situace, jako zdroj možných informací ohledně sociálních služeb by se nejčastěji
(celkem 6 (25%) respondentů)obracelo na rodinu. 2 (8,5%) respondenti by se
obrátily na sociální pracovnici. Další 2 (8,5%) respondenti by hledali informace
u svého lékaře. 1 (4%) respondent by se obrátil přímo na poskytovatele sociálních
služeb a to konkrétně na Charitu v Pelhřimově. Doplňující podotázka v sobě
zahrnovala i odpověď „na nikoho“, takto odpověděl 1 (4%) respondent. Zbylých 12
lidí na otázku neodpovědělo. Pro přehlednost jsou údaje graficky zobrazeny
v obrázku 26.
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POKUD ANO, MOHL/A BYSTE ŘÍCI, NA KOHO SE OBRACÍTE
na rodinu
Charita Pelhřimov
6, 25%

sociální instituce
lékaři

na nikoho
12, 50%

1, 4%

neuvedlo

2; 8,5%
2; 8,5%
1, 4%
Obr. 26 – Zdroj informací při žádosti o sociální službu
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7

Diskuze

Podle Českého statistického úřadu žilo v roce 2014 v Okrese Pelhřimov 14 215
seniorů ve věku 65 a více let., z toho největší podíl tvořili věkové skupiny 70 -79
let.59 I v našem průzkumném šetření odpovídali nejčastěji (52%) senioři této věkové
kategorie.
Nejvíce oslovených seniorů v dotazníkovém šetření žilo v obci do 250 obyvatel,
a to 35 (67%) respondentů. Český statistický úřad uvádí, že v nejmenších obcích do
199 obyvatel na Vysočině tvoří senioři pětinu obyvatelstva. 60
Dle shrnutí hlavních poznatků Českého statistického úřadu je na Vysočině mezi
seniory zvláště mezi ženami méně osob narozených v obci současného bydliště. 61
Stejných výsledků jsme dosáhli i v našem průzkumném šetření. Od narození žije
v obci celkem 14 (27%) dotazovaných seniorů. Z toho 11 (79%) dotazovaných tvoří
muži a pouze 3 (21%) ženy. Může to být způsobeno tím, že dříve muži dědili
nemovitý majetek po svých rodičích a ženy následovaly svého manžela.
Nejvíce respondentů 32 (62%) uvedlo, že sdílí domácnost se svým partnerem.
9 (17%) respondentů uvedlo, že žije osamoceně. Z těchto 9 (100%) respondentů žije
7 (78%) samo z důvodu ovdovění a 2 (22%) uvedli rodinný stav svobodný
a rozvedený. Dalších 8 (15%) seniorů žije samo ve společné domácnosti s rodinou
svých dětí. Zbývající 3 (6%) žijí se svým partnerem a s rodinou svých dětí.
Strmisková v diplomové práci na téma Psychosociální potřeby seniorů, kde sledovala
psychické a sociální potřeby seniorů, udává rovněž největší zastoupení seniorů
žijících s manželem/manželkou (37,7%), žijících samostatně (19,7%) a sdílení
domácnosti s rodinou (14,8%).62

7.1

První dílčí výzkumná otázka

V bakalářské práci jsme si stanovily dvě výzkumné otázky. První se zaměřuje na
společenské a kulturní podmínky s cílem odpovědět na otázku „ jak senioři na vsi
vnímají kulturní a společenské vyžití a trávení volného času?“
59

/Srov. Senioři v Kraji Vysočina - 2015. Jihlava: Český statistický úřad, 2015. Lidé a společnost.
ISBN 978-80-250-2663-2. s. 9
60
/ Srov. Senioři v Kraji Vysočina - 2015. Jihlava: Český statistický úřad, 2015. Lidé a společnost.
ISBN 978-80-250-2663-2. s. 6
61
/ Srov. Senioři v Kraji Vysočina - 2015. Jihlava: Český statistický úřad, 2015. Lidé a společnost.
ISBN 978-80-250-2663-2. s. 6
62
/ Srov. STRMISKOVÁ, P. Psychosociální potřeby seniorů. Brno, 2007. Diplomová práce.
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta. s. 96.
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Venkovské obce nabízejí seniorům různé možnosti a aktivity, jak strávit svůj
volný čas a zapojit se do společenského dění obce. V průzkumném šetření se
kulturního vyžití v místě bydliště účastní 40% respondentů a 60% dotazovaných se
akcí nezúčastňuje. Celkem 44% seniorů se společenských aktivit ve své obci
zúčastňuje a celých 56% se nezúčastňuje. Socioložka Majerová ve svém výzkumu
„Český venkov 2001 Instituce“ dochází k opačným závěrům. Kulturních akcí se
účastní kolem 62%, dokonce 12%seniorů se aktivně zapojuje a pomáhá s přípravou
a organizací. Celá čtvrtina seniorů využívá možnosti účastnit se společenských
aktivit (plesy, zábavy). Dokonce desetina seniorů uvedla, že se podílí na jejich
organizování. 63
V dotazníkovém šetření naprostá většina respondentů 94% uvedla odpověď, že
mají dostatek volného času na vykonávání svých koníčků a zálib. Pouze 6%
respondentů odpovědělo, že na své koníčky čas nemají. Výsledek lze srovnat s prácí
Rohlíkové, která uvádí, že 97% vnímá volný čas jako dostačující či spíše dostačující,
pouhá 3% považují svůj volný čas za spíše nedostačující. 64 Zajímalo nás, jaké
faktory se mohou podílet na nedostatku volného času. Na základě vyhodnocení
našeho dotazníkové šetření můžeme konstatovat, že nedostatek času na své koníčky
a záliby mají senioři, kteří převážnou většinu svého dne pracují na svém
hospodářství, zahradě a starají se o rodinu, vaří a uklízí.
Autorka Brabcová ve své diplomové práci na téma Kvalita života a volnočasové
aktivity uvádí, že čeští senioři žijící v domácnosti tráví svůj čas nejčastěji četbou
denního tisku/časopisů tj. 16,47%, sledováním televize tj. 15,53%, luštěním
křížovek/sudoku tj. 12,24%. Další nejčastěji uváděnou položkou byla práce na
zahrádce tj. 9,88%, počítač a internet tj. 9,18%, četba knih tj. 8,71%, vaření tj.
7,76%, hlídání vnoučat tj. 4,94%, péče o domácí zvířata tj. 4,24%, kutilství, ruční
práce tj.3,29% a keramika tj. 0,24%.65
Z výsledků této bakalářské práce vyplývá, že respondenti žijící na venkově tráví
převážnou většinu svého času především aktivními činnostmi, kdy 28% seniorů
pracuje na svém hospodářství, zahradě, 14% se stará o rodinu, uklízí, vaří, 13%
seniorů něco kutí, opravuje a 9% se zapojuje do společenského života na vsi. Celkem
63

/Srov. MAJEROVÁ, V. [ET AL.]. Český venkov 2001: instituce. Praha: Credit, 2001. ISBN 80213-0863-X., s. 89-81
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/Srov. ROHLÍKOVÁ, A. Trávení volného času seniorů. Pardubice, 2015. Bakalářská práce.
Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií. s. 47
65
/ Srov. BRABCOVÁ, J. Kvalita života a volnočasové aktivity seniorů. Praha, 2010. Diplomová
práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu. s. 69-70

64

2% respondentů dokonce odpověděla, že pracují pro obec. Mezi pasivní způsoby
trávení většinu svého volného času patři čtení či se dívání na televizi, tuto odpověď
zvolilo celkem 20%. Porovnání těchto dvou výsledků nám ukazuje, rozdílnost
v trávení času, kdy senioři žijící na venkově se častěji věnují aktivním činnostem.
Mnoho seniorů žijících na venkově mají, jak potvrzuje Majerová ve svém
výzkumu, menší či větší hospodářství. V této práci jsme zařadili starost a péči
o hospodářství, zahradu mezi zájmy a koníčky. Celkem 28% respondentů uvedlo, že
se starají o své hospodářství a zahradu. Otázkou zůstává, zda právě starost
o hospodářství a zemědělskou činnost považují senioři za „zálibu, koníček“, ve sféře
volného času, jako to, co je baví a co patří k jejich životu.
Podle Majerové při výzkumu života seniorů na venkově na položenou otevřenou
otázku, která zkoumala, co se seniorům na jejich obci nelíbí, odpověděli 3% seniorů,
že nedostatek kulturní, společenské a zájmové činnosti. 66
Z hodnocení výzkumného šetření vyplývá, že jsou senioři s kulturními
a společenskými aktivitami spíše spokojeni nežli nespokojeni. Pouze 17%
odpovědělo, že jim na vesnici schází kultura, kdy si nemohou dopřát koncerty,
zájezdy, výstavy. Účast na takových to aktivitách sebou často nese problémy spojené
s cestou, resp. dojížděním (např. schůdky, kluzké chodníky, chybějící nízkopodlažní
autobusy aj.) Současný způsob kulturního života na venkově by se v podstatě dal
vyjádřit slovy jednoho z respondentů: „chybí mi divadlo, koncerty, ale i to si mohu
dopřát pomocí rodiny mimo bydliště.“ Ne všichni senioři se chtějí zapojovat do dění
v obci a trávit svůj volný čas aktivitami a činnostmi, které jim obec nabízí. I senior,
který se neúčastní aktivit, má možnost si na venkově najít to, co ho bude ve volném
čase bavit a naplňovat. Zda se senior aktivně zapojuje do dění v obci záleží
především na jeho zdravotním stavu a motivaci. Kulturní a společenské vyžití
nemusí být u seniorů na venkově organizované, ale i přesto může být pestré.
Například návštěva pohostinství nepatří mezi organizované společenské aktivity, ale
patří mezi důležitá místa každé obce. Senior má možnost kontaktu se společností
a společnost s ním „ být v centru dění obce.“
Senioři na venkově tráví svůj volný čas převážně aktivně, kdy se starají
o domácnost či o hospodářství a zemědělskou činnost. Velká pozornost by proto
měla být věnována tomu, zda tuto činnosti vnímají jako volný čas.
66

/ Srov. MAJEROVÁ, V., Český venkov 2004: život mladých a starých lidí. Praha: Česká
zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2005. ISBN 80-213-1281-5. s. 85-91.
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7.2

Druhá dílčí výzkumná otázka

Druhá výzkumná otázka se snaží zjistit, jak vnímají senioři žijící v domácím
prostředí na vesnici rodinnou a mezigenerační výpomoc.
Výzkum Nevjelíkové na téma Mezigenerační solidarita uvnitř rodiny ukázal, že
z celkového počtu oslovených respondentů jich 67,5% odpovědělo, že potřebnou
péči a pomoc má seniorovi zajistit rodina či jiný příbuzný. 27% respondentů by si
přálo, aby se o ně postarala nějaká instituce typu domov pro seniory a 5,5% uvedlo
cizího člověka.67 Rovněž respondenti v námi realizovaném výzkumu preferují život
ve své domácnosti. Celkem 42% dotazovaných seniorů uvedlo, že seniorovy, který
potřebuje pomoc druhé osoby má potřebnou péči zajistit rodina v domácím prostředí.
Naopak život v domově pro seniory či v jiné instituci si dokáže představit 12%
seniorů. O život v pobytovém zařízení vyjadřovali senioři zvýšený zájem spíše ve
vyšším věku a v případě zhoršeného zdravotního stavu. Další 29% respondentů
uvedlo, že potřebnou pomoc a péči má seniorovy poskytnout rodina za pomoci
komunity. Rovněž 13% seniorů chce žít ve svém domově, ale potřebnou péči by
měla zajišťovat pečovatelka, zdravotní sestra a sociální pracovník za pomoci
terénních sociálních služeb. Toto rozložení potvrzuje přání co nejdéle bydlet ve svém
domově se zajištěnou (běžnou) péčí (i za pomoci terénních sociálních služeb).
Každodenním problémem seniorů žijících ve vlastním domě se stává zvládání
rutinní péče o sebe a vlastní domácnost. Jak potvrzuje námi provedený výzkum, tak
i poznatky z jiných výzkumných šetření ukazují, že senioři velmi výrazně potřebují
pomoc s péčí o domácnost. Dále pociťují nedostatek doprovodu a asistence při
vyřizování osobních záležitostí či společenskou izolaci. 68 Námi dotazovaní senioři,
žijící v domácím prostředí na venkově, uváděli jako nejzávažnější problémy pomoc
se zahradou, hospodářstvím, s péčí o domácnost, asistenci při obstarávání nákupů,
asistenci při vyřizování úředních záležitostí či psychickou podporu od blízkých.
Průzkum na téma Rozhodovací faktory seniorů při výběru místa života ve stáří,
který vypracoval Bc. J. Moser uvádí, že seniorům v domácím prostředí nejčastěji
poskytují pomoc a péči rodinní příslušníci a to v 39% manželka/manžel, 1%
druh/družka, 41% děti a v 4% vnoučata. Dále nejčastěji poskytují pomoc a péči
67

/ Srov. NEVJELÍKOVÁ, P. Mezigenerační solidarita uvnitř rodiny. Zlín, 2011. Bakalářská
práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií. s. 60-61, celkem 98
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/ PERNES, Dr. Zdeněk. O postavení a životních podmínkách seniorů v hlavním městě Praha:
statisticko sociologická studie [online]., 101 [cit. 2017-05-01]. Dostupné z:
http://socialnipece.praha.eu/public/4d/4c/53/170337_4_Studie_seniori2008.pdf, s. 38-39
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přátele 4% a sousedi 7%.69 O významu rodiny při pomoci seniorům, je možné se
přesvědčit z jednadvacáté otázky. V ní byla položena základní otázka a to, kdo jim
nejčastěji poskytuje pomoc. Drtivá většina 75% využívá pomoci především od své
rodiny. Z těchto výsledků je zřejmé, jak velkou roli v životě seniorů hrají rodinní
příslušníci napříč generacemi. Celkem 13% vyhledává pomoc ve svém nejbližším
okolí, kam byli zahrnuti sousedé, přátelé či známý. I jejich pomoc je jistě velice
přínosná, ale v porovnání s významem rodiny je jejich podíl na pomoci spíše
doplňkový či okrajový. Odpověď dobrovolníci, sociální služby a domácí zdravotní
péči zvolili 2% respondentů.
Dotazovaní senioři, kteří uvedli, že jim péči poskytuje rodina či sousedé, přátelé
v další otázce převážně odpovídali, že jsou za pomoc rádi, ale ocenili by i vetší míru
pomoci.
Při žádosti o sociální službu by se 6 (50%) obracelo na rodinu, 2 (17%) na svého
lékaře, shodný počet tj. 2 (17%) na sociální pracovnici a 1 (8%) by se obrátil přímo
na poskytovatele sociálních služeb, což ukazuje na nepříliš kvalitní komunikaci
sociálních organizacích směrem k seniorům. Krejčová ve své bakalářské práci
s názvem Informovanost veřejnosti o zdravotních a sociálních službách pro seniory
v domácím prostředí, uvádí, že nejvíce seniorů až 84 (21%) by se obrátilo na
člověka, který se již s takovou situací setkal, 64 (16%) by shánělo informace v rodině
nebo u přátel, 39 (10%) by získávalo informace na internetu a 34 (9%) by
kontaktovalo přímo samotnou organizaci. 70 Z výše uvedeného je zřejmé, že senioři
k získání informací preferují osoby, které osobně znají a to bez ohledu na
relevantnost zjištěných informací.
Na

základě

porovnání

výsledků

lze

říci,

že

senioři

na

venkově

upřednostňují rodinnou a mezigenerační výpomoc před institucionální péčí. Senioři
v závislosti na svém zdravotním stavu preferují život ve své domácnosti, kdy se
nejprve snaží využívat pomoci a podpory od rodiny, přátel a komunity. V případě, že
je péče nedostačující tak se obrací zejména na terénní sociální služby, které jim
pomáhají zůstat ve svém domácím prostředí co nejdéle. Toto rozložení jejich
preferencí ukazuje na relativně vysokou soběstačnost seniorů a touhu zůstat co
69

/ srov. Bc. MOSER, J. Rozhodovací faktory seniorů při výběru místa života ve stáří. Jindřichův
Hradec, 2008. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu
Jindřichův Hradec, s. 80
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/ srov. KREJČOVÁ, S. Informovanost veřejnosti o zdravotních a sociálních službách pro seniory
v domácím prostředí. Jihlava, 2016. Diplomová práce. Vysoká škola polytechnická Jihlava., str. 37
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nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí. Z výzkumu vyplývá, že míra
pomoci a podpory rodiny za přispění komunity přispívá k nižšímu zájmu o sociální
služby či zařízení.
Senioři na venkově mají o poskytovaných sociálních službách v místě bydliště jen
částečně dostatečné informace. Informace o sociálních službách získává většina
seniorů neformální cestou (rodinní příslušníci, známí), od lékařů atd. Tato
zprostředkovaná informovanost v sobě skrývá velká úskalí a nebezpečí v podobě
tvorby deziluzí a milných představ o sociálních službách. Ve chvíli, kdy senior
opravdu potřebuje jakékoliv sociální služby nebo ústavní pobyt, může přijít úplně
jiná realita, se kterou nepočítal, a které je náhle vystaven a konfrontován bez času na
aklimatizaci. Více jak polovina respondentů 52% uvedla, že nevědí na koho se při
žádosti o sociální službu obrátit. Z těchto výsledků lze předpokládat, že je
nedostatečná informovanost o možnostech využívání různých sociálních služeb,
které by reagovaly na individuální životní situaci seniora. Informací o sociálních
službách by jednak mohlo být více a jednak by mohly být poskytovány pro ně
přístupnější formou např. prostřednictvím sociálního pracovníka při obci. Zlepšení
informovanosti by měl být první zásadní krok sociálního pracovníka při obci, neboť
i sebelepší systém sociálních služeb nemůže fungovat, pokud se o něm cílové
skupiny obyvatel nedozví.
Informovanost je velice relativní pojem, jelikož jen stěží lze určit, do jaké míry
požadují senioři informace a jakým způsobem je chtějí přijímat. Tato oblast je velice
široká a přináší prostor pro samotný výzkum.

7.3

Hlavní výzkumná otázka

Cílem dotazníkového šetření bylo odpovědět na otázku „jaké jsou sociální, kulturní
a mezigenerační podmínky života seniorů na vesnici?“
Podmínky života seniorů na venkově ovlivňuje zdravotní stav. Je všeobecně
známo, že senioři jsou největšími spotřebiteli zdravotní péče. Tato skutečnost je
zřejmá i z výsledků našeho dotazníkového šetření, neboť 33% respondentů uvedlo,
že nejsou spokojeni s dostupností zdravotní péče v obci. Většina seniorů tedy musí
za lékařskou péčí dojíždět. Senioři jsou tak ve většině případů závislí na druhých
lidech (rodina, přátelé, sousedé) zda jim umožní dostat se do měst. Tato závislost
může být dána jednak omezenou pohyblivostí a jednak tím, zda senioři mají či
nemají auto, neboť to z pravidla umožňuje na venkově pohyb dle vlastního přání.
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Senioři dále poukazovali na špatnou dopravní obslužnost, která o víkendech
a svátcích téměř neexistuje. Dopravní dostupnost byla negativně vnímána především
u seniorů, kteří žijí v obci do 250 obyvatel. Nižší počet obyvatel ovlivňuje nižší
obsazenost dopravních spojů.
Koncentrace obyvatelstva ovlivňuje i dostupnost a kvalitu základních obchodů
a služeb v místě bydliště. Polovina dotazovaných 46% uváděla, že jim na venkově
schází obchod se základními potravinami. Pro naprostou většinu služeb musí senioři
dojíždět do nejbližších měst. Kvůli odlehlosti obce mají s dopravou za obchody
a službami problém zejména lidé se zhoršenou pohyblivostí, což se negativně odráží
v jejich hodnocení. Neschopnost obstarat si základní potraviny má za následek
omezení jejich samostatnosti, v mnoha případech jsou pak odkázáni na pomoc
rodiny, přátel či komunity.
Naopak kulturní podmínky života seniorů na venkově jsou hodnoceny velmi
pozitivně. Oslovení senioři se ve většině případů rádi zapojují do veřejného života
v obci. Není možné si tedy myslet, že kulturní vyžití je pouze pro mladé lidi. Také
senioři mají chuť účastnit se společenského života.
Nejvýznamnějším sociálním aspektem, který ovlivňuje život seniorů na venkově
je rodina. Rodina je pro seniora velmi významná a to především na venkově, kde
seniorům poskytují hlavní pomoc a podporu právě rodinní příslušníci. Pokud senior
žije v domácnosti se svou rodinnou, je to výhodou, protože rodina funguje v pozici
pečovatele o seniora. V případě, že senior žije ve své domácnosti sám či jsou špatně
nastaveny rodinné konstelace, jsou pro seniory v obci velmi podstatnými aspekty
pomoci sousedé, známí či komunita. Mezigenerační výpomoc je na venkově podle
výpovědí intenzivnější, lidé se mezi sebou znají důvěrněji než ve městě. S vesnicí je
tedy spojena sociální soudržnost, která vyplývá ze znalosti všech obyvatel navzájem.
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Závěr
V bakalářské práci jsme se zabývali problematikou kvality života seniorů, a to
konkrétně v domácím prostředí na venkově. Cílem této práce bylo zjistit, co
ovlivňuje kvalitu života seniorů žijících v domácím prostředí na venkově.
K zodpovězení hlavního cílu jsme si v první části práce vytvořili teoretický koncept
a objasnili jsme si základní pojmy, které souvisí s danou problematikou. Věnovali
jsme se významu vnějšího prostředí pro kvalitu života ve stáří a případným rozdílům
mezi životem ve městě a na venkově. Dále jsme se zabývali aktuálně dostupnými
možnosti podpory a pomoci seniorům a popsali druhy sociálních služeb a sociální
práci ve venkovském prostředí. V praktické části jsme realizovali kvantitativní
dotazníkové šetření. Zjištěné výsledky byly analyzovány, interpretovány a následně
porovnávány s jinými výzkumy.
Pro kvalitu života ve stáří na venkově je rozhodující zdravotní stav. Zdraví či
naopak nemoc bude vždy výrazně určovat způsob prožívání života v pokročilejším
věku. V zásadě můžeme říci, že zdravotní stav ovlivňuje všechny každodenní
činnosti seniorů. Ve vyšším věku v důsledku ubývání sil, dochází ke snížení
soběstačnosti, která může vést, až k bezmocnosti vyžadující soustavnou pomoc druhé
osoby. Proto je nutné na venkově rozvíjet síť sociálních služeb pro seniory a u již
existujících zlepšit informovanost. Venkovská komunita představuje lepší podmínky
pro vzájemnou výpomoc nejen v rámci rodiny, ale i mezi sousedy. Tato výhoda by se
měla zachovat i při rozšiřování služeb typických v současnosti spíše pro anonymní
městské prostředí. Senioři, přes všechny vymoženosti civilizace a zdravotní péče
nejvíce potřebují právě kontakt se svými blízkými.
Celkově výzkum potvrdil, že kvalitu života na venkově pozitivně ovlivňuje
především

rodinná,

mezigenerační

výpomoc

a

možnost

společenského,

kulturního a sportovního vyžití v obci. Mezi faktory, které naopak limitují kvalitu
seniorova života na vesnici lze zařadit hlavně nedostupnost obchodu se základním
zbožím a službami, dále dopravní nedostupnost a neexistenci dostupnosti
zdravotní péče.
Kvalitu života ve stáří ovlivňuje tedy míra saturace potřeb seniora společně
s celou řadou faktorů: kvalitou sociálních kontaktů, ať už jde o vztahy s dospělými
dětmi nebo o sousedy, přátele, dále dostupností zdravotní péče, kvalitou a cenovou
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dostupností bydlení, informovaností o dění kolem, nabízenými službami, dostupností
dopravy i základního zboží.
Prostředí, ve kterém člověk žije, do jisté míry předurčuje, jak bude svůj život
prožívat, jak jej vnímáme, jak jsme s ním spokojeni. Nemusí si ani uvědomovat, že
dostupnost jednotlivých služeb, náklady spojené s jeho životním stylem, možnosti
využití volného času nebo třeba menší anonymita na vesnici má vliv na spokojenost
a kvalitu jeho života.
Na závěr bych ráda dodala, že kvalita života seniorů na venkově jako téma si
zaslouží pro svou rozsáhlost a podnětnost hlubší studie. Jednak z důvodu, že venkov
je plný možností a je potenciálem pro samotné seniory, obce, ale také pro
pracovníky, kteří by se chtěli věnovat této problematice.
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Seznam příloh
Příloha č. 1: Dotazník
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Příloha č. 1 – Dotazník
Dobrý den,
jmenuji se Jana Bednářová a jsem studentkou posledního ročníku bakalářského
studijního oboru Sociální a pastorační práce na Evangelické teologické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze. Ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který je
určen pro seniory a týká se sociálních, kulturních a mezigeneračních podmínek
života seniorů na vesnici. Dotazník je anonymní a získané informace budou sloužit
k vypracování mé bakalářské práce s názvem „Kvalita života seniorů žijících na
venkově“. Pokud není uvedeno jinak, zaškrtněte pouze jednu odpověď. Odpovědi
označujte křížkem nebo doplňte slovy. Předem děkuji za Vaši ochotu a Vámi
poskytnuté informace.
Dotazník
1. Označte, zda jste
a) muž
b) žena
2. Věk
3. Rodinný stav
a) svobodný/á
b) ženatý/vdaná
c) rozvedený/á
d) ovdovělý/á
4. Jak dlouho již žijete v této obci?
a) od narození
b) 10 -20 let
c) 20-30 let
d) 30 let a více
5. Kolik zde žije obyvatel:
a) do 250
b) 250-500
c) 500-1000
d) Více než 1000
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6. Ve své domácnosti/domě žiji
a) sám/sama
b) společně s manželkou/manželem, družkou/druhem, ale bez dětí
c) sám/sama se svými dětmi (doplňte s kým
)
d) s manželkou/manželem, družkou/druhem a se svými dětmi (doplňte
s kým
)
e) s jiným člověkem (lidmi) – uveďte s kým:

7. Máte ve své obci (lze označit více odpovědí)
a) rodinu
b) přátele
c) známé
d) docházejí za mnou pouze pracovníci služeb (sestry a/nebo pečovatelka)
e) navštěvují mě pouze lidé z obecního úřadu
f) chodí za mnou pouze pan farář/paní farářka
g) nemám zde vůbec nikoho, jsem zcela sám/a
8. Kdy podle Vašeho názoru nastává stáří? Když člověk
a) dosáhne nároku na starobní důchod
b) začne mít zdravotní potíže a ubývají mu schopnosti a síly
c) ztrácí kontakty s lidmi a přestává se účastnit společenského života
9. Co pro Vás znamená spojení „být soběstačný“ ve vašem věku

10. Jak byste zhodnotil/a svůj zdravotní stav
Vynikající

1 2 3 4 5

velmi špatný
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11. Jak jste spokojen/a s různými aspekty života ve své obci
a) s dopravní dostupností (např. autobusová či vlaková doprava)
spokojen/a
ani spokojen/a, ani nespokojen/a
nespokojen/a
b) s odstraňováním bariér u vstupů do budov (do obchodu, k lékaři, na
úřad, do kostela)
spokojen/a
ani spokojen/a, ani nespokojen/a
nespokojen/a
c) s dostupností zdravotní péče v obci (lékaři a jiné zdravotní služby)
spokojen/a
ani spokojen/a, ani nespokojen/a
nespokojen/a
d) s dostupností obchodu se základním zbožím,
spokojen/a
ani spokojen/a, ani nespokojen/a
nespokojen/a
e) se sociálními službami
spokojen/a
ani spokojen/a, ani nespokojen/a
nespokojen/a
f) sdalšími službami (kadeřnictví, stavební práce, instalatéři apod,)
spokojen/a
ani spokojen/a, ani nespokojen/a
nespokojen/a
g) se zábavou, sportem
spokojen/a
ani spokojen/a, ani nespokojen/a
nespokojen/a
12. Jsou pro Vás informace o dění ve Vaší obci dostupné
a) ano
b) ne
Uveďte, jak se k Vám tyto informace dostávají:………………………
13. Jste-li požádán/a sousedy či zástupci obce o výpomoc při organizaci
akcích obce, pomáháte
a)
b)
c)
d)
e)

pravidelně a rád/a
občas dle svých časových možností
výjimečně
nepomáhám
nejsem žádán/a o pomoc při akcích
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14. Myslíte si, že by na Vaše názory měli zástupci obce brát větší ohled
a) určitě ano
b) spíše ano
c) ne, není třeba
15. Jak jste spokojen/a s možnostmi svého zapojení do života v obci
a) velmi
b) málo
c) vůbec ne
Do kterých aktivit jste konkrétně zapojen/a?
16. Účastníte se ve Vaší obci
a) společenských akcí (plesy, bály, zábavy)
ano
ne
b) kulturních akcí (sportovní akce, akce pro děti)
ano
ne
c) veřejných schůzí
ano
ne
d) anket, které se týkají důležitých záležitostí života v obci (vodovod,
kanalizace, svoz odpadu, budování hřiště pro děti apod.)
ano
ne
e) veřejných brigád - např. při úklidu obce
ano
ne
17. Máte čas na vaše koníčky, záliby, na rodinu
a) ano
b) ne
18. Jak trávíte převážnou většinu svého času ve všední den (lze označit více
odpovědí)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

jsem v práci, dělám výdělečnou činnost
pracuji na svém hospodářství, zahradě
starám se o rodinu, vařím, uklízím
chodím na návštěvy, povídám si s lidmi
dělám ruční práce, šiji, pletu
něco kutím, opravuji
účastním se vzdělávacích programů, kurzů, studuji
odpočívám, čtu, dívám se na televizi
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i) zapojuji se do společenského života ve vsi – posezení v hospodě,
myslivci, sportovní akce, zábavy, hasiči, sokol
j) pracuji pro obec
k) jiné
19. Jak moc je Vaše domácnost závislá na pomoci druhé osoby z vnějšku
a) velmi
b) málo
c) vůbec ne
20. Seniorovi, který není soběstačný, má potřebnou péči a pomoc podle
Vašeho názoru zajistit
a)
b)
c)
d)

rodina v domácím prostředí
rodina a komunita (sousedé, lidi z kostela, dobrovolníci, přátelé)
někdo jiný (sociální pracovník, pečovatelka, zdravotní sestra)
nějaká instituce, třeba domov pro seniory

21. Kdo Vám nejčastěji poskytuje tuto pomoc
a)
b)
c)
d)
e)

rodina
sousedé, přátelé, známí
dobrovolníci (např. z kostela)
sociální služby (pečovatelka)
domácí zdravotní péče (zdravotní sestra)

22. Jakou formu má tato výpomoc (lze označit více odpovědí)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

pomoc s domácností (běžný úklid, zalévání květin)
pomoc se zahradou, hospodářstvím
psychická podpora (popovídání si, vyslechnutí)
obstarávání nákupů
dovoz k lékaři na úřady, vyřizování úředních záležitostí
dovoz jídla
pomoc s koupáním, jídlem, s oblečením apod.
peněžní výpomoc
pomoc se zdravotní péčí (s léky, převazy apod.)

23. Jaký názor na tuto pomoc máte
a)
b)
c)
d)

jsem rád/a, že mi pomáhají a ocenil/a bych i větší míru pomoci
jsem vděčný/á za pomoc, tak jak je
oceňuji pomoc, ale je mi to trochu nepříjemné
výpomoc je mi velmi nepříjemná
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24. Jsou informace o sociálních službách poskytovaných v místě Vašeho
bydliště a jeho okolí dostatečné?
a)
b)
c)
d)

zcela dostatečné
jen částečně dostatečné
spíše nedostatečné
zcela nedostatečné

25. Víte na koho se obrátit při žádosti o sociální službu?
a) ano
b) ne
Pokud ano, mohl/a byste říci, na koho se obracíte?

26. Máte pocit, že Vám na vesnici schází něco důležitého, co byste snadno
získal/a ve městě?
a) ano
b) ne
Pokud ano, mohl/a byste říci, co Vám na vesnici konkrétně chybí?
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