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ABSTRAKT
Tato

bakalářská

práce

se

zabývá

spokojeností

klientů

domovů

pro

seniory

s poskytovanými službami ve třech vybraných pobytových zařízeních tohoto typu. Pro
tento účel byla zvolena kvalitativní výzkumná metoda osobních rozhovorů s dvanácti
klienty (po čtyřech v každém z daných zařízení). Hlavním cílem výzkumu i práce samotné
je zmapování a interpretace situace a navržení možných změn, které by vedly ke zlepšení
kvality života seniorů. Teoretická část má tři kapitoly. První se zabývá stárnutím, fázemi
lidského života a stářím jako společenským fenoménem. Ve druhé kapitole jsou
definovány základní pojmy: lidské potřeby, kvalita života, životní spokojenost (wellbeing), ageismus. Třetí kapitola se zaměřuje na sociální služby, příslušné právní předpisy,
instituce a pracovníky. Praktická část sestává ze tří základních kapitol. V první jsou
popsány cíle a metody výzkumu, položeny výzkumné otázky a představeni respondenti. Ve
druhé podkapitole je popsán průběh a výsledky výzkumného šetření, rovněž jsou zde
zodpovězeny výzkumné otázky. Závěr praktické části předkládá následující poznatky
s ohledem na cíl práce: Senioři vítají „neústavní“ prostředí a velký důraz kladou na své
soukromí. Ve věci stravy upřednostňují pestrost a chutnost před nutričními a dietními
opatřeními. Na přístupu personálu si klienti nejvíce cení přátelskosti, ochoty a vstřícnosti.
V otázce volnočasových aktivit mají muži a ženy rozdílné priority: muži preferují klid,
popř. aktivity individuální, zatímco ženy se rády účastní aktivit společných i dění
v domově obecně.
KLÍČOVÁ SLOVA
senioři, domovy pro seniory, kvalita života, spokojenost, sociální služby

ABSTRACT
This bachelor thesis deals with the satisfaction of the elderly in the retirement homes –
with respect to their services in three institutions of this kind. For this purpose,
a quantitative method of the personal interviews has been chosen (12 clients in total, 4
from each home). The primary aim of this research (as well as the work itself) is to
describe and interpret the situation and eventually to suggest proper changes in order to
improve the seniors’ quality of life. The first, theoretical part consists form three chapters.
First: aging, life stages, old age. Second: human needs, quality of life, satisfaction (wellbeing), ageism. Third: welfare services, social (welfare) workers, associated laws,
institutions and activities. The practical (analytical) part states the research questions, the
method and the aims of the research. Also, it introduces the respondents, presents the
results of the research and assesses its outcomes, which are the following. The elderly
gladly accept “non-institutional” environment and put emphasis on their private. They
preferred varied and tasty diet rather than nutritious or “healthy”. As for the staff, the
clients appreciate friendliness, willingness and helpfulness. There was a difference
between genders was in the attitude to the activities. Men favour their own calm or
individual activities, whereas women like contributing in collective activities and take part
in social life in general.
KEYWORDS
the elderly, retirement homes, quality of life, satisfaction, welfare services
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Úvod
V dnešní vyspělé společnosti se neustále zvyšuje hranice věku dožití. To je samozřejmě
pozitivní trend, který souvisí jednak s kvalitou a dostupností zlepšující se zdravotní péče a
jednak s životním stylem moderní populace, která klade důraz na pestrou a zdravou stravu,
pravidelnou sportovní aktivitu a v neposlední řadě na bohatý společenský a kulturní život.
Tyto aspekty udržují člověka déle plnohodnotně zapojeného do života – jedinec se tak
necítí jako neužitečný a závislý na péči druhých.
Přibyl (2015) dokládá, že dospělí potomci dnes většinou o své rodiče v případě potřeby
pečují co nejdéle v domácím prostředí, někdy i s využitím terénních sociálních služeb. Co
se terénních služeb týče, jde o jednu z tendencí moderní sociální péče, o snahu ji
„polidštit“, jak se budete moct dočíst dále. Jestliže senior již ale není za zdravotních či
jiných důvodů schopen setrvávat v domácím prostředí, hledá rodina další řešení. Potom je
možné využít služeb pobytového zařízení – domova pro seniory. Domovy pro seniory jsou
upraveny zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jejich počet v posledních letech
v České republice sice neustále roste, ale kapacita těchto zařízení zdaleka nepokrývá
poptávku po nich (Sak, Kolesárová, 2012).
Tato bakalářská práce se zaměřuje právě na pobytová zařízení, tamní nabídku služeb a
aktivit, přičemž na zjišťování spokojenosti klientů s nabídkou volnočasových aktivit je
kladen největší důraz. K porovnání jsem si vybrala tři domovy pro seniory v okolí Říčan u
Prahy. Zřizovatelem je v jednom případě církev, ve zbylých dvou případech se jedná o
soukromé instituce. Z rozhovorů s klienty těchto zařízení jsem se snažila získat co
nejpřesnější informace o nabízených službách a aktivitách, stejně jako o tom, jak jsou
klienti s touto nabídkou spokojeni.
Cílem práce je vedle sběru, interpretace a vyhodnocení informací také pomoc
zaměstnancům domovů pro seniory při snaze zkvalitnit péči o klienty – a to právě na
základě výsledků průzkumu.
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1

Stáří a stárnutí

Zatímco stáří (senium) představuje poslední fázi života, konstatuje Přibyl (2015), stárnutí
(senescence) je fyziologický proces, který nevyhnutelně potká každého z nás.
Oběma těmito fenomény se zabývá gerontologie, která „integruje hledisko zdravotní,
psychologické a sociální“ a jejíž součástí je „geriatrie, která se zabývá prevencí,
diagnostikováním a léčením nemocí starších lidí“ (Matoušek, 2008, s. 66). Mezi významná
témata gerontologie z hlediska sociální práce patří životní styl, stejně jako další faktory,
které ovlivňují soběstačnost seniorů či naopak jejich závislost na druhých (tamtéž).

1.1 Fáze života
„Životní čas člověka je z praktických důvodů určitým způsobem členěn. V jednotlivých
periodizačních škálách je obvykle přihlédnuto k biologické podstatě ontogeneze, kterou
současně doprovází vyvíjející se psychika“ (Haškovcová, 2010, s. 10).
Dále Haškovcová (2010) uvádí, že období dětství probíhá dynamicky a proměnlivě. Je
důležitou startovací fází lidského života. Dítě roste, vyvíjí se a socializuje se. Rychle uteče
ta bezstarostná část dětství, dítě se začíná vzdělávat a nastávají první povinnosti.
Vzdělávání je směřováno k tomu, že být plně soběstačným a ekonomicky činným občanem
je prioritou.
Následuje období puberty, kdy jedinec začíná objevovat složitý svět lidských vztahů a
lákavý svět erotiky. Do toho navíc přichází první rozhodování o budoucí profesi, kdy
„adolescent teprve hledá svoji adekvátní roli v osobním životě i ve společnosti“
(Haškovcová, 2010, s. 11).
Třebaže osmnáctiletý člověk je formálně dospělý, není ještě vyzrálý profesně ani osobně.
Až do třiceti let jedinec zraje. V tomto období se zpravidla poprvé zapojuje do pracovního
procesu, poprvé vstupuje do manželství nebo partnerství a často se poprvé stává rodičem.
Čas dospělého jedince je naplněn ekonomicky produktivním a nezávislým životním
programem.
Už v této etapě by však zralý, dospělý jedinec měl pomýšlet na zabezpečení svého stáří,
neboť „čtyřicátník ví, jak rychle uběhlo posledních patnáct činorodých let, a dovede už
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reálně odhadnout, jak rychle uteče dalších patnáct roků. A až bude slavit 55. narozeniny,
pak už půjdou žerty stranou: víc roků života už prožil, než perspektivně prožije“
(Haškovcová, 2010, s. 13). Zároveň v tomto věku, tedy okolo 40. roku života, hodně lidí
zažívá pocit tzv. sendvičové generace. Jejich děti (které dosud neopustily rodné hnízdo) je
stále potřebují a zároveň je třeba se alespoň zčásti starat o své stárnoucí rodiče ((viz např.
Bertini, 2013).
Život po padesátce je doprovázen stereotypem a únavou. Někteří odborníci používají
termín „poledne života“. Člověk se těší na penzi jako na vysvobození v mnoha ohledech –
od práce, od povinností, starostí – jako na skutečnou svobodu, kdy si bude moct dělat, co
se mu zlíbí. „Takový sen o krásném penzijním věku … je typický zejména pro chataře,
chalupáře, zahrádkáře. včelaře a vůbec všechny koníčkáře“ (Haškovcová, 2010, s. 15).
Když se však ona doba, ona očekáváná svoboda blíží, zhruba dva až pět let před penzí
podléhají lidé pocitům, které Haškovocová (2010, s. 15–16) přirovnává k postavení „na
hranici propasti“. Důvodem je, že spolu se spoustou volného času přichází jakési vyřazení
z každodenního života, ztráta společenské platnosti, vyklizení scény… Objevují se tedy
první příznaky psychických těžkostí spojených se stářím.
„Ani nástup do starobního důchodu z člověka však ze dne na den nedělá starce. Hovoříme
o ‚mladém seniorovi‘ či ‚raném stáří‘“ (Haškovcová, 2010, s. 20). Lidé zůstávají vitální,
stále se mohou těšit dobrému zdraví. To je čas na koníčky, rodinu, cestování… Ostatně,
právě díky uplatnění v rámci rodiny, která jejich pomoc s výchovou či hlídáním přijímá
s povděkem, si mnozí prarodiče mohou připadat nadále prospěšní.
Jak léta ubíhají, člověk se postupně okolo 75. roku života dostává do období vlastního
stáří. V této době již skutečně a znatelně ubývá energie a zhoršují se smyslové i kognitivní
funkce. Přibyl (2015, s. 11) jejich manifestaci popisuje tak, že „člověk se rychleji unaví,
potřebuje delší čas k obnově fyzických i duševních sil, má pomalejší reakce na podněty,
dochází ke zpomalení psychomotorického tempa“.
V tomto období se tedy senioři bez pomoci zpravidla neobejdou (prvním v pomyslné řadě
„pečovatelů“ by ve zdravě fungující rodině měli být potomci). Může jít o obstarání větších
nákupů, fyzicky náročnějších domácích prací, doprovod k lékaři a podobné jednotlivosti.
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Někteří senioři ovšem kvůli svému stavu již v tomto věku vyžadují časově náročnější péči
(ať už nadále svých blízkých, nebo i profesionálů).
V další etapě života, již nazýváme „vysoké stáří“ či „dlouhověkost“ a začíná po 90., příp.
85. roce věku (zdroje a názory se v určení této hranice různí), už většina seniorů potřebuje
stálou pomoc a péči. Tu zpravidla musí rodinní příslušníci z větší či menší části přenechat
odborníkům pracujícím v sociálních službách (viz např. Haškovcová, 2010, Přibyl, 2015).

1.2 Stáří
Stran stáří existuje mnoho různých definic. Je třeba mít na zřeteli, že žádná z nich nemá
absolutní platnost, žádná není ostatním nadřazena. Pro účely této bakalářské práce byla
jako výchozí zvolena poněkud netradiční definice Josefa Wievegha, citovaná Jarošovou
(2006, s 7), která říká, že ,,relativně stálému a přesnému vymezení … brání velké rozdíly
v projevech stáří u téhož jedince (např. nesoulad mezi projevy fyzickými a psychickými),
interindividuální variabilita (stáří probíhá rozdílně u jedinců téhož kalendářního věku),
sociokulturní aspekt hodnocení stáří (odlišná hodnoticí kritéria stáří z hlediska
historického, sociálního, kulturního, geografického), prodlužující se věk“.
Matoušek (2008, s. 214) pak věcně konstatuje, že „stáří je věkové období začínající
v současné západní kultuře v 60–65 letech, kdy lidé odcházejí do důchodu. Někteří z nich
pak mají větší spotřebu zdravotní péče nebo i postupně ztrácejí soběstačnost. Neplatí však
obecně, že každý starý člověk je bezmocný, nemocný, depresivní, trpí poruchami paměti a
pohybového ústrojí“.
Biologické stáří lze charakterizovat jako „míru involučních změn, která je u každého
jedince zcela individuální“, přičemž již okolo 25. až 30. roku života lze zaznamenat mírný,
avšak nezadržitelný pokles fyzické i duševní výkonnosti.
1.2.1 Omezení ve stáří
„Stáří a nemoci jsou pokládány za synonyma. Je to nesprávné, protože nemoci postihují
lidi všech věkových kategorií. Starším lidem však hrozí příchod vážných a strasti
přinášejících nemocí častěji, což je důvod, proč se bojí stáří“ (Haškovcová, 2010, s. 248).
Je však nutné rozlišovat, zdali se v konkrétním případě skutečně jedná o nemoci, anebo
„pouze“ o zhoršení či omezení schopností v důsledku přirozeného opotřebení organismu.
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Je totiž samozřejmě, že se stoupajícím věkem určitá omezení pozorujeme. Často však
nejde přímo o choroby, jako spíše o zmíněné běžné projevy biologického stáří. Jako
nejčastější vnější příznaky biologického stáří Přibyl (2015) zmiňuje typické změny na kůži,
úbytek kostní hmoty, ochabování svaloviny, změny na postavě a na chůzi, úbytek a
šedivění vlasů a ochlupení, poruchy sluchu a zhoršování zraku. Vlivem těchto procesů
dochází u člověka rychleji a snáze k únavě, zpomalují se jeho reakce na vnější podněty,
chůze se stává obtížnější, sil ubývá a obnovují se déle, kognitivní funkce se postupně
zhoršují.
Haškovcová (2010, s. 251) uvádí de facto totéž. „Lékaři hovoří o nemocných seniorech
jako o křehkých pacientech. Znamená to, že se jejich zdravotní stav může zcela náhle a
lehce ‚zvrtnout‘, tedy dekompenzovat“. Jako předpoklady takové křehkosti jmenuje právě
např. celkovou slabost, snadnou unavitelnost či zhoršenou stabilitu. K nim přidává ještě
subjektivnější symptomy, jimiž jsou nechutenství, rozladěnost a ztráta zájmu.
Sak a Kolesárová (2012, s. 136–137) připomínají, že „člověk je jednota biologického,
psychického a sociálního a vyvíjí se a proměňuje ve všech těchto složkách … Základní,
určující dimenzí fenoménu stáří je proměna biologického systému člověka. Po překročení
vrcholného stavu, kdy všechny tělesné orgány fungují optimálně a tělesné funkce jsou
nejlépe naplňovány, dochází k postupnému zhoršování fyzického stavu člověka a nárůstu
chorob, které jsou výrazem neschopnosti systému optimalizovat či alespoň udržovat
funkční jednotlivé prvky v rovnováze a vyrovnávat se s vnějšími negativními stimuly“.
Na vině jsou zde tři typy biologických změn, které lze dle Přibyla (2015) kategorizovat
takto:
(1) úbytek funkcí na molekulární, tkáňové, orgánové a systémové úrovni
(2) významný pokles buněčných rezerv manifestující se například při reakci v zátěžových
situacích
(3) zpomalení většiny funkcí
1.2.2 Péče o seniory
„Mezi hlavní cíle soudobé péče o seniory patří zachování co největší míry autonomie,
soběstačnosti a sebeobslužnosti seniorů, a to v jejich přirozeném prostředí“ (Přibyl, 2015,
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s. 14). Podle odhadu, které Přibyl uvádí dále, je přibližně 80 % osob starších 65 let
soběstačných a potřebují pouze občasnou dopomoc rodiny či blízkých, 13 % seniorů se
neobejde bez pomoci s chodem domácnosti, 5 % jedinců vyžaduje domácí péči ve větším
rozsahu a pouze u cca 3 % je opravdu nutná péče ústavní.
Pozoruhodné a poněkud politováníhodně v tomto ohledu je, že „dnes je v institucionální
péči … mnohem více seniorů, než by bylo opravdu nutné“ (Přibyl, 2015, s. 14), a tak je
tento podíl podstatně vyšší. Příčinu lze spatřovat v dysfunkčnosti rodin, kde velkou roli
hraje ekonomický zisk, samostatnost a nezávislost, které jsou pro mnoho rodin důležitější
než „jejich“ senior. A to navzdory trendu, kdy se relativně rychle rozvíjí segment terénních
sociálních pracovníků a asistentů, díky němuž jsou možnosti domácí péče mnohem širší a
z praktického hlediska schůdnější.
Výše zmíněný (neustále) stoupající počet seniorů a naproti němu snižující se ochota či
zájem rodin o své zestárlé blízké pečovat předurčují potřebu zaměřovat se ve větší míře na
péči o seniory, na kvalitu jejich života v pobytových zařízeních a na jejich spokojenost
celkově.
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2

Lidské potřeby, kvalita života, well-being a ageismus

Porozumění pojmům, jako jsou lidské potřeby, kvalita života a well-being, je důležitým
krokem při snaze specifikovat potřeby seniorů s ohledem na zajištění kvality jejich života a
osobní spokojenosti.

2.1 Lidské potřeby
Potřeba se definuje různými způsoby, Přibyl (2015, s. 31) uvádí mimo jiné definici podle
Šamánkové (2004), která potřebu popisuje jako „stav organismu, který je charakterizován
dynamickou silou, která vzniká z pocitu nedostatku nebo přebytku v oblasti biologické,
psychologické, sociální nebo duchovní“. Naplnění potřeb je pak podle ní předpokladem
pro vyrovnání a obnovení změněné rovnováhy organismu. Dodejme ještě, že potřeby jako
takové se v průběhu života nemění, mění se pouze jejich subjektivní vnímání, potažmo
hierarchie (viz Přibyl, 2015; Haškovcová, 2010).
Americký psycholog Abraham Harold Maslow v roce 1943 definoval a uspořádal pět
základních lidských potřeb. Jsou jimi následující (vycházím z popisu in Přibyl, 2015):
(1) fyziologické potřeby: jídlo, pití, spánek…
(2) potřeby jistoty a bezpečí: vedle jistoty a bezpečí např. zákon a pořádek
(3) sociální potřeby: příslušnost ke skupině, láska…
(4) potřeba úcty a uznání: sebeúcta, nezávislost, prestiž, dominance…
(5) seberealizace: osobní růst, pocit naplnění…
K těmto pěti primárním později Maslow přidal tři další, z nichž dvě situoval mezi 4. a 5.
úroveň tzv. Maslowovy pyramidy1 a třetí zcela nad ní. Šlo o (5) poznávací neboli
kognitivní potřeby, (6) estetické potřeby a (8) sebetranscendenci, tedy přesáhnutí sebe
sama.
Zmíněných pět elementárních potřeb má každý člověk bez ohledu na věk či zdravotní stav,
od novorozence přes dítě a dospělého jedince až po seniora. Proto je nezbytné mít tuto

1

Od tohoto ztvárnění sám autor ke sklonku své kariéry upustil.
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skutečnost na zřeteli i při práci v sociálních službách se seniory – z podstaty problematiky
totiž nelze uspokojovat např. pouze fyziologické potřeby a opomíjet zbylé.
Alternativní kategorizaci nabízí Jankovský (2003). Částečně při tom vychází ze Svatošové
(1995), která problematiku nazírá především prizmatem hospicové, tedy paliativní péče.
Vedle potřeb fyzických, resp. biologických, které jsou poměrně jasné dány, rozlišuje další
tři oblasti základních lidských potřeb.
(1) Psychologické potřeby: vycházeje ze Svatošové (1995), zmiňuje autor především
respektování lidské důstojnosti, vnímání jedinečnosti člověka a jeho poslání a jistý takt při
završování tohoto poslání. Jako podstatná schopnost je akcentováno „naslouchání srdcem“,
a to v duchu slavné Exupéryho filozofické povídky Malý princ, kde se hovoří o důležitých
věcech, jež nelze vidět očima, nýbrž toliko srdcem. Staří lidé potřebují porozumění,
empatii a pochopení pro vlastní negativní emoce, jako jsou strach, zlost, úzkost nebo pocit
viny. Ty dle Přibyla (2015) bývají zapříčiněny tzv. zátěžovými situacemi, jimiž jsou
frustrace, (vnitřní) konflikt, stres a deprivace.
(2) Sociální potřeby: člověk je ze své podstaty tvor společenský, zoóon politicon, jak jej
nazval už Aristoteles. A tak, upozorňuje Svatošová (1995), „jako izolovaně nežije,
izolovaně ani nestůně a neumírá“. Péčí sociální se tedy rozumí především silná opora
v rodině, doprovod nejbližších při poslední cestě na tomto světě.
(3) Potřeby spirituální se navzdory svému označení nemusí vůbec týkat víry. Člověk
potřebuje vědět, že jeho život měl a má až do poslední chvíle smysl. Nenaplněnost této
vize smysluplnosti se rovná skutečnému stavu duchovní nouze. Proto je třeba člověku
(kontinuálně) ukazovat, že se dá žít smysluplně za jakékoliv situace.
Uspokojování základních potřeb seniora – v našem konkrétním případě klienta pobytového
zařízení – tvoří jednu ze stěžejních složek následného výzkumu, stejně jako nezbytný
předpoklad objektivně i subjektivně kvalitního života.

2.2 Kvalita života
Kvalita života je mnohoznačný pojem a jeho vnímání se liší napříč obory. Světová
zdravotnická organizace (WHO) ji definuje jako „jedincovu percepci jeho pozice v životě
v kontextu své kultury a hodnotového systému … Jedná se o velice široký koncept,
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multifaktoriálně ovlivněný jedincovým fyzickým zdravím, psychickým stavem, osobním
vyznáním, sociálními vztahy a vztahem ke klíčovým oblastem jeho životního prostředí“
(cit. podle Vaďurová, Mülpachr in Přibyl, 2015, s. 49).
V zásadě má dvě dimenze. Tou první je dle Přibyla (2015) rovina subjektivní, jíž se rozumí
psychická pohoda a spokojenost. Subjektivní kvalita života se týká jedincova dojmu
z vlastního zdravotního stavu, také jeho vnímání postavení ve společnosti a v blízkém
kruhu rodiny a přátel. Do této dimenze můžeme zařadit také spokojenost s naplněním
očekávání v pracovním procesu a naplnění vlastních cílů. Janečková a Hnilicová (2009) jej
dávají do souvislosti s mírou naplnění životního smyslu.
Druhou rovinou představuje objektivní kvalita života. Oproti kvalitě subjektivní je lépe
měřitelná: týká se materiálního zabezpečení, fyzického zdraví, sociálních podmínek a
životního prostředí, ve kterém jedinec žije.
2.2.1 Kvalita života ve stáří
Kvalita života v seniu je též shrnutím subjektivních a objektivních dimenzí. Objektivně lze
říct, že vlivem fyziologických změn ve stáří kvalita života klesá. Člověk se ve vyšším věku
začíná potýkat se zdravotními problémy, které s věkem souvisejí a které byly
předznamenány výše: zpomalují se mu reakce, ubývá energie, zhoršují se smysly…
Po nástupu do důchodu mohou být lidé z větší či menší části vyřazeni ze společenského
života. Také finanční a materiální aspekt přinejmenším z hlediska měřitelného příjmu
ovlivňuje kvalitu života negativně. Mladší generace tak podléhá dojmu, že život ve stáří
ztrácí svou kvalitu a senioři už neprožívají tak jako za mlada. Odtud pramení obavy ze stáří
zmíněné v podkapitola 1.2.1.
Ze subjektivního pohledu přesto může být daný jedinec s kvalitou svého života spokojen.
Již nemusí chodit do zaměstnání, má tedy čas na rodinu, přátele a koníčky. Jestliže je jeho
život smysluplně naplněn a lidově řečeno si vystačí s tím, co má, může svůj život
považovat za plnohodnotný a kvalitní navzdory vžitým názorům i předsudkům společnosti.
Důvodem může být i jmenovaná restrukturalizace lidských potřeb (s postupujícím věkem
mají lidé např. tendenci odpoutávat se od materialismu a společenských ambicí a uchylovat
se k abstraktním či spirituálním hodnotám, rodině aj. – viz Horákova, 2005)
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Je nakonec věcí každého člověka a jeho odpovědnosti (byť samozřejmě existují faktory,
které neovlivníme, zejm. zdraví či sociopolitické dění), jak „kvalitní“ život bude žít.
„Pozdější kladné prožívání podzimu života je přece jeho vlastní zásluha stejně tak, jako
negativní prožívání je především jeho osobní prohra“ (Haškovcová, 2010, s.175).

2.3 Životní spokojenost (well-being)
Životní spokojenost (saturace) je jednou z určujících složek subjektivního vnímání kvality
života. Někteří autoři termín „životní spokojenost“ ztotožňují s konceptem kvality života.
Pro potřeby této práce bude definována ve smyslu anglosaského termínu „well-being“,
který popisuje subjektivní pohodu člověka, pocit štěstí (Cambridge Dictionary, 2019).
Lze tedy konstatovat, že životní spokojenost jedince nastává ve chvíli, kdy jsou splněny
konkrétní, individuální podmínky pro toto subjektivní vnímání. Člověk, který je v plné
fyzické síle, cítí se zdráv, je spokojen v sociální sféře (ať už se týká rodinného života,
společenského postavení nebo přátelských vztahů), stejně jako ve sféře pracovní, kterému
se daří plnit si své cíle, ten je z našeho pohledu spokojen.
Spokojen však může být i tehdy, kdy objektivně v těchto složkách není vše v pořádku.
V tom právě spočívá subjektivita a individualita pociťovaného štěstí a pohody, jak je
definován termín well-being. Proto může zcela bez problému dojít k tomu, že ze dvou
jedinců v objektivně identické životní situaci bude spokojen pouze jeden.
To ostatně potvrzuje i Hamplová (2004, s. 13): „I přes značné rozdíly má většina definic
životní spokojenosti, štěstí a subjektivního či psychologického blaha společné, že
zdůrazňuje subjektivitu hodnocení; lidé jsou spokojení a šťastní, pokud se tak cítí nebo
pokud o sobě říkají, že se tak cítí.“

2.4 Ageismus
Well-being – tedy subjektivní spokojenost a pocit štěstí – u seniorů mohou ovlivňovat a
často také ovlivňují zdravotní problémy, osamělost, výše zmíněné snížení životní úrovně
apod. Pocit spokojenosti však může degradovat také v důsledku věkové diskriminace, se
kterou se někteří senioři setkávají. V takovém případě hovoříme o tzv. ageismu.
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Všeobecná deklarace lidských práv, ústavy a zákony demokratických států obsahují
ustanovení, podle kterých jsou si všichni lidé rovni ve své důstojnosti a ve svých právech,
zakazují diskriminaci na základě pohlaví, věku, vyznání, původu, sexuální orientace,
sociálního statusu aj.
Ageismus tuto tezi popírá, co se týče věku člověka. Definuje se jako „ideologie založená
na sdíleném přesvědčení o kvalitní nerovnosti jednotlivých fází lidského životního cyklu“
a „projevuje se skrze proces systematické, symbolické i reálné stereotypizace a
diskriminace osob a skupin na základě jejich chronologického věku a/nebo jejich
příslušnosti k určité generaci“ (Vidovićová, 2005, s. 6).
V současné době je ageismus nejčastěji chápán jako věková diskriminace starších lidí,
Haškovcová (2010) však poukazuje jednak na to, že i mladí jsou svým způsobem
stereotypizováni ze strany starších (zmiňme např. často vytýkanou rozjívenost, lenost,
drzost či nezkušenost, které jsou připisovány mladým generacím málem už jako neměnné
atributy), jednak na relativní pojetí „staršího“ člověka (neboť jde-li např. o uchazeče o
zaměstnání, může být jedinec považován za vysloužilého dlouho před důchodovým
věkem).
S vědomím mnohoznačnosti tohoto pojmu přistupujeme pro potřeby této práce k jeho
zúžení na věkovou diskriminaci seniorů. V určité míře k věkové diskriminaci dochází mj.
v oblastech zdravotnictví a sociálního zabezpečení či ve vztazích k veřejným institucím.
Přibyl (2015) jako jeden z impulsů takového pohledu na starší generaci uvádí samu
moderní, technickou dobu, která vyznává „kult mladého, zdravého … jedince, který si
všechny potřebné informace najde online, vědomosti a zkušenosti starších lidí ho
nezajímají, protože jsou zastaralé“ (tamtéž, s. 27).
Některé projevy jsou zjevné, jiné naopak nevyřčené a snad i nevědomé. Extrémním
projevem zjevného a záměrného ageismu je zanedbávání péče, či dokonce týrání. Do druhé
kategorie můžeme zařadit např. neschopnost adaptovat se na mentální či fyzické tempo
seniora.
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Tak jako v jiných sférách lidské společnosti existuje i zde jev, který zveme pozitivní
diskriminace. Přibyl (2015) ho označuje jako benevolentní ageismus. Značí situaci, kdy se
člověk snaží seniorům být nápomocen, popř. jim vyjít vstříc.
Zajímavým příkladem takového jednání je elderspeak – styl komunikace a výběr slovní
zásoby v komunikaci se staršími osobami, spočívající v jednoduchosti projevu,
zpomaleném tempu, zřetelné artikulaci a zvýšené hlasitosti – který však podle Přibyla
(2015, s. 45) „může vést ke snížení sebehodnocení seniorů, ke snížení pocitu odpovědnosti,
k depresím atd.“
Dopady ageismu jsou v mnoha případech zásadní a leckdy připomínají princip tzv.
sebenaplňujícího proroctví. Senioři totiž pod nátlakem zvenčí sami podléhají stereotypním
vizím ageismu a „nezřídka se s nimi identifikují (…) I když jsou stárnoucí a staří lidé
spokojeni a žijí aktivně, domnívají se, že vlastně žijí ‚špatný život‘“ (Haškovcová, 2010, s.
35).
Konečným a nejzásadnějším důsledkem ageismu tak je mezigenerační odcizení, věková
segregace, která pro osamělé, unavené seniory znamená vyčlenění z většinové,
„mainstreamové“ společnosti.
S ageismem je spojena řada mýtů o stáří. Mezi ně patří např. mýtus o homogenitě
seniorské populace (ačkoliv lidé jsou různí i po odchodu do důchodu), mýtus o nemocech a
„panu Alzheimerovi“ (ačkoliv touto chorobou trpí „pouze“ 3 % jedinců starších 65 let),
mýtus neužitečného času (byť kdo chce, dokáže svůj čas naplno využít i bez práce), mýtus
o chudobě a mnoho a mnoho dalších (viz Haškovcová, 2010; Přibyl, 2015; Sýkorová,
2007).
Interpretací všech těchto a podobných scestných odsudků je to, že staří lidé ztrácejí svou
prospěšnost, že nemají co přinést, jsou bezprizorní… A tedy, jak stojí výše, dochází
k jejich pomyslnému „vyhození z kola ven“.
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3

Sociální služby

„Sociální služby jsou obecně poskytovány osobám sociálně znevýhodněným, a to z důvodu
věku nebo postižení. Pomáhají jim zlepšit kvalitu života a začlenit je do společnosti“
(Hrozenská a Dvořáčková, 2013, s. 61–62). Dále autorky specifikují jejich náplň: tou je
péče o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc s chodem domácnosti a
mnoho dalšího. Měly by mj. směřovat k opětovnému získání soběstačnosti klienta a k jeho
návratu do domácího prostředí (příp. k setrvání v něm).
Existuje několik forem, jimiž lze sociální služby realizovat, a sice (služby) pobytové,
ambulantní a terénní. Pobytové služby jsou spojené s ubytováním v konkrétním zařízení
sociálních služeb“

3.1 Sociální služby v Česku
Web ministerstva práce a sociálních věcí České republiky s výše uvedenou
charakteristikou koresponduje. Mezi zde uvedenými hlavními cíli stojí: zachování lidské
důstojnosti klientů, individuální přístup či rozvoj schopností a zlepšení (popř. zachování)
soběstačnosti klientů. Totéž platí i v případě poskytovaného servisu: pomoc s běžnými
úkony péče o vlastní osobu, poskytnutí stravy anebo pomoc s jejím zajištěním, poskytnutí
ubytování anebo pomoc s jeho zajištěním…
3.1.1 Základní druhy a formy sociálních služeb v Česku
Podle § 32 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zahrnují tyto služby následující
kategorie: (1) sociální poradenství, (2) služby sociální péče, (3) služby sociální prevence.
Pro tuto práci je relevantní druhá kategorie, tedy služby sociální péče. Ohledně těch
Haškovcová (2010) uvádí, že již v 80. letech 20. století byla vypracována strategie, která se
označuje jako „4xD“ a v kontextu zdravotní i sociální péče znamená:
(1) Deinstitucionalizaci – péči o staré a/nebo nemocné lidi nelze redukovat na lůžkovou
péči v institucích, ať už spadajících pod rezort zdravotnictví, či sociálních věcí. Je třeba
aktivně podporovat starající se rodiny, systematicky rozvíjet domácí péči a spolu s ní taky
různé formy péče komunitní.
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(2) Demedicionalizaci – není v kompetenci ani schopnostech lékařů, potažmo medicíny,
aby vyřešili problémy nemocných seniorů nebo naplňovali jejich pojetí well-being, aby je
činili šťastnými. Jejich přístup má být zaměřený na objektivní kvalitu života, především co
se týče zdravotního stavu, a zajištění opětovně nabyté soběstačnosti (pokud je to možné).
Právě soběstačnost je totiž zásadní premisou pro zachování role jedince v rámci sociálních
struktur – byť by to mělo být v následné sociální péči. Žádoucí je nastavení ambulantního
režimu jak ve sféře medicínské, tak sociální.
(3) Deprofesionalizaci – apel na rodiny, přátele, ale také sousedy či jiné dobrovolníky.
Každý má možnost se do určité míry účastnit „starání se“ o limitovaného seniora. Proto by
nikomu nejen nemělo být v takové účasti bráněno, ale měl by k ní být aktivně podněcován.
Současně je však třeba zajistit alespoň základní poučení a průpravu a spolu s tím také
koordinaci angažovaných laiků, tak aby jejich činnost byla pro seniory či jejich rodiny
skutečným přínosem.
(4) Derezortizaci, jinak též desektorizaci – „reprezentanti každého resortu lidské
společnosti mohou něco udělat pro současnou seniorskou populaci a pro své příští stáří.
Zdraví a ekonomicky činní lidé by proto měli alespoň rámcově znát potřeby svých starších
a starých spoluobčanů“ (Haškovcová, 2010, s. 232). Myslí se tím jakási celospolečenská
spolupráce při řešení problematiky seniorů – odstranění mezirezortních bariér, primárně
mezi sociálními službami a zdravotnictvím, sekundárně i v dalších oblastech.
3.1.2 Pobytová zařízení sociálních služeb v Česku
Pobytová zařízení jsou coby právní pojem zahrnuta v jedné ze tří forem poskytování
služeb, jak je uvádí § 33 zákona o sociálních službách. Těmito formami jsou (1) pobytové
služby, (2) ambulantní služby a (3) terénní služby, přičemž jejich charakteristika logicky
vyplývá z příslušného označení. Při ambulantní péči dochází klient (či pacient) do zařízení,
v případě péče terénní je tomu naopak. Jako pobytové služby se pak analogicky nazývají
„služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb“ (§ 33, odst. 2, zák. 108/2066
Sb.)
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Patří mezi ně, dle § 34 téhož zákona, například denní a týdenní stacionáře, chráněná
bydlení, azylové domy, domovy se zvláštním režimem… Spolu s nimi také domovy pro
seniory, které jsou předmětem této práce.
Ty jsou v § 49 definovány tak, že „poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby“. Těmito službami se rozumí: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy,
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Kalvach (2011, s. 217) nabízí následující charakteristiku tzv. domů s pečovatelskou
službou: „Domy s pečovatelskou službou … se rozumí byty v domech zvláštního určení
pro bydlení seniorů a zdravotně postižených dospělých občanů, jejichž zdravotní stav a věk
umožňují vést poměrně samostatný život s podporou terénních a ambulatních služeb
sociální péče. Byt v DPS tak tvoří přirozené domácí prostředí seniora a zabezpečuje mu
zachování jeho soukromí. Obyvatelé v těchto domech jsou si věkově blízcí a mají
společnou jídelnu, knihovnu a podobně. Z důvodu, že tato služba je ambulantní, může
sloužit nejen seniorům v DPS, ale i obyvatelům v okolí, jako jsou například denní
stacionáře.“
Domovy pro seniory se od nich v mnoha faktorech liší. Předně jsou zde poskytovány
služby již v plné míře a celodenně. Tato zařízení jsou určena pro osoby, které se z důvodu
věku nebo zdravotního stavu nemohou postarat sami o sebe a musí jím být poskytnuta
24hodinová péče. V těchto domovech je pečovatelský i zdravotnický personál přítomen
nepřetržitě. Služby zde poskytované zahrnují kromě základní péče o osobu, jako je podání
stravy, pomoc s hygienou nebo oblékáním, také velmi důležité aktivizační činnosti, a to
nejen účast na aktivitách pořádaných domove, ale také běžné sociální kontakty, povídání si
s klientem, doprovody na procházky a další.
Dalším pobytovým zařízením, kde mohou být senioři ubytováni, je domov se zvláštním
režimem. Ty jsou v § 50, odst. 2, zák. 108/2066 Sb. definovány tak, že poskytují pobytové
služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního
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onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou,
Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z
důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben
specifickým potřebám těchto osob.
Nedílnou, organickou složkou pobytových zařízení pro seniory jsou zaměstnanci, tedy lidé,
kteří se o klienty starají.
3.1.3 Zaměstnanci pobytových zařízení sociálních služeb pro seniory
V pobytových zařízeních pro seniory jsou pro náplň této práce nejdůležitější sociální
pracovníci, pracovníci v přímé péči o osobu a dále pracovníci pro výchovné, vzdělávací a
aktivizační činnosti.
3.1.4 Pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci
Zákon č. 108/2006 Sb. uvádí v § 115 okruh odborných pracovníků sociálních služeb. Jsou
jimi: sociální pracovníci za podmínek stanovených v § 109 a 110, pracovníci v sociálních
službách, zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, manželští a rodinní poradci a
další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby.
Sociální pracovníci
Zákon č. 108/2006 Sb. uvádí v § 109 činnosti, které jsou v kompetenci sociálního
pracovníka. Je to sociální šetření, zabezpečení sociální agendy, včetně řešení sociálně
právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní
poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné
činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost,
poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace, zjišťuje potřeby
obyvatel obce a kraje a koordinuje poskytování sociálních služeb.
Pro tuto práci je důležitá činnost sociálního pracovníka v pobytových zařízeních. V těchto
zařízeních zajišťuje sociální pracovník zejména sociální agendu, pomáhá klientům při
jednáních s úřady, poskytuje pomoc při vyplňování žádostí o příspěvky na péči a jedná s
klienty a jejich rodinami při vyřizování potřebných dokumentů při nástupu seniora do
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domova a také vždy, když je o radu a pomoc požádán. Měl by být k dispozici buď přímo v
pobytovém zařízení, nebo minimálně na telefonu.
Pracovníci v sociálních službách
Zákon č. 108/2006 Sb. uvádí v § 116, že pracovníci v sociálních vykonávají přímou
obslužnou péči mimo jiné v pobytových zařízeních sociálních služeb spočívající v nácviku
jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s
přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podporu soběstačnosti,
posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a
uspokojování psychosociálních potřeb. A dále pak základní výchovnou nepedagogickou
činnost spočívající v prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských
návyků, působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a
pracovní aktivity, provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti,
zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy,
zabezpečování zájmové a kulturní činnosti.
Ve stejném § se uvádí, že podmínkou výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách je
plná svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost podle tohoto
zákona. Odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách znamená minimálně
absolvováním akreditovaného kurzu. Povinností zaměstnavatele je zajišťovat pracovníkům
v sociálních službách pravidelné další vzdělávání v rozsahu 24 hodin za rok.
Pracovníci pro výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti spadají dle § 116 do povinností pracovníků v
sociálních službách.
3.1.5 Povaha zaměstnání v sociálních službách
Všichni zaměstnanci v sociálních službách musí podle předpisů absolvovat nutné vzdělání
v příslušném oboru. V pobytových zařízeních pro seniory tomu není jinak. Je však kladen
důraz především na profesionální praktické dovednosti, často se však zapomíná na
osobnost a vlastnosti pomáhajícího.
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Slušnost je, jak uvádí Haškovcová (2010), v sociálních službách a především při péči o
seniory nutností. Kromě formální slušnosti je zde na místě ještě osobní přistup, stejně jako
odborné znalosti a postupy
„Osobnost pomáhajícího je jedním z důležitých nástrojů, které při své práci používá.
Všichni se pravděpodobně shodneme na tom, že osobnost pomáhajícího má skutečně velký
vliv na kvalitu práce ve zdravotnictví, školství i ve sféře psychologie a psychoterapie“
(Géringová, 2011, s. 25).
Géringová rovněž uvádí, že pomáhajícímu může péče o klienta přinášet pozitivní vjemy,
jako je pocit uspokojení z práce a pocit naplnění. Bohužel na druhé straně, při vysokém
osobním nasazení, často přichází pocit vyhoření.
Syndrom vyhoření
„Jev vyhoření (nebo také burnout) je nejspíš stejně starý jako sama lidská práce, nicméně
jeho název pochází až z roku 1974 od amerického psychoanalytika Herberta J.
Freudenbergera. V USA … byl pojem „burnout“ používán původně ve spojení
s narkomany v chronickém stadiu, později v souvislosti s pracujícími lidmi, kteří
projevovali letargii, zoufalství a bezmocnost“ (Peterková, 2019).
Vyhořet může každý, kdo vstupuje do sféry pomáhajících profesí „po hlavě“ a naplno.
Právě v takovém případě hrozí brzké citové i mentální vyčerpání. Vyhoření vzniká právě v
důsledku dlouhodobého stresu u lidí, kteří pracují s jinými lidmi – jak zaznělo na
konferenci 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, „ (vyhoření) je reakcí na
dlouhodobý stres, který se projevuje především únavou a ztrátou pocitu ze smyslu
vykonávané práce“ (iRozhlas.cz, 2018).
3.1.6 Pomáhání jako role
„Pomáhající se při výkonu svého povolání pohybuje v roli. Sociologové, kteří se zabývají
sociálními interakcemi, používají ve svém oboru pojmy jako sociální role či jevištní a
zákulisní oblast společenského života“ (Géringová, 2011, s.35).
„Role pomáhajícího pracovníka má svá jasná pravidla a jasná očekávání. Následujících
šest vlastností se pravidelně objevuje jako odpověď na otázku ‚Jak si představujete
ideálního pracovníka pomáhající profese?‘, kterou pokládám studentům a účastníkům
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kurzů. Pomáhající pracovník by měl ochotný, vlídný, klidný a vyrovnaný, empatický,
zapálený pro věc, měl by mít rád svou práci. Na posledním místě hodnocení se objevuje
také otázka odpovídajících znalostí a dovedností.“
Dále Géringová (2011) uvádí, že podobné názory a postoje k předpokladům pro práci v
pomáhajících profesích zaujímá

i většina společnosti.

Struktura institucionálně

poskytovaného vzdělávání těmto předpokladům neodpovídá a klade důraz právě hlavně na
odborné znalosti a dovednosti.
3.1.7 Podpora a supervize v sociálních službách
Dle výkladového sborníku MPSV (2008) musí poskytovatel zajišťovat pro zaměstnance,
kteří vykonávají přímou práci s osobami, jimž je poskytována sociální služba, podporu
nezávislého kvalifikovaného odborníka.
Podporu zaměstnanců nezávislým kvalifikovaným odborníkem nelze ztotožňovat pouze se
supervizí. Ta je jen jednou, významnou formou podpory.
Supervize v sociálních službách
Supervize v sociálních službách musí být chápána jako forma podpory. Má pomoci
zaměstnancům, týmu, skupině či organizaci lépe reflektovat vlastní práci a vztahy, může
též pomoci zvládání náročných situací. Cílem supervize je lepší pocit z práce a zvýšení její
kvality a efektivity. Je prevencí syndromu vyhoření. Supervize potažmo pomáhá i
uživatelům sociálních služeb, protože dobře supervidovaný pracovník je lepší v oblasti
kontaktu se svými klienty (dle Českého institutu pro supervizi, 2006).
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4

Vlastní výzkumné šetření – cíle a metody

Cílem této práce je zmapovat a porovnat spokojenost seniorů s péčí a aktivitami ve třech
domovech pro seniory v oblasti Prahy – východ. Mým cílem je zjistit, jaké změny by
respondenti uvítali a s čím jsou naopak spokojeni. Výsledky výzkumu by měly pomoci
sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a aktivizačním pracovníkům
pochopit lépe potřeby seniorů žijících v pobytovém zařízení a tím pádem i se zkvalitněním
péče o ně.

4.1 Hlavní výzkumná otázka
S ohledem na cíl bakalářské práce byla stanovena hlavní výzkumná otázka:
„Jak jsou senioři spokojeni se službami poskytovanými v pobytovém zařízení, kde žijí?“
Tento dotaz představuje východisko další konverzace, je jejím ústředním tématem, ovšem
přirozeně nikoliv jediným. Zároveň slouží jako podklad pro dílčí výzkumné otázky.
Z odpovědí na dílčí výzkumné otázky lze vyvodit odpověď na hlavní výzkumnou otázku.

4.2 Dílčí výzkumné otázky
Vzhledem k hlavnímu cíli výzkumu jsem zvolila tyto dílčí výzkumné otázky:
1) Jak je klientovi vyhovuje ubytování?
2) Jak je klient spokojen s péčí a přístupem personálu?
3) Jak klientovi vyhovuje strava a její množství?
4) Jsou pro klienta dostačující aktivity a jejich četnost?
Získané odpovědi, resp. jejich souhrn a syntéza, posléze poslouží při zodpovídání hlavní
výzkumné otázky.

4.3 Použitá výzkumná strategie
Použila jsem metodu kvalitativního výzkumu, protože je více zaměřen do hloubky
problému. S menším počtem respondentů je možnost vést delší rozhovor a ke konkrétním
otázkám se dopracovat postupně, bez nutnosti přesných a konkrétních odpovědí jako
bývají vyžadovány v dotaznících.
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„Kvalitativní výzkum je proces hledání porozumění založený na různých metodologických
tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. Výzkumník vytváří
komplexní, holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků
výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách“ (Hendl, 2005, s. 50).
Kvalitativní výzkum se snaží interpretovat pohledy subjektů na zkoumaný předmět tím, že
výzkumník přejímá jejich perspektivu. Využívá se podrobný popis každodenních situací.
Jde o porozumění akcím a významům v jejich sociálním kontextu. Při kvalitativním
výzkumu se neredukuje počet proměnných ani vztahy mezi nimi, o jejich redukci
rozhodují samy zkoumané subjekty. Jsou upřednostňovány otevřené a nestrukturované
výzkumné plány, analýza vychází z velkého množství informací o malém počtu jedinců.
Převažuje zájem o reálné celky, interakce mezi aktéry a individuální osudy. Úkolem
kvalitativního výzkumu je vytvoření holistického obrazu zkoumaného předmětu, zachycení
toho, jak účastníci procesů situace interpretují a zachycení interpretací těchto interpretací.

4.4 Popis výzkumného souboru
Výzkumný soubor je tvořen obyvateli tří domovů pro seniory ve věku 78–88l et, kteří v
těchto pobytových zařízeních žijí déle než jeden rok a zároveň souhlasili s účastí ve
výzkumu.
4.4.1 Navštívená pobytová zařízení
Domov seniorů A
Domov seniorů A se nachází v menší obci vzdálené pět kilometrů od Říčan u Prahy. Jeho
zřizovatelem je církevní organizace. Domov je situován v těsné blízkosti lesa a celý je
obklopen velikou nádhernou zahradou se vzrostlými stromy. V zahradě je větší jezírko,
všude jsou rozmístěny lavičky. Zařízení je rozděleno na dvě části. Jedna je hlavní budova,
kde žije přibližně polovina seniorů, ti kteří potřebují stálou péči, podporu a pomoc
personálu. Druhou stavbou jsou takzvané bungalovy, které obývají klienti plně soběstační.
Kapacita domova činí celkem čtyřicet dva lůžek. V hlavní budově je patnáct
jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů ve třech patrech, sociální zařízení je na každém
patře jedno společné. V přízemí se nachází malá kuchyňka, jídelna, společenská místnost,
prádelna, kanceláře a další provozní prostory. Bungalovy jsou jedno až dvoulůžkové
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bytové jednotky s předsíňkou a vlastním sociálním zařízením, většina jich má zvláštní
vchod přímo ze dvora nebo ze zahrady.
Jídlo se dováží dvakrát denně, na oběd a na večeři. Ostatní chody jsou připravovány na
místě určeným zaměstnancem. Strava je zde podávána pětkrát denně, buď ve společné
jídelně anebo – vyžaduje-li to zdravotní stav klienta – na jeho pokoji. Vše s ohledem na
lékařem nařízená dietní opatření.
O seniory se stará pečovatelský personál a všeobecné sestry. Během dne má službu jedna
sestra a dvě pečovatelky, v noci pouze jedna pečovatelka. Jednou za týden navštěvuje
domov lékař. Každou středu přijíždí aktivizační pracovnice, která se schopnými klienty
cvičí a hraje paměťové hry. K domovu náleží kaple, kam mají klienti volný přístup. Když
se koná mše, účastní se většina obyvatel domova. Přibližně jednou za měsíc navštěvuje
domov kadeřnice, jednou za šest týdnů pedikérka.
Domov seniorů B
Domov seniorů B se nachází přímo v Říčanech u Prahy. Jeho zřizovatelem je soukromá
osoba. Budova bohužel stojí přímo u rušné silnice. Ale k domovu naštěstí zezadu přiléhá
dvůr se zahradou, takže klienti mají možnost pobytu venku aniž by je rušil hluk z ulice..
Zařízení je také rozděleno na dvě části. V hlavní budově je dvacet osm jedno až
dvoulůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením rozdělených do dvou pater. V
přízemí se nachází jídelna, která zároveň slouží jako společenská místnost. Dále je zde
kuchyně, prádelna, kanceláře a další provozní místnosti. V druhé části jsou, stejně jako v
domově A, bungalovy. Opět to jsou malé bytové jednotky s předsíňkou a vlastním
sociálním zařízením. Všechny mají vlastní vchod přímo ze dvora. Tady jsou pouze
jednolůžkové. Obývají je samozřejmě senioři plně soběstační. Celkem je v tomto domově
seniorů k dispozici padesát dva lůžek.
Ve vlastní kuchyni tu vaří a připravují pět jídel denně. Oběd i večeře jsou každý den teplé.
Přihlíží se samozřejmě k dietám, které klientům předepsal lékař.
O klienty se starají ve dne dvě pečovatelky a jedna sestra, v noci jedna pečovatelka.
Aktivizační činnosti zde probíhají sporadicky. Jednou za měsíc dochází do domova
kadeřnice.
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Domov seniorů C
Domov seniorů C najdeme v malé obci asi čtyři kilometry od Říčan u Prahy. Jeho
zřizovatelem je opět soukromá osoba. Zařízení se nachází v tiché ulici a je obklopené
krásnou a udržovanou zahradou, kterou mohou klienti využívat dle nálady, počasí a svých
přání. Je tu k dispozici veliká zastřešená terasa s pohodlným nábytkem a slunečníky,
kterou klienti rádi hojně využívají. Na zahradě se též pěstuje zelenina, o kterou se mohou
klienti starat, mají-li na to náladu. Domov disponuje třiadvaceti lůžky v jedno až
pětilůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Celkově budova působí jako větší
rodinná vila. A tím pádem je celé zařízení útulné a rodinného typu. Je jednopatrové, kdy v
prvním patře je sedm pokojů a v přízemí, kromě jídelny, prádelny, místnosti sester a další
provozních místností, se nacházejí ještě dva velké pětilůžkové pokoje.
O klienty se během dne starají dvě pečovatelky a jedna sestra, v noci pouze jedna
pečovatelka.
Jídlo je sem dováženo dvakrát denně, na oběd a na večeři. Zbylé chody připravuje personál
v malé kuchyňce v přízemí. Strava je opět podávána pětkrát denně, buď v jídelně a nebo na
pokojích, dle aktuální situace a zdravotního stavu klienta. Vše opět s ohledem na dietní
opatření seniorů.
Každé odpoledne ve čtrnáct hodin se klienti, kteří mají náladu, scházejí ve společenské
místnosti na kávu a odpolední aktivity. Mezi tyto zájmové aktivity patří ergoterapie ( ruční
práce, tvoření tématické výzdoby, pečení), muzikoterapie (zpěv a poslech hudby),
arteterapie (kreslení), trénink paměti, společenské hry, protahování a cvičení a další. Na
každý den jiná aktivita.
Kadeřnice i pedikérka dochází pravidelně, přibližně jednou měsíčně.
4.4.2 Popis vzorku cílové skupiny
Výzkum jsem realizovala s klienty tří domovů seniorů v okolí Říčan u Prahy. Vybírala
jsem seniory nad sedmdesát pět let, kteří v pobytovém zařízení žijí již déle než jeden rok.
Jelikož mezi obyvateli těchto domovů převažují ženy, oslovila jsem z každého zařízení tři
ženy a jednoho muže, kteří byli ochotni se průzkumu zúčastnit a splňovali kritéria, která
jsem pro své šetření potřebovala. To znamená věk a dobu pobytu v domově. Dále jsem
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vyhledala respondenty, kteří nejeví známky poruchy paměti ani demence, aby správně
pochopili otázky a dovedli na ně smysluplně odpovídat. Všichni komunikační partneři
souhlasili s nahráváním rozhovorů, ale přáli si zůstat v anonymitě. Proto budou uváděná
jména smyšlená.
Senioři jsou většinou z počátku opatrnější a další dobu trvá, než začnou důvěřovat a
otevřeně se svěřovat. Měla jsem výhodu, že jsem většinu respondentů znala ze svého
dřívějšího působení v navštívených domovech. Přesto jsem si vyčlenila vždy dostatek času
na vedení rozhovoru. Důležité bylo, že rozhovory probíhaly v domácím prostředí
respondentů, bez přítomnosti druhých osob. Občas došlo k přerušení rozhovoru z důvodů
na straně respondenta, odchod do jídelny na jídlo, použití toalety nebo jenom chvilkový
odpočinek. Snažila jsem se docházet do zařízení v době, kdy senioři nebyli ještě unaveni a
zároveň tak, aby nebyl narušen běžný chod domova.
Z domova seniorů A
Respondent 1
Paní Nováková, 88 let, plně soběstačná, bydlí v bungalovu v jednolůžkové jednotce. Děti,
vnoučata ani jiné příbuzné nemá. Zde se nadále věnuje svému největšímu koníčku, šití.
Občas zajde na vycházku do přilehlého parku.
Respondent 2
Paní Novotná, 80 let, plně soběstačná, bydlí v bungalovu v jednolůžkové jednotce. Má
jednu dceru, která jí celkem pravidelně navštěvuje (asi jednou za týden). Má dvě vnoučata
a jedno pravnouče.
Respondent 3
Paní Nová, 79 let, téměř soběstačná, bydlí v jednolůžkovém pokoji v hlavní budově. Má
trochu problémy s chůzí a rovnováhou, proto používá chodítko. Děti nemá.
Respondent 4
Pan Nováček, 81 let, úplně soběstačný, bydlí v jednolůžkovém bungalovu. Má jednoho
syna a dvě vnoučata. Potkávají se často, ale ne v domově seniorů. Pan Nováček za nimi
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jezdí do Prahy. Ještě totiž občas přednáší na vysoké škole, tak tam má cestu docela často.
Občas odjede i na pár dní na svou chatu, kterou má nedaleko.
Z domova seniorů B
Respondent 5
Paní Bártů, 84 let, potřebuje dohled a péči, proto bydlí v hlavní budově. Je ve
dvoulůžkovém pokoji. Má jednu dceru, která si maminku tam často bere na víkendy k
sobě. Paní Bártů má ještě syna, který bydlí v Praze. S celou rodinou má paní moc hezké
vztahy a děti a vnoučata jí často navštěvují.
Respondent 6
Paní Bartáčková, 89 let, plně soběstačná, bydlí v jednolůžkovém pokoji v hlavní budově.
Děti nemá.
Respondent 7
Paní Bartáková, 79 let, plně soběstačná, bydlí v bungalovu. Její zdravotní stav je stále
dobrý. Sama jezdí na svou chatu přes celou Prahu a někdy tam stráví i pár dní.
Respondent 8
Pan Bárta, 81 let, téměř soběstačný, bydlí v jednolůžkovém pokoji v hlavní budově. Je po
amputaci pravé dolní končetiny a s protézou se nenaučil chodit, tak používá invalidní
vozík. Má dva syny, tři vnoučata a jedno pravnouče. Rodina ho často navštěvuje.
Z domova seniorů C
Respondent 9
Paní Dvorská, 80 let, téměř soběstačná, bydlí v pětilůžkovém pokoji. Nechodí, používá
invalidní vozík, ale většinu sebeobsluhy zvládá sama. Pomoc potřebuje akorát při celkové
koupeli, anebo s podáním věcí z horních poliček skříně. Má dva syny. Vnoučata má paní
Dvorská čtyři.
Respondent 10
Paní Dvořáková, 79 let, částečně soběstačná. Bydlí v pětilůžkovém pokoji. Je špatně
pohyblivá, nechodí. Pomoc potřebuje s oblékáním, použitím toalety, s osobní hygienou,
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vstáváním a uléháním do postele. Co se dělá rukama, to umí, jídlo pití psaní, tvoření,
kreslení, pečení, společenské hry.
Respondent 11
Paní Dvořáčková, 78 let, soběstačná. Bydlí ve dvoulůžkovém pokoji. Péči o svojí osobu
zvládá bez potíží sama. Má dvě dcery a čtyři vnoučata. Vztahy s rodinou má paní dobré,
všichni ji pravidelně navštěvují. V domově už si částečně zvykla, má zde kamarádky.
Respondent 12
Pan Dvořák, 84 let, ležící, částečně soběstačný. Bydlí v jednolůžkovém pokoji. Má dva
syny a dva vnuky. Pomoc potřebuje s oblékáním, použitím toalety, s osobní hygienou,
vstáváním a uléháním do postele, posazením na invalidní vozík. Jídlo si nechává nosit do
pokoje. Nají se sám, používá pouze lžíci. Televizi a telefon používá bez problémů
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Výsledky výzkumného šetření

Výsledky jsou uvedeny v jednotlivých podkapitolách, vztahujících se vždy k jedné dílčí
výzkumné otázce. Za každou podkapitolou je uveden dílčí závěr, kde jsou shrnuta data
k jednotlivé dílčí výzkumné otázce.
Přímé citace odpovědí respondentů na dílčí výzkumné otázky jsou uvedeny v příloze bez
jazykových korekcí.
Základní identifikační údaje o respondentech byly zjišťovány před samotnými rozhovory
na téma dílčích výzkumných otázek. Byly mi většinou známy z mého předešlého působení
v těchto třech domovech pro seniory, kdy v každém jsem se minimálně dva měsíce
pohybovala, buď jako zaměstnanec, nebo jako dobrovolník. Další tyto údaje byly zjištěny
od sociálních pracovníků, zdravotních sester a pracovníků v přímé obslužné péči.

5.1 Vyhodnocení dílčí výzkumné otázky č. 1
První dílčí otázka zněla: Jaká je vaše spokojenost s ubytováním?
Většina respondentů odpovídala na tu otázku pozitivně, byli většinou spokojeni se svým
pokojem a někteří i s celkovým prostředním domova. Jenom dvě klientky domova C byly
částečně nespokojeny, protože jsou ubytovány v pětilůžkovém pokoji. Ti respondenti, kteří
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mají jednolůžkové pokoje, jsou většinou spokojeni s tím, že mají svůj klid a své soukromí.
Jenom jedna klientka domova A, bydlící v jednolůžkovém pokoji, zmínila, že by ocenila
vlastní toaletu přímo na pokoji.

5.2 Vyhodnocení dílčí výzkumné otázky č. 2
Druhá dílčí otázka zněla: Jak vám vyhovuje strava a její množství?
Tady už se odpovědi značně lišily. Nejlépe vyhodnocovali stravu klienti domova C., kam
se strava dvakrát denně dováží. Pouze pan Dvořák spokojen se stravou nebyl. V domově
seniorů A byli respondenti také docela spokojeni s podávanou stravou i s jejím množstvím.
Tam se strava také dováží. Nejhůře, spíše negativně, hodnotili stravu a její množství klienti
domova B. V tomto domově mají vlastní kuchyň. Respondenti si stěžovali jak na špatnou
kvalitu, tak na malé množství stravy. Dále jim nevyhovuje malá pestrost jídelníčku.

5.3 Vyhodnocení dílčí výzkumné otázky č. 3
Třetí výzkumná otázka zněla: Co se týče personálu (sestřičky a pečovatelky), jste s ním
spokojen(a)?
Na tuto otázku odpovídala většina respondentů kladně. Bylo ovšem znát, že má každý z
dotázaných jinou představu o správném přístupu personálu ke klientovi. Kde jedni
hodnotili personál jako milý a vstřícný, jiní ty samé pracovníky viděli jako neochotné a
projevující málo zájmu o jejich osobu. To asi ovlivňují povahové rysy každého
jednotlivého respondenta, každý má jiné nároky. A také osobní sympatie, kterým se nelze
vyhnout. Všichni dotazovaní ve všech třech domovech také kladně hodnotili práci
zaměstnanců v oblasti přímé péče o osobu.

5.4 Vyhodnocení dílčí výzkumné otázky č. 4
Čtvrtá výzkumná otázka zněla: Jaké aktivity organizuje domov a jaké vám chybí a
uvítal(a) byste je? Třeba ruční práce, nějaké výtvarné aktivity, vzpomínkové aktivity,
výlety, cvičení, společenské hry, hudbu…?
Na tuto otázku se odpovědi různily. Muži aktivity pořádané domovem tolik nevyhledávají.
Raději tráví čas sami. Ženy se naopak aktivit pořádaných domovem rády zúčastňují. .
Pozitivně hodnotili aktivity v domově pouze klienti domova C, kde mají opravdu každý
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den nějaký program. V domovech A a B by klienti nebyli spokojeni s nabídkou
volnočasových aktivit, ocenili by více aktivit na vyplnění volného času, zejména byla
zmiňována hudební produkce a tvořivé ruční práce.

5.5 Vyhodnocení výsledků
Domovy jsou seřazeny dle dosažených výsledků od nejlépe hodnocený po nejhůře
hodnocený.
5.5.1 Domov C
Z odpovědí na výzkumné otázky vyplývá, že nejpozitivněji hodnotí pobytové zařízení
klienti domova C. S ubytováním jsou spokojeni téměř všichni. Klienti oceňují i celkové
prostředí domova. I pan Dvořák je spokojen s ubytováním: „To je docela dobrý, hlavně, že
mám svůj pokoj a koupelnou.“ Jenom klientky bydlící na pětilůžkových pokojích by raději
obývaly pokoje dvoulůžkové. Paní Dvorská říká: „Jako s prostředím jsem spokojená, je to
tu takový domácí. Ale pokoj bych chtěla radši třeba dvoulůžkovej. Tady nás je moc a
některý ani už nemluvěj a jiný si zase pouštěj nahlas televizi, je to takový protivný a
neútulný.“ Paní Dvořáková by také ocenila raději dvoulůžkový pokoj, který by chtěla
obývat se svou spolubydlící Aničkou: „No, radši bych jenom s Aničkou (spolubydlící), pět
je moc. Ale s Aničkou my bysme si vyhověly a byla by pohoda.“
Jsou většinou spokojeni se stravou, až na pana Dvořáka: „No to teda nic moc. Většinou mi
to moc nechutná. Někdy je maso tuhý jako podešev. Někdy to maj strašně přesolený.“
Jinak například paní Dvořáková říká: „Tady vařej dobře, málokdy se mi stane, že by mi
něco nechutnalo.“
Na péči personálu si dotazované klientky nestěžují. Paní Dvořáčková na dotaz na práci
personálu odpověděla: „S těma jsem spokojená, to jsou všechno sympatický holky.“ Paní
Dvořáková pečovatelky a sestry také chválí: „A pořád jsou milý a ochotný, i když je furt s
něčim otravuju.“ Pouze pan Dvořák si stěžuje: „Ty by mohly bejt ochotnější a trochu
rychlejší. Někdy tady zvonim třeba třikrát, než někdo přijde.“
Volnočasové aktivity v tomto zařízení jsou na denním pořádku a jejich nabídka je opravdu
pestrá. Klienti si také na nedostatek aktivit v domově nestěžovali. Například paní Dvorská
odpověděla: „Tak na to si stěžovat opravdu nemůžu. Každý odpoledne je připravená
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nějaká zábava. A když se nám nechce dělat to, co je na programu, tak si třeba zahrajeme
karty nebo slovní fotbal anebo si jen tak podrbeme u kafíčka.“
Tento domov seniorů opravdu působí útulně a příjemně. Panuje tu domácí a přátelská
atmosféra. Možná je to také dáno tím, že budova, ve které sídlí, připomíná veliký rodinný
dům v krásné a udržované zahradě. Ale hlavní věc, které si lze všimnout téměř okamžitě,
je neustálá dobrá nálada a především čilý ruch, který zde panuje po celý den. Zde není k
vidění personál, který by posedával a nevěnoval se klientům.
5.5.2 Domov A
V domově A jsou klienti také vcelku spokojeni. Ubytování se líbí všem respondentům,
jenom paní Nová má nepatrnou výhradu k tomu, že nemá vlastní sociální zařízení na
pokoji: „Jsem ráda, že mám pokoj sama pro sebe, nemusim se s nikym dohadovat, co
pustíme v televizi nebo kdy se bude zhasínat a tak. Akorát mi chybí vlastní záchod. Za
prvý to mám daleko a za druhý je to pořád od někoho celý zadělaný.“
Se stravou jsou většinou spokojeni. Paní Nováková si na nic ohledně stravy nestěžuje: „S
jídlem jsem spokojená, ale není to jako doma. Já už toho taky tolik nesním, tak mi to
bohatě stačí.“ Jenom pan Nováček má jisté výhrady: „No nic moc. Připadá mi to vždycky
takový neslaný nemastný, málo kořeněný. Možná mají pocit, že důchodci nemůžou
normální stravu jako dospělí.“
Personál si respondenti většinou chválí, pouze paní Novotná má nepatrné výhrady: „Ale jo,
nemůžu říct nic vyloženě špatnýho. Někdy mi připadá, že na mě nemají čas, když něco
potřebuju, ale řekla bych, že by to mohlo bejt horší.“ Jinak například paní Nová je jenom
chválí: „S těma nemám žádnej problém. S některejma si i pěkně pokecáme, když se
potkáme na terase na cigárku.“ „Jinak si myslim, že se staraj dobře, furt je vidim tady
pobíhat od jednoho k druhýmu.“
Pokud jde o volnočasové aktivity, těch tento domov mnoho nenabízí. Přesto si respondenti
nijak výrazně nestěžují. Možná je to dáno tím, že paní Nová by se stejně moc
nezúčastňovala. A paní Novotná, Nováková a pan Nováček si nejdou vlastní náplň volného
času. Přesto například paní Nováková by ocenila nějaké společné aktivity: „Kdybych si
mohla vybrat, chtěla bych nějaké ruční práce, třeba háčkování a pletení, taky nějaké delší
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procházky i se sestřičkou, aby šla s námi. … Jo a ještě bych moc ráda občas nějakou
hudbu, třeba harmoniku nebo dechovku.“
Domov seniorů A působí klidnějším dojmem než domov seniorů C. Je tu však také
příjemná atmosféra. Velkou výhodou tohoto zařízení je jeho umístění v těsné blízkosti
přírody.
5.5.3 Domov B
Nejhůře dopadlo hodnocení domova seniorů B. Je to dáno nespokojeností klientů se
stravou a s volnočasovými aktivitami. S ubytováním jsou naopak všichni respondenti úplně
spokojení. Například paní Bartáčková na otázku ohledně bydlení odpověděla: „Tak s tím
jsem spokojená moc. Mám svůj pokoj, svůj záchod i koupelnu. Mohla jsem si sem vzít i
svůj nábytek, tak jsem tu skoro jako doma.“ Tři účastníci výzkumu z tohoto pobytového
zařízení obývají jednolůžkové pokoje. Žádný z nich by to nechtěl změnit, váží si svého
soukromí. Jenom paní Bártů bydlí ve dvoulůžkovém pokoji. Nejprve nebyla ráda, ale nyní
je spokojená: „Už jsem si zvykla. Nejdřív jsem byla docela naštvaná, že nemám
jednolůžák, ale teď jsem nakonec ráda, že nejsem sama, Jiřinka je fajn parťačka. … Jinak
pokoj máme pěknej, prostornej.“
Se stravou jsou nespokojeni téměř všichni dotazovaní. Nevyhovuje jim kvalita ani
množství a chtěli by pestřejší jídelníček. Pan Bárta je téměř rozhořčen: „O tom je škoda
mluvit, kolikrát se to nedá ani žrát. A když už by to za něco stálo, tak toho daj tak málo, že
je to úplně trapný.“ Paní Bartáková si také hodně stěžovala: „K tomu se snad ani nemusim
vyjadřovat. Já už jsem na černý listině, jak furt nadávám. Za ty peníze, co za to platim,
bych se snad mohla pořádně najíst. Vždyť to je úplně směšný, ty porce. Mít dva kousíčky
masa v guláši, to neni přece možný.“
S nabídkou volnočasových aktivit také nejsou klienti tohoto domova moc spokojeni. Je
pravda, že domov téměř žádné aktivity nenabízí. Jednou za týden je keramika, ale pouze
pro pár lidí. Cvičení s tréninkem paměti se koná tak jednou za dva týdny. Asi tak třikrát až
čtyřikrát za rok přijde zahrát nějaká živá hudba. Paní Bartáčková k tomu řekla: „No tady se
nic moc neděje. Ještě že jsem schopná někam dojít, tak se chodíme občas projít nebo něco
koupit a tak.“ Paní Bartáková odpověděla na to, jaké aktivity by ji bavily: „Ale mě baví i ta
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keramika, i to cvičení, ale není to dost často. Nebo by tu mohli pouštět nějaký pěkný starší
filmy, mohli by se tu hrát i nějaký společenský hry, třeba.“
Na personál a poskytovanou přímou péči si nikdo nestěžoval, všichni jsou spokojeni. Pan
Bárta řekl: „Holky tu maj šikovný. Některý jsou takový odměřený, ale s jinejma se dá
docela popovídat.“ Paní Bártů je také spokojena: „To víte, jak která. S některejma se i
zasměju, jiný jsou troch jak studenej psí čumák. Ale jako zlý nejsou, to chraň bůh. Holt je
každej ňákej a nemůžeme bej sympatický všichni všem. Ale nemůžu říct, že by někdo něco
zanedbával nebo flákal, holky dělaj všechny na sto procent.“
Můj pocit z tohoto domova je sice dobrý, ale oproti domovům A a C přece jen o něco
horší. Možná je to dáno polohou domova přímo u rušné silnice. Ale spíše mě ovlivnily
názory dotazovaných. Personál na mě totiž jinak působil mile, vstřícně a profesionálně.
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Diskuse
Stáří a stárnutí se týká každého z nás. Všichni již ode dne narození začínáme stárnout.
Stárnutí, jak uvádí Kalvach (2011), je přirozený a biologicky zákonitý proces, během
kterého se snižují adaptační schopnosti a ubývají funkční rezervy organismu.
V mladém věku ještě organismus zvládá větší míru zatížení fyzického i psychického. S
postupujícím věkem se však tato schopnost zhoršuje. Ve stáří již nemá člověk tolik sil a
energie. Je však otázkou, jestli je spokojen se svým životem.
Spokojenost je pouze subjektivní pocit jedince. Je zahrnuta do hodnocení kvality života.
Tam spadají i atributy, které je možno hodnotit objektivně. Patří sem například
ekonomická situace jedince, jeho zdravotní stav, životní prostředí, ve kterém žije, a další
měřitelné aspekty ovlivňující život každého člověka, samozřejmě i seniora.
Tato bakalářská práce je zaměřena právě na seniory. A to na ty, kteří využívají služeb
pobytových zařízení.
Hlavním cílem práce bylo zmapovat míru životní spokojenosti seniorů ve třech
konkrétních domovech pro seniory. Cílovou skupinou jsou senioři ve věku 78-88 let, kteří
žijí ve vybraných pobytových zařízeních minimálně jeden rok. Pro naplnění tohoto cíle
byla stanovena jedna hlavní výzkumná otázky: „ Jaká je celková spokojenost seniorů v
konkrétním pobytovém zařízení?“Dále byly stanoveny čtyři dílčí výzkumné otázky. Dílčí
výzkumné otázky se týkaly spokojenosti s ubytováním a prostředím domova, s podávanou
stravou a jejím množstvím. Dále byly otázky směřovány na spokojenost s péčí a přístupem
personálu a s množstvím a pestrostí nabízených volnočasových aktivit.
Vzhledem k tématu byl použit kvalitativní výzkum formou polostrukturovaného
rozhovoru. Z každého domova pro seniory byli vybráni čtyři senioři, vždy tři ženy a jeden
muž, kteří odpovídali požadavkům výzkumu a byli ochotni se ho zúčastnit. Základní
identifikační informace o komunikačních partnerech byly zjištěny ještě před započetím
rozhovorů. Tyto základní údaje o respondentech byly získány z osobních karet uložených u
sociálních pracovníků, další informace poskytli zaměstnanci jednotlivých domovů, kteří
jsou v každodenním kontaktu s uživateli.
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Jelikož jsem v navštívených pobytových zařízeních již dříve pracovala, nebylo tak těžké
navázat s respondenty hovor. V odpovědích na dílčí výzkumné otázky byli otevření a
upřímní, jestli mohu soudit.
Z odpovědí na dílčí výzkumné otázky vyplynulo, že klienti při svém pobytu v domově
seniorů ocení nejen pěkné ubytování ve svém pokoji, ale též hezké a domácké prostředí
celého zařízení.
Co se týče preferencí v počtu lůžek v obývaném pokoji, upřednostňují respondenti
především jedno až dvoulůžkové pokoje. Důvodem je především zachování soukromí,
vlastní rozhodování o „provozních“ věcech v rámci pokoje a především možnost se
„schovat“ před ostatními a „mít svůj klid“. Společné prostory domova pro seniory jsou pro
uživatele neméně důležité. Měly by působit útulně a co nejvíce se přiblížit domácímu
prostředí. Klientům se dále líbí, když mají možnost vyjít kdykoliv ven na procházku a nebo
alespoň posedět na zahradě.
V otázkách týkajících se stravování v domově pro seniory se respondenti shodovali všichni
na jediném, chtějí se hlavně chutně stravovat. Také očekávají dostatečně velké porce.
Někteří klienti navštívených domovů pro seniory nebyli spokojení ani s kvalitou stravy ani
s jejím množstvím. Někteří si ještě postěžovali, že občas mají problém rozkousat tužší
maso.
Žádný z dotazovaných seniorů však nezmínil důležitost dodržování nutričních hodnot a
dietních opatření. Je pro ně tedy prioritní se chutně a pestře stravovat, a to v dostatečném
množství.
Na dílčí výzkumnou otázku, která se ptala na spokojenost respondentů s personálem
domova, odpovídala většina pozitivně. Jenom někteří senioři měli menší výhrady, ale
nakonec i oni péči personálu hodnotili obecně kladně. Senioři potřebují v pobytovém
zařízení personál, který bude vlídný, ochotný a přátelský. Je to hodně důležité pro
celkovou atmosféru v domově seniorů. Pro klienty je velice přínosné cítit se v pobytovém
zařízení příjemně. To částečně zmírňuje dopady na psychiku seniora při odchodu z
domácího prostředí do prostředí domova pro seniory. Personál dává svým pozitivním
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přístupem klientovi najevo, že si ho váží a že je stále důležitým a platným členem
společnosti.
Nejvíce se lišily odpovědi dotazovaným na otázky týkající se trávení volného času. Jedině
ve třetím navštíveném domově pro seniory byly volnočasové aktivity připravované
domovem opravdu pestré a časté, každý den jiná aktivita.
Dále byly značné rozdíly v preferencích trávení volného času mezi muži a ženami.
Dotazovaní muži raději tráví volný čas individuálními činnostmi, jako je čtení, sledování
televize nebo vycházky. Ženy ve svých odpovědích převážně uvádějí společné činnosti s
ostatními obyvateli pobytových zařízení. Upřednostnily by společné výtvarné a tvořivé
činnosti, cvičení, společenské hry, tréninky paměti a další aktivity pro větší počet
účastníků. Dále by se jim líbily například společné vycházky do přírody. Hodně zmiňovali
respondenti bez ohledu na pohlaví poslech živé hudby, jedna seniorka dokonce přímo
upřesnila, že by rády viděla a slyšela zpívat děti.
Stále více domovů pro seniory spolupracuje právě s mateřskými a základními školami. žáci
i předškoláci potom chodí za seniory na návštěvy a většinou mají připravené i krátké
vystoupení s písněmi a říkadly. Tyto návštěvy jsou velice vítány většinou seniorů. Proto je
dobré vždy o takové spolupráci uvažovat.
Za zjištěných skutečností a odpovědí na otázky vyplynulo, že nejspokojenější jsou klienti
domova C. Pokoje klientů i prostředí celého zařízení působí čistě, moderně a přitom
útulně. Strava zde podávaná je chutná, pestrá a je jí dostatečné množství. Personál tvoří
parta veselých, milých, příjemných a ochotných pečovatelek a sestřiček. V domově se
pořád něco děje a je tu živo. To pravděpodobně přispívá k tomu, že klienti také působí také
aktivně a neznuděně.
Naopak nejhůře hodnotili respondenti domov B. I z pohledu mého působil nejméně
příjemně a domácky. Klienti tohoto zařízení jsou spokojeni s vlastním ubytování. Dále
většinou chválili personál, jeho přístup ke klientům a plnění povinností. Nejvíce si
stěžovali na stravu. Nechutnalo jim ani nebyli spokojeni s množstvím jídla. Dále jim vadí
malá pestrost jídelníčku a stále se opakující pokrmy. Aktivity nabízené domovem se jim
líbí, ovšem konstatovali, že jich je málo a ne dost často.
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Domov B byl dle odpovědí i mého pocitu celkem v pořádku. Domov působí čistě a vládne
zde klidná atmosféra. S ubytováním jsou dotazovaní klienti spokojeni. Strava většině z
nich také vyhovuje. Personál nakonec všichni hodnotili pozitivně, jen jedna klientka měla
menší výhrady.
Jediné překvapivé je zjištění, že i když domov nenabízí téměř žádné volnočasové aktivity,
senioři si příliš nestěžovali. Je vyslovili svá přání a představy, ale negativně v tomto směru
o domově nehovořili. Pravděpodobně je to dáno tím, že komunikační partneři byli všichni
soběstační a náplň volného času si dovedli zařídit sami.
V závěru práce je zdůrazněna potřeba vstřícného, vlídného a přátelského přístupu
personálu k seniorům. Dále je zde doporučeno zaměstnávat v domovech pro seniory přímo
pracovníka pro aktivizace a vyplňování volného času klientů.
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Závěr
Období důchodového věku si mohou někteří lidé představovat, jako dlouhou dovolenou a
těšit se na něj. Proto si na období zaslouženého odpočinku plánují splnění svých snů a
tužeb, na které neměli v produktivním věku čas. V mladším věku si však většina z nich
nedokáže představit, že s přibývajícím věkem ubývají síly a klesá výkonnost. Potom ze
svých požadavků musí slevovat a své plány měnit. A z toho mohou být rozčarováni.
Jiní naopak mohou mít za stárnutí a stáří strach a obavy. Stáří však nemusí být smutné,
pokud k němu nebudeme takto přistupovat. Je dobré se na stáří začít včas připravovat, aby
člověk měl jistotu, že v důchodovém věku nebude strádat finančně ani fyzicky nebo
psychicky. Je dobré udržovat kvalitní vztahy s rodinou i přáteli. Potom u nich mohou
hledat oporu a pomoc, když budou potřebovat. Je také dobré myslet včas na finanční
zabezpečení na stáří. Začít by lidé již v období, kdy nastupují do zaměstnání po ukončení
studia. Potom mohou postupně tvořit finanční rezervu na důchod. Další důležitou
průběžnou přípravou na stáří je udržování dobré fyzické kondice. To znamená udržovat
zdravý životní styl, jíst kvalitní a pestrou stravu a v neposlední řadě absolvovat pravidelné
lékařské prohlídky a svůj zdravotní stav nezanedbávat.
Při zpracování této bakalářské práce jsem hovořila většinou s lidmi, kteří ve svém věku
přemýšlí pozitivně a nerezignovali na život.
Je však smutné, že jsem se setkávala se situacemi, kdy senioři žijí v pobytovém zařízení, aniž
by potřebovali ze zdravotních důvodů celodenní péči nebo dozor. Z respondentů výzkumu
by jich víc než polovina mohla žít ve svém přirozeném prostředí pouze s malou výpomocí
svých blízkých nebo s využitím služeb terénní péče. Hodně klientů domovů pro seniory jsou
soběstační a docela vitální lidé i bez známek demence. Dost jich šlo do těchto zařízení
dobrovolně buď proto, aby nebyli mladým na obtíž, jiní proto, aby uvolnili byty vnoučatům,
další třeba kvůli nepříznivé finanční situaci a neschopnosti si platit bydlení.
Ve výzkumné části se potvrdilo, že senioři využívající služeb pobytových zařízení kladou
velký důraz na vstřícné, respektující a přátelské chování personálu. Docela důležité je pro
ně i prostředí celého zařízení, hlavně jejich pokoj. Důraz kladou i na své soukromí, proto
by obývali raději pokoje jednolůžkové, maximálně dvoulůžkové. Dále, že se chtějí hlavně
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chutně a v dostatečném množství stravovat a nehledí na dietní omezení a racionální stravu.
V oblasti trávení volného času a aktivit se projevily rozdíly mezi preferencemi mužů a žen.
Muži ve větší míře chtějí trávit volný čas pasivně, většinou sledováním televize ,
poslechem rádia, četbou a někdy i vycházkami. Ženy naproti tomu více vyhledávají
společnost ostatních a jsou rády více aktivní. Ženy tvoří ve většině případů převážnou část
obyvatel domovů pro seniory, proto je důležité zaměřit se hlavně na aktivity vhodné pro
ně. A to i vzhledem k tomu, že muži o společné aktivity zájem tolik nejeví.
V domovech navštívených v rámci výzkumu pro tuto práci jsem bohužel zjistila, že
pracovníci v sociální službách se často starají o klienty pouze v rámci péče o osobu,
nikoliv však v rámci volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů,
znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy,
zabezpečování zájmové a kulturní činnosti. Většinou je u klientů zajištěna perfektně
hygiena i pomoc s běžnými činnostmi péče o osobu, je jim podávána strava, ale již se
nikdo z pečovatelů nestihne starat o právě tak důležitou aktivizaci a vyplnění volného času
klientů. Tato situace bývá bohužel běžnou praxí v pobytových zařízeních. Ale většinou
nejde o nezájem pracovníků tyto aktivity klientům dopřát, nýbrž na ně prostě nemají čas.
Počet pracovníků bývá nedostatečný, tudíž stihnou během své pracovní směny vykonávat
pouze základní úkony péče. Z navštívených pobytových zařízení pouze domov seniorů C
nabízí klientů každodenní aktivizační činnosti.
Závěrem je vhodné uvést, že je třeba chovat se k seniorům vždy s úctou a respektem,
zároveň i přátelsky, aby v pobytovém zařízení nevznikala „ústavní atmosféra“. Naopak by
bylo vhodné navodit přátelskou až rodinnou atmosféru, aby se klienti mohli alespoň
částečně cítit v domově pro seniory jako doma. Je vhodné, aby byl v domově seniorů
zaměstnán aktivizační pracovník, který by plánoval a uskutečňoval volnočasové aktivity
pro obyvatele těchto zařízení. Pracovníci přímé péče, většinou přetížení svými
povinnostmi, nemají dost času věnovat se volnočasovým činnostem s klienty. A přitom
aktivizace je velmi důležitá nejenom pro udržení co nejlepší fyzické kondice, ale i pro
zachování kognitivních funkcí.
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Seznam příloh
Příloha 1 – Rozhovory se respondenty

Rozhovor s paní Novákovou
Jak jste spokojena s ubytováním?
„Ale docela jo. To víte, doma je doma, ale když to jinak nejde...Zase jsem ráda, že mám
navařeno, vypráno, uklizeno a tak. Pro mě už by to bylo náročný, zvládat sama barák,
zahradu i sebe. Alespoň, že tu mám soukromí a bydlím sama v pokoji. Když nemám
náladu, tak zalezu a mám klid,“
Jak vám tady chutná a stačí vám to množství?
„S jídlem jsem spokojená, ale není to jako doma. Já už toho taky tolik nesním, tak mi to
bohatě stačí.“
A co sestřičky a pečovatelky, jste s ním spokojená?
„To jsou všechno moc fajn holky, takový usměvavý. Vždycky se vším pomůžou, když
potřebuju.“
Co celé dny tady v domově děláte?
„Když je hezky, jdu se projít. Je tady naštěstí hezká zahrada a hned za plotem les. Ale tam
sama nejdu, kdybych upadla, nikdo mě nenajde.“
„Ráda jdu i na mši do kaple, i když jsem do kostela dřív nechodila, ale aspoň je to změna a
něco se děje.“
A když jste sama ve svém pokoji?
„Tak většinou šiju nebo koukám na televizi, ale ne na politiku, to mě hrozně rozčiluje.“
Vy tedy šijete?
„No, já jsem vyučená švadlena. Co já se toho našila! Pro sebe i na kšeft, jako na
přilepšenou. Teď sice už neušiji šaty nebo kalhoty, ale něco opravit, obroubit, zkrátit to
ještě zvládnu.“
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Sejdete se taky někdy s ostatními klientkami na popovídání?
„No občas třeba po obědě zůstaneme chvilku v jídelně. Nebo taky někdy na lavičce na
zahradě.“
Jaké aktivity organizuje domov a jaké vám chybí a chtěla byste je? Třeba ruční práce,
nějaké výtvarné aktivity, vzpomínkové aktivity, výlety, cvičení, společenské hry, hudbu,
…?
„Jednou týdně tu máme takový cvičení, většinou s míčem. Taky při tom hrajeme takové
hry na slova, docela mě to baví.“
A jaké aktivity by se vám líbily, kdyby tady byly?
„Kdybych si mohla vybrat, chtěla bych nějaké ruční práce, třeba háčkování a pletení, taky
nějaké delší procházky i se sestřičkou, aby šla s námi.“
„Jo a ještě bych moc ráda občas nějakou hudbu, třeba harmoniku nebo dechovku
Rozhovor s paní Novotnou
Jak se vám líbí vaše bydlení tady v domově?
„No to je moc pěkný. Mám tady takovej malej byteček sama pro sebe. Jdu si kam chci a
kdy chci a nikdo mě neomezuje.“
Jak vám vyhovuje strava a její množství?
„Ta docela ujde. Já si nestěžuju, hlavně že nemusím vařit. Sice bych ocenila víc takovejch
těch obyčejnech jídel jako třeba škubánky nebo bramboráky, ale jak řikám, nestěžuju si.“
„A když mám na něco extra chuť, uvaří mi to dcera, ona je moc hodná a jezdí docela často
a vždycky něco přiveze.“
A co personál (sestřičky a pečovatelky), jste s ním spokojená?
„Ale jo, nemůžu říct nic vyloženě špatnýho. Někdy mi připadá, že na mě nemají čas, když
něco potřebuju, ale řekla bych, že by to mohlo bejt horší.“
Jaké aktivity organizuje domov a jaké vám chybí a chtěla byste je? Třeba ruční práce,
nějaké výtvarné aktivity, vzpomínkové aktivity, výlety, cvičení, společenské hry, hudbu,
…?
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„Já bych chtěla, aby tady byla častěji mše, jednou za tejden je málo.“
Vy jste zvyklá chodit do kostela?
„No jéje, tam já byla každej den.“
A co tady ještě děláte sama nebo společně s ostatními?
„Já ráda chodím, tak jsem pořád někde na rajzu, každej den někam jdu.“
A s ostatními obyvatelkami domova?
„To si občas popovídáme venku nebo v jídelně, taky za jednou paní chodím na pokoj, ona
je na vozíčku, tak nikam nemůže, já jí čtu z bible.“
„Ještě sem jednou za týden chodí ta pani, co s ní cvičíme.“
A kromě těch mší vám tu nic jiného neschází, myslím z aktivit?
„Ani ne... no možná bych chtěla taky častěji to cvičení.“
Rozhovor s paní Novou
Jaká je vaše spokojenost s ubytováním?
„Jsem ráda, že mám pokoj sama pro sebe, nemusim se s nikym dohadovat, co pustíme v
televizi nebo kdy se bude zhasínat a tak. Akorát mi chybí vlastní záchod. Za prvý to mám
daleko a za druhý je to pořád od někoho celý zadělaný.“
Jak jste spokojená se stravou a jejím množstvím?
„Ale jo, dobrý. Víte, to já moc neřeším. Sama jsem nebyla nikdy žádná kuchařka, tak sním
všechno a jsem ráda, že se o to nemusim starat. Já spíš ocením dobrý kafe.“
A co personál (sestřičky a pečovatelky), jste s ním spokojená?
„S těma nemám žádnej problém. S některejma si i pěkně pokecáme, když se potkáme na
terase na cigárku. Jinak si myslim, že se staraj dobře, furt je vidim tady pobíhat od jednoho
k druhýmu.“
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Jaké aktivity organizuje domov a jaké vám chybí a chtěla byste je? Třeba ruční práce,
nějaké výtvarné aktivity, vzpomínkové aktivity, výlety, cvičení, společenské hry, hudbu,
…?
„Já na nic nikam nechodim, akorát mě párkrát přemluvili na to cvičení, ale to mě
nebavilo.“
„Možná by se mi líbilo, kdyby přišly zazpívat nějaký děti, to mám ráda, v tom jsem dělala
celej život,“
Rozhovor s panem Nováčkem
Jaká je vaše spokojenost s ubytováním?
„Já moc, mně nic nechybí, mám klid, nikdo mě nerozčiluje a já si žiju jako za svobodna.
Přijdou mi uklidit, vyperou mi a já se o nic nestarám. Jediný, co mě štve, že tu nemůžu mít
ani varnou konev, abych si zalil čaj nebo kafe.“
Jak vám vyhovuje strava a její množství?
„No nic moc. Připadá mi to vždycky takový neslaný nemastný, málo kořeněný. Možná
mají pocit, že důchodci nemůžou normální stravu jako dospělí.“
A co personál (sestřičky a pečovatelky), jste s ním spokojený?
„Tak já s nima moc nepřijdu do styku. Akorát se potkáváme tak v jídelně nebo se
sestřičkou, když je něco potřeba nebo přijede doktor.“
„Jinak všechny působěj mile a jsou takový vstřícný mi připadá.“
Jaké aktivity organizuje domov a jaké vám chybí a chtěl byste je? Třeba ruční práce,
nějaké výtvarné aktivity, vzpomínkové aktivity, výlety, cvičení, společenské hry, hudbu,
…?
Tohodle já se nezúčastňuju vůbec, tak nevím, co mám na to říct. Kdyby byla v létě třeba
nějaká akce na zahradě, třeba grilování, to bych přišel, ale jinak nevím.
A co tedy děláte ve volném čase?
„Já pořád cestuju do Prahy, buď pracovně, nebo za mladejma. Jinak zajdu rád do lesa na
houby nebo jen tak se projít.“
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„Ještě si docela rád občas přečtu nějakou knížku.“
Rozhovor s paní Bártů
Jaká je vaše spokojenost s ubytováním?
„Už jsem si zvykla. Nejdřív jsem byla docela naštvaná, že nemám jednolůžák, ale teď jsem
nakonec ráda, že nejsem sama, Jiřinka je fajn parťačka.“2
„Jinak pokoj máme pěknej, prostornej.“
Jak vám vyhovuje strava a její množství?
„K tomu se moc vyjadřovat nechci, pořád nějaký brambory a mrkev, to je furt dokola. A
když je maso, tak tuhý a ještě ho je jak pro mravence.“
„Já teda spokojená nejsem, ale možná jsem moc zmlsaná.“
Jaká strava by vám tedy vyhovovala?
„No úplně běžná, jako doma. Prostě to trochu střídat, chce to od kuchaře fantazii. A když
je maso, ať není tuhý a ať je ho dost.“
A co personál (sestřičky a pečovatelky), jste s ním spokojená?
„To víte, jak která. S některejma se i zasměju, jiný jsou troch jak studenej psí čumák. Ale
jako zlý nejsou, to chraň bůh. Holt je každej ňákej a nemůžeme bej sympatický všichni
všem.“
„Ale nemůžu říct, že by někdo něco zanedbával nebo flákal, holky dělaj všechny na sto
procent.“
Jaké aktivity organizuje domov a jaké vám chybí a chtěla byste je? Třeba ruční práce,
nějaké výtvarné aktivity, vzpomínkové aktivity, výlety, cvičení, společenské hry, hudbu,
…?
„Domov organizuje občas nějakou hudbu a jednou za čas cvičení. Taky je tu keramika, ale
na tu já nemůžu, protože už bych na to ani neviděla.“

2

Jiřinkou má paní na mysli svou spolubydlící a přítelkyni.
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„Mně by se líbila častěji nějaká ta muzika a možná ty vzpomínkové aktivity, povídat si
můžu, na to vidět nepotřebuju.“
Co děláte vy sama ve volném čase?
„Když jsem v pokoji, tak poslouchám rádio nebo máme puštěnou televizi a nebo si z
Jiřinkou povídáme.“
„Taky docela často zajdu ven na cigáro, to je moje jediná neřest.“
Rozhovor s paní Bartáčkovou
Jaká je vaše spokojenost s ubytováním?
„Tak s tím jsem spokojená moc. Mám svůj pokoj, svůj záchod i koupelnu. Mohla jsem si
sem vzít i svůj nábytek, tak jsem tu skoro jako doma.“
„Když nikoho nechci vidět, tak se zavřu a mám od všech svatej pokoj.“
Jak vám vyhovuje strava a její množství?
„K množství se vyjadřovat ani nemusím, já jím hrozně málo, protože mám problémy se
střevama.“
„Jinak to docela ujde, akorát je to takový pořád na jedno brdo. Mohli by to víc střídat
A co personál (sestřičky a pečovatelky), jste s ním spokojená?
„Tak na ty nemůžu říct nic špatnýho. Jsou všechny ochotný a milý. I když já od nich nic
moc nepotřebuju, postarám se o sebe sama.“
Jaké aktivity organizuje domov a jaké vám chybí a chtěla byste je? Třeba ruční práce,
nějaké výtvarné aktivity, vzpomínkové aktivity, výlety, cvičení, společenské hry, hudbu,
…?
„No tady se nic moc neděje. Ještě že jsem schopná někam dojít, tak se chodíme občas
projít nebo něco koupit a tak.“
Ale něco se tu občas děje, ne?
„Je tady keramika, ale na tu já nechodim. Jo a jednou za čas harmonikář, ale to je opravdu
dost sporadicky.“
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A cvičit nechodíte?
„Ale jo, ale to je taky jenom občas.“
A jaké aktivity by se vám líbily?
„Mě by vyhovovalo víc takového toho tvoření, nebo nějaké ruční práce třeba.“
„A mohla by být častěji nějaká ta hudba.“
A co děláte, když jste sama v pokoji?
„Já mám celej den puštěnou televizi a ještě taky občas pletu, ale z toho mě bolej záda, tak
už tomu moc nedám.“
Rozhovor s paní Bartákovou
Jaká je vaše spokojenost s ubytováním?
„Teď už je to dobrý, když jsem se přestěhovala sem. Ale předtím jsem bydlela na
dvoulůžáku v baráku a to bylo hrozný, pořád se s někym dohadovat, kdy můžu do sprchy,
co se pustí v televizi, ona byla tak protivná , s ní se nedalo normálně domluvit, to nešlo
vydržet.“
Jak vám vyhovuje strava a její množství?
„K tomu se snad ani nemusim vyjadřovat. Já už jsem na černý listině, jak furt nadávám. Za
ty peníze, co za to platim, bych se snad mohla pořádně najíst. Vždyť to je úplně směšný, ty
porce. Mít dva kousíčky masa v guláši, to neni přece možný.“
Takže nejste spokojená vůbec?
„Ale to zas říct nemůžu, někdy se jim něco povede, třeba minule ty ovocný knedlíky,
polívky maj taky docela dobrý.“
A co personál (sestřičky a pečovatelky), jste s ním spokojená?
„Heleďte jak která. S některejma se dá mluvit normálně, jiný si držej takovej odstup. Asi
se bojej, že budou mít malér, když se se mnou budou bavit.“
Já spíš myslela, jak se starají o klienty a jak pracují?
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„Po týdle stránce si myslim, že fungujou dobře, nikdy jsem si nevšimla, že by něco
zanedbávaly nebo tak.“
Jaké aktivity organizuje domov a jaké vám chybí a chtěla byste je? Třeba ruční práce,
nějaké výtvarné aktivity, vzpomínkové aktivity, výlety, cvičení, společenské hry, hudbu,
…?
„Tady se nic moc neděje.“
Prý tu máte keramiku, cvičení a někdy i hudbu?
„No jo, jednou tejdně keramika, to je ale všechno. Hudba tak třikrát do roka a to cvičení,
když řeknu jednou za čtrnáct dní,tak je to moc.“
A jaké aktivity by se vám líbily?
„Ale mě baví i ta keramika, i to cvičení, ale není to dost často.“
„Nebo by tu mohli pouštět nějaký pěkný starší filmy, mohli by se tu hrát i nějaký
společenský hry, třeba.“
A co děláte, když jste sama?
„No buďse jdu někam cournout, nebo si pustim televizi.“
„Na jaře a v létě, když už je hezky, tak odsud na pár dní vypadnu na chatu. Mám jí kousek
za Prahou, na druhou stranu.“
Rozhovor s panem Bártou
Jaká je vaše spokojenost s ubytováním?
„Co vám mám povídat, radši bych byl doma ve svým, ale na druhou stranu vím, že bych to
sám nezvládal a mladý nemaj čas, pořád za mnou jezdit a starat se o mě.“
„Ale jinak je to tu dobrý, akorát jsem furt sám.“
Tak by vám víc vyhovoval nějaký spolubydlící?
„No to v žádnym případě! Já chci mít svůj klid. Myslel jsem jako mladý a vnoučata, aby
jezdili častěji.“
Jak vám vyhovuje strava a její množství?
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„O tom je škoda mluvit, kolikrát se to nedá ani žrát. A když už by to za něco stálo, tak toho
daj tak málo, že je to úplně trapný.“
Takže nejste spokojen vůbec?
„No to teda nejsem. Většinu toho, co mi přinesou, tak vracim.“
Vy nechodíte do jídelny?
„Ne, vůbec, já na ty báby nejsem zvědavej.“
A co personál (sestřičky a pečovatelky), jste s ním spokojen?
„Holky tu maj šikovný. Některý jsou takový odměřený, ale s jinejma se dát docela
popovídat.“
A péče?
„Tak to jo, to maj všechno v pořádku. Mám tu vždycky čisto, a když něco potřebuju,
vždycky mi pomůžou.“
Jaké aktivity organizuje domov a jaké vám chybí a chtěl byste je? Třeba ruční práce,
nějaké výtvarné aktivity, vzpomínkové aktivity, výlety, cvičení, společenské hry, hudbu,
…?
„Já nikam nechodim, akorát když jednou za čas je nějaká muzika, tak to jdu.“
A co tedy celé dny děláte?
„Koukám na sport, to mě baví.“
A něco jiného by vás nebavilo?
„Ani ne, nic mě nenapadá.“
Rozhovor s paní Dvorskou
Jaká je vaše spokojenost s ubytováním?
„Jako s prostředím jsem spokojená, je to tu takový domácí. Ale pokoj bych chtěla radši
třeba dvoulůžkovej. Tady nás je moc a některý ani už nemluvěj a jiný si zase pouštěj
nahlas televizi, je to takový protivný a neútulný.“
Jak vám vyhovuje strava a její množství?
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„Helďte se, Pavlínko, já si nemůžu stěžovat. Neni to samozřejmě vždycky perfektní, ale
jinak vařej fakt dobře. Já taky všechno nejim, jsem dost vybíravá. Když je třeba čočka, tak
si radši řeknu holkám o housku, to není problém. Jediný, co mi občas vadí, je tuhý maso, to
se jim někdy opravdu nepovede. Já si toitž myslím, to už jsme vypozorovaly, že se tam
střídaj kuchaři a jeden je lepší a ten druhej horší.“
A co personál (sestřičky a pečovatelky), jste s ním spokojena?
„No, všechny mi neseděj, ale jako nějak vyloženě špatná není žádná. U některejch vidim,
jak celej den kmitaj a jiný jsou furt na telefonu, tady je to malý, tady jsou všechny celej
den na očích a já si všímám….“
„I na popovídání není každá, s někym se nasmějeme...“
Dobře, ale péče je zajištěna, ne?
„Ale to jo, nechtěla jsem, aby to vyznělo nějak blbě, jenom řikám, že mi každá nesedí.“
Jaké aktivity organizuje domov a jaké vám chybí a chtěla byste je? Třeba ruční práce,
nějaké výtvarné aktivity, vzpomínkové aktivity, výlety, cvičení, společenské hry, hudbu,
…?
„Tak na to si stěžovat opravdu nemůžu. Každý odpoledne je připravená nějaká zábava. A
když se nám nechce dělat to, co je na programu, tak si třeba zahrajeme karty nebo slovní
fotbal a nebo si jen tak podrbeme u kafíčka.“
A jaké aktivity tedy domov organizuje?
„Jednou týdně něco pečeme, někdy hrajeme kuželky, taky máme předčítání nějaké knihy.
Dopoledne míváme cvičení na protahování. Taky sem chodí jednou týdně paní, která má
takový ty vzpomínkový aktivity. Někdy hrajeme člověče nezlob se a tak.“
Taky jsem četla na nástěnce, že máte naplánováno tvoření výzdoby? A viděla jsem i fotky
z nějakého tancování?
„To tvoření vždycky jednou za čas s náma dělá Hanička (pečovatelka), ona je moc
šikovná. A ten tanečník sem přijede tak jednou za měsíc a to je úžasný, na to se vždycky
těšim.“
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Chodíte taky někdy ven?
„My jsme od jara do podzimu venku na zahradě dost často, když to jde. Jsou tam taky stoly
a židle jako vevnitř v jídelně.“
A co vám tady chybí, co se týče volného času?
„To mi teda nechybí nic, tady se pořád něco děje.“
Rozhovor s paní Dvořákovou
Jaká je vaše spokojenost s ubytováním?
„To jsem spokojená. Je to tady takový nový a čistý. Ani mi nepřipadá, že jsem někde v
ústavu, je to tu jak taková velká rodinná vila.“
A váš pokoj?
„No, radši bych jenom s Aničkou (spolubydlící), pět je moc. Ale s Aničkou my bysme si
vyhověly a byla by pohoda.“
Jak vám vyhovuje strava a její množství?
„Tady vařej dobře, málokdy se mi stane, že by mi něco nechutnalo.“
A co personál (sestřičky a pečovatelky), jste s ním spokojena?
„To jsou moc hodný holky všechno. Co oni maj se mnou práce, pořád mě tahaj z postele
do postele a na vozejk a na záchod. Se mnou se chudinky nadřou.“
„A pořád jsou milý a ochotný, i když je furt s něčim otravuju.“
Jaké aktivity organizuje domov a jaké vám chybí a chtěla byste je? Třeba ruční práce,
nějaké výtvarné aktivity, vzpomínkové aktivity, výlety, cvičení, společenské hry, hudbu,
…?
„Tady je pořád rušno a něco se děje, každej den. Ale mě by klidně stačilo jenom posedět s
ostatníma a povídat si. Já nejsem v tomhle náročná, hlavně, že můžu mezi lidi.“
Rozhovor s paní Dvořáčkovou
Jaká je vaše spokojenost s ubytováním?
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„S bydlením jsem spokojená, pokoj je to pěknej, to jo. I tady v tom baráku je to moc
hezký. Ale, to víte, doma je doma. Já pořád čekám, kdy mě vezmou holky zpátky.“
A to byste byla doma celé dny sama? Není lepší být tady, mezi lidmi?
„Ale já neřikám, že to tu je nějaký špatný, to já jsem ráda, že tu mám i nějaký kamarádky.
Ale prostě bych radši byla doma,“
Jak vám vyhovuje strava a její množství?
„Ale jo, dobrý. Já si moc nevybírám, snim všechno.“
A co personál (sestřičky a pečovatelky), jste s ním spokojena?
„S těma jsem spokojená, to jsou všechno sympatický holky.“
A máte pocit, že se dost věnují klientům?
„No to určitě, vždyť jsou pořád s námi pohromadě a vidim, že pořád pobíhaj a něco dělaj.“
Jaké aktivity organizuje domov a jaké vám chybí a chtěla byste je? Třeba ruční práce,
nějaké výtvarné aktivity, vzpomínkové aktivity, výlety, cvičení, společenské hry, hudbu,
…?
„My se tady nenudíme, mám pocit, že nemám čas být chvilku sama a odpočinout si.“
A co byste sama dělala, nenudila byste se?
„To ne, pustila bych si televizi. Nebo bych šla ven na cigáro.“
Co tedy celé dny děláte, že nemáte chvilku klidu pro sebs?
„To je pořád z pokoje do jídelny a zpátky, a pak zas znova.“
A proč jako?
„No buď na jídlo, nebo na kafe, nebo nějaký hry třeba nebo nějaký jiný věci.“
Ale nevadí vám to?
„Ale nevadí, nakonec je to fajn, že se alespoň něco děje.“
Rozhovor s panem Dvořákem
Jaká je vaše spokojenost s ubytováním?
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„To je docela dobrý, hlavně, že mám svůj pokoj a koupelnou.“
Jak vám vyhovuje strava a její množství?
„No to teda nic moc. Většinou mi to moc nechutná. Někdy je maso tuhý jako podešev.
Někdy to maj strašně přesolený.“
Ale někdy vám něco chutná?
„Občas jo, třeba ovocný knedlíky tudle měli dobrý. A ještě polívky mi většinou docela
chutnaj.“
A co personál (sestřičky a pečovatelky), jste s ním spokojen?
„Ty by mohly bejt ochotnější a trochu rychlejší. Někdy tady zvonim třeba třikrát, než
někdo přijde.“
Ale jinak s nimi nemáte žádný problém?
„To ani ne, jsou slušný a ochotný, když už teda přijdou.“
Jaké aktivity organizuje domov a jaké vám chybí a chtěl byste je? Třeba ruční práce,
nějaké výtvarné aktivity, vzpomínkové aktivity, výlety, cvičení, společenské hry, hudbu,
…?
„Tak to já moc nesleduju, já dolu moc nechodim.“
A to jste celý den v pokoji v posteli?
„Jo, mě to takhle vyhovuje, já mezi ty ženský chodit nechci.“
A jaké aktivity by vás bavily a přišel byste do jídelny?
„Já tam jednou za čas jdu. Když hraje živá hudba, tak si jdu poslechnout, ale jinak ne. To
jsem radši v pokoji a pustim si televizi.“
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