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Úvod
Prodluování stĜední délky lidského ivota, k nČmu v posledních desetiletích
dochází, zvyuje nadČji vČtiny lidí na plnČjí vyuití jejich ivotního potenciálu i na
zvýení jejich pĜínosu pro blízké osoby, pro rodinu, místní spoleþenství i celou
spoleþnost. Vyuití pĜibývajícího ivota ve stáĜí vak obvykle vyaduje aktivní
vytváĜení urþitých pĜedpokladĤ, aktivní pĜekonání rĤzných bariér bránících osobní
spokojenosti a seberealizaci, sociálnímu zaþlenČní, stejnČ jako i zabezpeþenosti a osobní
bezpeþnosti. Delí ivot a podíl osob ve vyím vČku je dosud spíe zdrojem obav ne
dĤvodem pro zodpovČdné a koordinované plánování se silnou politickou podporou.

ZvlátČ znevýhodnČni a ohroeni jsou staĜí lidé s nízkou úrovní potenciálu
zdraví (s nízkou mírou vzájemnČ provázané zdatnosti, odolnosti a adaptability).
PodceĖována bývá þasto jak jejich ohroenost nepĜizpĤsobenými slubami a postupy,
pouívanými u mladí a zdatnČjí populace, tak jejich vĤle a touha po uspokojení
i vyích lidských potĜeb. Ke klíþovým a zároveĖ ohroeným hodnotám patĜí
u kĜehkých starých lidí dĤstojnost, respektování a vlastnČní sebe, rovnČ pak zachování
svébytnosti a jejich reálných rozhodovacích kompetencí a moností.

VýbČr tématu diplomové práce souvisí s mým pĜesvČdþením, e seniorský vČk
má být obdobím úctyhodné a moudré skliznČ plodĤ práce, kterou si kadý þlovČk svým
ivotem pĜipravuje. Dnení spoleþnost postavená na výkonu a zvlátČ výkonu ocenČném
penČzi se nevČnuje problémĤm seniorské populace systematicky, poskytuje jim sice
jisté sociální a zdravotnické sluby, ale stránka, která by dávala najevo, e si jejich
dosavadního ivota váíme, oceĖujeme ho a jsme pĜipraveni jim zbytek ivota
zpĜíjemnit, chybí.

PĜestoe mĤeme pozorovat prvky a hlasy, které upozorĖují na problematiku
seniorĤ, ve vČtinČ pĜípadĤ se jedná o senzaþní zprávy nebo upozornČní, pĜípadnČ
o krátkodobý akt postrádající komplexní pĜístup ke stárnoucí generaci. Pozornost by
mČla být více zamČĜena na kvalitu ivota seniorĤ a jejich sociální oporu, zvlátČ tČch
seniorĤ, kterým se nedostává sil, a jsou odkázáni na pomoc pracovníkĤ v sociálních
slubách. Ti mají své potíe a problémy, navíc nejsou dostateþnČ spoleþensky uznáváni
7

ani finanþnČ hodnoceni, a nejsou tak dostateþnČ motivováni k tomu, aby se uivatelĤm
dané sociální sluby náleitČ vČnovali. DĤleité je vak, aby celá spoleþnost zmČnila
pĜístup k seniorĤm obecnČ, ponČvad vČtinu z nás toto období ivota nemine

V diplomové práci se z tČchto dĤvodĤ zamČĜuji na seniory, zvlátČ na seniory
v domovech pro seniory, kteĜí jsou svým zpĤsobem vyþlenČni ze ivota spoleþnosti.
VytváĜejí vrstvu obyvatel, kteĜí mnohdy nedobrovolnČ ijí v okruhu svých vrstevníkĤ,
s lidmi, kteĜí jsou v závČru svého ivota þasto osamoceni a potýkají se s rĤznými
problémy. Jak tyto problémy Ĝeí a co oþekávají od spoleþnosti, tedy sociální sluby,
která je jim poskytována? Je jim poskytována podpora jejich rodinnými pĜísluníky a je
poskytována dostateþnČ? Jaká je jejich strategie pĜi zvládání potíí, mají dostatek opory
pĜi Ĝeení tČchto svých obtíí?

Diplomová práce je þlenČna do pČti kapitol. V první kapitole se zamČĜím na
zmČny ve spoleþnosti, které souvisí s postavením seniorĤ ve spoleþnosti obecnČ, vČnuji
se otázce sociálního státu, který podporu seniorĤm a vem obþanĤm v jistém smČru
zaruþuje. SoustĜedím se na probíhající zmČny demografické. Ve druhé kapitole se
zamČĜím na stárnutí a stáĜí z pohledu vývojové psychologie a historie a pokusím se
o charakteristiku zmČn, které doprovází seniorský vČk. Ve tĜetí kapitole se vČnuji
multidisciplinárnímu pojmu kvalita ivota a faktorĤm, které ovlivĖují kvalitu
seniorského ivota. ýtvrtá kapitola je pak zamČĜena na vymezení pojmĤ podpora-péþe,
opora a sociální opora, rozdČlení a klasifikaci sociální opory z pohledu seniorského
vČku a problematice poskytované a anticipované opory. Pátá kapitola je empirickou
þástí diplomové práce. Ve dvou konkrétních domovech pro seniory se pokusím formou
kvantitativního výzkumu zjistit, zda obyvatelé tČchto domovĤ jsou spokojeni se svým
ivotem a zda je jim pĜi Ĝeení jejich ivotních potíí poskytována sociální opora
a v jaké míĜe.
Cílem mé diplomové práce je analyzovat, jak skuteþnČ vnímají senioĜi
v domovech pro seniory pomoc, která je jim poskytována jak ze strany pracovníkĤ
domova, tak od rodinných pĜísluníkĤ, pĜípadnČ ze strany státu, a zda jsou pro
tyto osoby s poskytovanou oporou spokojeny.
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1 Souþasná spoleþnost
Jak má þlovČk vČdČt, co chce od
budoucnosti, kdy neví pĜesnČ, ani co chce
v pĜítomnosti?
Francois de la Rouchefoucauld

ýlovČk se rodí s urþitou genetickou výbavou do urþitého prostĜedí a v prĤbČhu
ivota se uþí a pĜizpĤsobuje tomu, jak se v daném prostĜedí má chovat. Chápeme ho
jako integrovaný soubor biogenních, psychogenních a sociogenních faktorĤ, který je
souborem základních schopností a motorických sil, a tyto pĤsobí v jeho organismu pro
zajitČní a uspokojení biologických potĜeb, aktivní pĜizpĤsobení se prostĜedí a udrení
ivota v daném prostĜedí  spoleþnosti. 1 Aristotelovo oznaþení þlovČka jako zoon
politikon pĜipomíná vazbu þlovČka na pĜírodu (zvíĜe) i spoleþnost (nejde zde doslova
o politiku, ale spíe o obec, pospolitost).2

Spoleþnost lze charakterizovat jako celek spoleþenských jevĤ, souhrn vztahĤ
mezi lidmi i jejich vztahĤ k institucím, þi vyhranČnou skupinu lidí spolupracující
s urþitým cílem, zájmem.3

Spoleþnost (society, community) neboli také societa je skupinou jednotlivcĤ,
kteĜí patĜí ke stejnému druhu a jsou organizováni kooperativním zpĤsobem. Základním
hlediskem spoleþnosti je existence vzájemné komunikace, kooperativní podstaty, která
sahá za pouhou sexuální aktivitu. Spoleþnost je souhrnem jedincĤ spojených historií,
vztahy pĜíbuzenskými, ekonomickými, sdílením spoleþných norem, hodnot a rolí,
kulturních institucí, nejþastČji ijící v jedné územní lokalitČ. Je to soubor jedincĤ
s urþitými sociálními vztahy, pĜedáváním informací a s prvky spoleþného chování:
Spoleþnost rozdČlujeme na:
-

doþasnou a trvalou

-

otevĜenou a uzavĜenou

-

stejného druhu a rĤzných druhĤ.4

1

Srov. Sekot A., Sociologie v kostce. 2006, s. 79.
Buriánek J., Sociologie. 2001, s. 32.
3
Encyklopedický slovník. 1993, s. 1029.
4
Hartl P., Hartlová H., Psychologický slovník. 2000, s. 557.
2
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Na poþátku své práce uvádím dvČ z mnoha definic spoleþnosti jako takové, protoe
je spojena se ivotem kadého z nás a ve spoleþnosti se dennČ nacházíme, formuje
a ovlivĖuje nae jednání od narození a po závČr naeho bytí. Jako kadý prvek na
tomto svČtČ se i spoleþnost vyvíjí a s jejími promČnami a vývojem se seznamují dČti
v rámci povinné kolní docházky. V poslední dobČ se vak vývoj zrychlil takovým
zpĤsobem, e sami ponČkud ztrácíme pĜehled a nestaþíme si nČkteré zmČny sami
uvČdomit. V této þásti zmíním nČkteré aspekty souþasné spoleþnosti, které se dotýkají
tématu mojí diplomové práce.

Nezastupitelným krokem na cestČ k naemu problému je komplexnost pĜístupu
k okolnímu svČtu, který je spojený s procesem spoleþenské transformace. 5 Poþátek
naeho tisíciletí s sebou nese rozpad tzv. socialistického tábora v nestejnČ ekonomicky
vyspČlý postkomunistický blok. ZároveĖ lze pozorovat historicky nezvratitelný
proces v zemích tzv. postkapitalistické spoleþnosti, které jsou vystaveny inovaþním
a reformaþním procesĤm, zamČĜeným pĜevánČ na ekonomickou a rovnČ politickou
reformu, a to s ohledem na zdroje bohatství a sociální smČĜování tČchto zemí.6

Významné zmČny z pohledu historie novým zpĤsobem pĜetváĜí bČhem nČkolika let,
þi desetiletí spoleþnost v jejích primárních hodnotách, názorech na svČt, povaze
i struktuĜe sociálních a politických institucí, a tyto zmČny doprovází lidstvo po celý jeho
vývoj. Souþasný rozvoj a stav materiální i duchovní kultury, inovace ve výrobČ,
výrobních postupech, úroveĖ vzdČlanosti a duchovnosti, charakter náboenství
a postupný trend k urbanizované spoleþnosti vytváĜí v dnením svČtČ jednotící rámec,
který oslabuje rĤzné ekonomické a politické systémy.7

Nezadritelným tempem se rozbČhlo 21. století, kdy s poþátkem nového tisíciletí
byly spojovány katastrofické a rĤzné fantastické scénáĜe, které se nenaplnily. Nyní
mĤeme zamyslet nad stavem souþasné civilizace a prostĜedí, v nČm se pohybujeme a
ijeme. Je zcela zĜetelné, e prostĜedí, v nČm ijeme, se v posledních dvaceti letech
podstatnČ zmČnilo a tyto zmČny doprovází projevy, které jsou nesporné a zjevné.8

5

Srov. Sekot A., Sociologie v kostce. 2006, s. 7.
Ibidem.
7
Ibidem., s. 8.
88
MĦhlpachr P. a kol., Sociální pedagogika II. 2011, s. 7  8.
6
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1.1

Charakteristika souþasné spoleþnosti
Souþasnou spoleþnost charakterizují dva obecnČjí momenty. Je to individuslismus

a dynamismus.9

lidem se rychlá sociální zmČna zalíbila, protoe k tomu mají Ĝadu

velice pádných dĤvodĤ. NejpodstatnČjí dĤvod je spojený s nepostradatelnou redukcí
strachu v rizikové spoleþnosti: rychlá zmČna zejména v oblasti technologií, které
mohou vstoupit do naich domovĤ, zmobilnČní spoleþenského ivota, které nahrazuje
autentickou osobní komunikaci, permanentní obmČna spotĜebního zboí, odívání,
kosmetiky atd.  to vechno redukuje strach, protoe nám nedovoluje na nČj myslet,
nebo nás aspoĖ na þas od strachu osvobozuje.10

Individualismus, který má pĤvod v renesanci, mĤeme pozorovat v obrovských
intencích souþasnČ se vzrĤstající mírou touhy dneního þlovČka po osobní svobodČ,
individuálních lidských právech, tyto touhy pak plodí ekonomické sobectví a atomizaci
spoleþnosti.

Dynamismus vnímáme jako vnitĜní potenciál spoleþnosti k samovývoji. Sociální
a ekonomický dynamismus je pĜíþinou neustálého zrychlování vývoje spoleþnosti, která
nutí ke stále vČtí dynamice i jednotlivce. Toto urychlování je od druhé poloviny 20.
století stále intenzivnČjí a probíhá po stále strmČjí exponenciální kĜivce. ýlovČk mu
nemĤe staþit a stává se pro nČj zdrojem stále silnČjích stresĤ.11
SmČĜování moderní spoleþnosti naznaþuje Ernest Sternberg12, který definuje znaky
osmi vČkĤ, do kterých vstupujeme, ovem bez toho ani bychom dokázali jednoznaþnČ
rozhodnout, zda na této cestČ postupujeme nebo se vzdalujeme od pĤvodního smČĜování
moderní spoleþnosti:
informaþní vČk - bude vytváĜet bohatství rozvojem vČdČní, je bude zaloeno,
a bude závislý na rozvoji a monostech informaþních technologií;
1.)

postmoderní vČk - roziĜuje hranice konzumerismu do vech sfér
spoleþenského ivota, tedy i do ivota veĜejného a soukromého, volného þasu,

9

Ibidem.
Petrusek M., Spoleþnosti pozdní doby. 2006, s. 21.
11
MĦhlpachr P. a kol., Sociální pedagogika II. 2011, s. 8.
12
In Petrusek M., Spoleþnosti pozdní doby. 2006, s. 23.
10
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rekreace a proívání svČta, a povede ke vzniku nové, postmoderní mentality
s odliným ebĜíþkem hodnot a virtuální estetikou;
2.)

vČk globální provázanosti - globalizaþní procesy proniknou do vech oblastí
výroby, finanþnictví, distribuce a obchodu a budou postupnČ zcela ovládat
tvorbu lokálního a národního bohatství;

3.)

vČk nového merkantilismu - národní koalice (prĤmysl  vláda  odbory)
budou usilovat o tvorbu a rozvinutí strategických technologických výhod jako
základu národní prosperity;

4.)

vČk univerzální kontroly - globální korporace a banky vykonávají
systematickou moc nad trhy, firmami a státem prostĜednictvím tvorby
univerzálních

spotĜebních

vzorcĤ

pro

vechna

území

na

svČtČ

a prostĜednictvím úĜedníkĤ a odborníkĤ strategicky situovaných ve vybraných
svČtových velkomČstech;
5.)

vČk flexibilní specializace zaloené na nových výrobních postupech, zejména
na specializovaných produktivních jednotkách, decentralizovaném Ĝízení,
adaptabilní technologii a pracovnících, kteĜí budou zpĤsobilí uspokojovat
variabilní, rychle promČnlivý trh;

6.)

vČk nových sociálních hnutí, která na rozdíl od tradiþních hnutí, zaloených
na tĜídní nebo národní identitČ a orientovaných þasto nejen protikapitalisticky,
ale i protivládnČ, budou usilovat o humanizaci kapitalismu, o sociální
ekonomiku, v ní budou zaruþena práva minorit a zejména en, budou
rozvíjet ekologickou citlivost a usilovat o respekt k základním lidským
potĜebám a o garanci základních sociálních jistot;

7.)

vČk fundamentalistického odmítnutí svČta technokracie a konzumerismu
a celého nového informaþního vČku ve jménu obrany teritoriálních
a etnických

identit

a v duchu

pĜedosvícených

náboenských

komunitáriánských tradic a hodnot.13

Z uvedeného je zĜejmé, e Sternberg naznaþuje velmi pĜesnČ nČkteré prvky,
které souþasnou spoleþnost doprovází. Je vak zĜetelné, e nČkteré podstatné aspekty
souþasnosti pomíjí. Je tĜeba zde zmínit demografickou explozi, stárnutí vyspČlých

13

Petrusek M., Spoleþnosti pozdní doby. 2006, s. 24.

12

spoleþností, migraþní tlaky, globální terorismus, s tím související nárĤst kontroly
veho a vech, bezesporu pak nezamČstnanost, rozpad tradiþní rodiny a tradic vĤbec.

Populaþní problém je jedním z pĜípadĤ, kdy se pozitivní  þili výdobytky
moderní spoleþnosti: zlepení zdravotní péþe, pokroky lékaĜské vČdy, zvyování
ivotní úrovnČ, které umonily vzrĤst prĤmČrného vČku obyvatel vyspČlých státĤ,
stává negativním  þili stále zvyující se poþet lidí postproduktivního vČku je
problémem souþasné spoleþnosti, neboĢ podíl tČchto lidí na celkové populaci
vyspČlých zemí vzrĤstá. 14 V souvislosti s rychlými zmČnami ve spoleþnosti a se
zmČnou její struktury se zaþínají projevovat rĤzné aspekty tČchto nezvykle rychlých
zmČn a dochází od 50. let minulého století ke kritice tzv. sociálního státu, jemu se
budeme vČnovat v následující þásti.15

1.2

Sociální stát
Sociální stát garantuje základní pĜíjem pro kadého jedince na úrovni ivotního

minima, poskytuje sociální dávky umoĖující pĜekonat sociální rizika moných
sociálních událostí s cílem zachovat jistou míru sociálního bezpeþí a sociální suverenity
a v neposlední ĜadČ zajiĢuje poskytování veĜejných slueb (kolství, zdravotnictví,
poskytování sociálních slueb) pro vechny jedince bez ohledu na jejich sociální
postavení ve spoleþnosti. Z tohoto dĤvodu se budu tomuto fenoménu v následujících
Ĝádcích své diplomové práce vČnovat.

Sociální stát (Welfare) je uspoĜádáním, ve kterém demokraticky organizovaná
moc prostĜednictvím sociálního zákonodárství a þinnosti státních orgánĤ a institucí
naplĖuje tyto funkce:
Záchranná funkce  zabraĖuje propad jednotlivcĤ þi rodin pod uznanou hranici
ivotního minima.
PojiĢující funkce  pĤsobí proti nepĜíznivým dopadĤm rĤzných sociálních událostí
(mateĜství, invalidita, stáĜí)

14
15

MĦhlpachr P. a kol., Sociální pedagogika II. 2011, s. 10  11.
Keller, J., Soumrak sociálního státu. 2006, s. 9.
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Funkce aktivizující a kultivující  je zamČĜena na rozvoj lidského potenciálu,
zkvalitĖování dispozic a sklonĤ lidí.16

1.3

PĜíþiny krize sociálního státu
NeúmČrný rĤst nákladĤ
V prvních etapách sociálního státu byl dostatek práce, zatímco v dalích

krizových etapách dochází k tomu, e mladí lidé nČkolik let þekají, ne se jim podaĜí
sehnat první práci. Dalí rizikovou skupinou se postupnČ stali padesátníci a starí osoby,
kteĜí jako by se pro své zamČstnavatele v nČkterých (ne ojedinČlých) pĜípadech stali
pĜítČí. Sociální výdaje tedy vykazovaly tendenci udrovat si rĤst a o 5 % roþnČ
a obecnČ lze uvést, e je þím dál obtínČjí je redukovat. U nejrozvinutČjích státĤ
dosahuje celkový podíl veĜejných sociálních výdajĤ a úrovnČ 60%.

Ztráta efektivnosti sociálního státu
Sociální stát by rád nadále snioval sociální rizika stejnČ jako v minulosti, ale
nenalézá adekvátní odpovČć na roziĜující se potĜeby populace bez dostateþných zdrojĤ.
Stává málo efektivním, vykazuje sloitý systém redistribucí, zamČstnává obrovský
byrokratický aparát, který podle nČkterých autorĤ sám o sobČ spotĜebuje polovinu
vynakládaných prostĜedkĤ. Je neprĤhledný a tČkopádný.

Ztráta sociálního konsenzu
Sociální konsenzus spoþíval na akceptaci ideálu sociálního obþanství, byl
postavený na základČ rovnosti pĜi uspokojování sociálních práv a na sociální solidaritČ.
Rovnost byla pĜekonána doplnČním dávek vázajících se na pĜedchozí výdČlek. Sociální
stát je povaován za nespravedlivý a zvýhodĖuje ty, co v tom umí chodit. Hlavní
kritikové vedou své výtky ve smČru omezování dávek v nezamČstnanosti, zjednoduení
podmínek pro podnikání, pĜiþem základní osou jejich návrhu jsou opatĜení, která by
lidem naznaþila, e se jim vyplatí pracovat.

Demografické zmČny

16

Kolibová, H. Sociální politika 1. 2007, s. 79.
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Sociální stát mĤe bez vČtích problémĤ fungovat jedinČ tehdy, kdy dostateþnČ
velký poþet osob zamČstnaných lidí vytváĜí zdroje pro zajitČní dostateþnČ malého
mnoství potĜebných osob. Co se skuteþnČ v praxi projevovalo po druhé svČtové válce.
Posléze se objevil fenomén nezamČstnanosti, rizikových skupin na trhu práce, který
postihuje padesátníky a absolventy, mladé lidí bez praxe, a s ním problém nízké
porodnosti.17

U této pĜíþiny krize sociálního státu bych se rád pozastavil. Vidoviüová uvádí,
e þeská veĜejnost není v tomto ohledu informována objektivnČ. Dochází k tzv.
demografické panice pomocí médií, která konstruují sociální realitu, definují veĜejný
zájem a zároveĖ fungují jako potrubí ideových zájmĤ mocenských a politických
struktur. Vyuívají k tomu þistČ technické prostĜedky, napĜ. výbČr témat, jazyk þi práce
s titulkem jako reklamou na þlánek. Produktem této smČsi jsou mediální sdČlení
nesoucí více þi ménČ latentní vzkazy rozdmýchávající paniku z demografie: Státu
chybí peníze na penze,  ýR v roce 2050: DĤchodci pomĜou hlady?, Stárnutí sníí
ivotní úroveĖ vech, Vymíráme, varuje vládu statistika apod.18

Vidoviüová a Sedláková uvádČjí Ĝadu pĜíkladĤ mediálních sdČlení vČnovaných
ekonomicko-politickým tématĤm, která se do rĤzné míry odvolávají na demografické
analýzy. Sociální vČdci i sami demografové jsou si vak vČdomi, e objektivnČ jsou
populaþní prognózy velmi omezeným nástrojem pro pĜedpovídání budoucnosti (nutno
dodat, e také jediným, který máme v souþasnosti k dispozici). NapĜ. pro ýR je
zvyování podílu osob nad 60 let do let 2030 a 2050 odhadováno z dneních zhruba 19
% na 32 % a 41 % a sniování podílu nejmladí sloky obyvatel z dneních zhruba 16
% na 13 % a ménČ.19

Jak vak pĜiznávají sami autoĜi tČchto prognóz, a jetČ dĤraznČji upozorĖují
jejich oponenti, jsou tyto odhady budoucnosti znaþnČ omezené, a to ne kvĤli tomu, co
zahrnují, ale pĜedevím díky skuteþnostem, které zĤstávají mimo jejich pĜedpoklady.

17

Kolibová, H. Sociální politika 1. 2007, s. 88.
Vidoviüová, L. Stárnutí, vČk a diskriminace  nové souvislosti. 2008, s. 30.
19
Vidoviüová, L., Sedláková, R., Mediální analýza obrazu seniorĤ, 2005, [Online]. Walmark, a.s.,
Diakonie ýCE, s. 30. Dostupné z: <http://www.spvg.cz/doc/maos.pdf>.
18

15

VeĜejnost z dlouhodobého hlediska hodnotí sociální politiku v oblasti
zabezpeþení ve stáĜí mnohem negativnČji (72 % respondentĤ hodnotí negativnČ) ne
více dotovaný pĜístup ke zdravotní péþi (34 % negativních hodnocení). V obou
pĜípadech pĜitom veĜejnost vyaduje témČĜ stejnČ vysokou míru odpovČdnosti ze strany
státu. V pĜípadČ dĤchodového systému náklady za 16 let narostly pouze o jeden
procentní bod, zatímco napĜíklad u zdravotní péþe o procentní body dva. PĜesto vak
nebyl z devastace národní ekonomiky obvinČn zdravotní systém, byl to právČ systém
penzijní.20

1.4

Postmoderní Evropa
Je nutné si uvČdomit, e ijeme ve spoleþnosti pozdní doby, tedy ve

spoleþnosti, kterou lze metaforicky pĜirovnat k sopce, o ní nejene nevíme, zda je
þinná, þi nikoliv, ale u vĤbec ne, zda a kdy mĤe vybuchnout a s jakými následky.21
Situace na poþátku 21. století je odborníky oznaþována jako postmodermí a lze
na ni pohlíet mnoha zpĤsoby. NČkteĜí myslitelé vymezují postmoderní spoleþnost jako
spoleþnost, která je:
-

permisivní, tj. spoleþnost, v ní je dovoleno více, ne dovolovaly tradiþní
spoleþnosti

-

ludická, tzn. spoleþnost, její pĜísluníci si rádi hrají a práci nepovaují za
základní hodnotu ivota

-

sekularizovaná  spoleþnost, v ní vČtina þinností je nenáboenského
charakteru, a jestlie náboenský charakter má, pak nikoliv ve smyslu
tradiþního kĜesĢanství (nová náboenská hnutí, sekty apod.), duchovní
hodnotová sloka jedince je sycena z rĤzných zdrojĤ, vztahuje se ve vČtinČ
pĜípadĤ k jedinci a nemá u tak silný dosah na vztah þlovČka k lidskému
spoleþenství, na vnímání toho, e jedinec je souþástí lidské spoleþnosti jako
celku

-

postmoralistní  morálka se pĜeila a morální hodnoty jsou vnímány spíe
jako luxus

-

postheroická  jako vzory neslouí hrdinové s tradiþními vlastnostmi, ale tzv.
transformovaní hrdinové (mutanti, virtuální idoly, VIP osobnosti apod.)

20
21

Vidoviüová, L Stárnutí, vČk a diskriminace  nové souvislosti. 2008, s. 33.
Petrusek M., Spoleþnosti pozdní doby. 2006, s. 25.
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-

alibistická  spoleþnost, v ní není problémem pro kohokoliv ospravedlnit
a zdĤvodnit cokoliv

-

postedukaþní  výchova je pĜeita, neboĢ ji není k þemu vychovávat,
protoe ivot sám nás nauþí nejlépe

-

spoleþnost globalizace  trvání existence kadé spoleþnosti je závislé na
schopnosti a míĜe zapojení do celosvČtového spoleþenství pĜi Ĝeení
globálních problémĤ
Problémem postmodernismu je zvládání plurality, heterogenity a jiných

ivotních hodnot, zpĤsobĤ, individuálních zkueností, specializací vČdních oborĤ
a celospoleþenských vývojových tendencí takovým zpĤsobem, aby to pĜispívalo do
budoucna dĤstojnému ivotu þlovČka v lidské spoleþnosti.22
Polský

sociolog

Pavel

Szmatka

napsal

úvahu

na

téma

blízké a vzdálené optiky v pĜístupu k sociálním jevĤm. PodobnČ jako mČsto
vidíme jinak, kdy se pohybujeme v jeho ulicích, a jinak, kdy na nČ shlííme
pohledem, jej nám z výin nabízí sedadlo moderního letadla, stejnČ i spoleþnost
vnímáme (a zkoumáme) jinak, kdy jsme v bezprostĜední blízkosti jevĤ, je jsou
pĜedmČtem naeho zájmu, a jinak, kdy se díváme na sociální celky, které nejsou
v naem bezprostĜedním zorném poli.23
Z výe uvedeného je zĜejmé, e problémy, které postihují dnení spoleþnost,
jsou velmi sloité, na jejich Ĝeení je nutné pohlíet z mnoha stran a Ĝeit je pomocí
tzv. multidimenzionálního pĜístupu.
 nutnost pojímat svČt v jeho mnohotvárnosti a mnohoznaþnosti , dĤraz je kladen
zejména na rovnoprávnost pohledĤ a hodnot, konkrétnČ na obþanskou spoleþnost a
multikulturalitu 24

1.5

Demografie z pohledu stárnutí spoleþnosti
Demografie (démos  lid graféin  psát, popisovat). Demografie je nedílnou

souþástí statistiky, þili popisnou vČdou. Nemá ambice zasahovat do spoleþenského dČní,
a to ani ve spojení s jinými vČdními obory. Demografové v souvislosti
s demografickými zmČnami upozorĖují na stárnutí celosvČtové populace. Situace
22

MĦhlpachr P. a kol., Sociální pedagogika II. 2011, s. 14.
Petrusek M., Spoleþnosti pozdní doby. 2006, s. 50.
24
MĦhlpachr P. a kol., Sociální pedagogika II. 2011, s. 33.
23
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z pohledu demografie je alarmující. Samotní demografové vak tuto situaci nevyĜeí. Je
to sloitý interdisciplinární problém postihující celou Evropu a zároveĖ výzva pro celou
postmoderní spoleþnost.25
Proces stárnutí populace (a nČkde dokonce jejího vymírání) se projevuje
s rostoucí intenzitou v ĜadČ evropských zemí. Poþet osob starích edesáti let se
neustále zvyuje a spolu s ním se zhoruje poþetní nepomČr mezi lidmi ekonomicky
aktivními a tČmi, kdo jsou v postaktivním vČku.26
ZároveĖ je v moné pozorovat dalí pokles poþtu narozených dČtí. Je to
pĜedevím dĤsledkem kalkulace mladých domácností v ĜadČ vyspČlých zemí. Výhoda
bezdČtnosti je natolik lákavá, e lze oþekávat do budoucna zhorení pomČru mezi lidmi
ekonomicky aktivními a seniory. Poþet seniorĤ bude v tomto smyslu narĤstat. Tento
trend bude dále degradovat finanþní situaci seniorĤ, a naopak zvyovat tlak na mladé
páry, aby volily bezdČtnost jako formu vzrĤstu své ivotní úrovnČ a pĜilepení si na
stáĜí.27
Následující graf nám ukazuje procentuální zastoupení seniorĤ v jednotlivých
státech souþasné Evropy.
Graf þ. 1 Zastoupení populace seniorského vČku ve státech Evropy

Zdroj dat: Eurostat28

25

Srov.Patta I, Úvodní stránka, 2006, dostupné z: http://www.demografie.cz/
Keller, J., Soumrak sociálního státu. 2006, s. 30.
27
Ibidem., s. 31.
28
Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/seniori
26
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Pohlédneme-li do historie, pak jen velmi málo osob se doilo svého vlastního
stáĜí. Být starý, stát se starým a nČjaký þas ít jako starý  z dnes vnímaného pohledu 
bylo vysoce nepravdČpodobné. Vysoká kojenecká úmrtnost umoĖovala pĜeít jen tČm
nejsilnČjím. Dalím aspektem, který bránil mnoha lidem doít se vysokého vČku, pak
byly pĜedevím infekþní choroby. NapĜíklad ve 14. století znaþnČ proĜídlo obyvatelstvo
Evropy díky pandemii obávaného moru, pozdČji to byla cholera. PĜíþinou úmrtí se staly
také úrazy a nemoci, které dokáe dnení zdravotní péþe bez problémĤ vyléþit
a zvládnout. TČká fyzická práce, problematické hygienické podmínky, chudoba, ádná
nebo málo dostupná lékaĜská péþe, pĜípadnČ dalí nepĜíznivé prvky byly pĜíþinou toho,
e se umíralo pĜíli brzy a e se jen 2  4 % populace doívala vyího vČku.29Po dobu
nČkolika staletí bylo vyzrálé stáĜí vzácné, a proto ádoucí. U v 19. století mĤeme
pozorovat tendence, kdy se z mnoha pádných dĤvodĤ zaþíná dávat pĜednost dČtem
a mladým lidem a odklání se od krásného stáĜí, které se stává obtínČ pĜijatelným
obdobím ivota.30 Tyto tendence bohuel mĤeme pozorovat také v dnení spoleþnosti
a jsou mnohem silnČjí ne ve zmiĖovaném století.

Údaje uvedené v následující tabulce nám ukazují, e nárĤst osob ve vČku 65
let a více se v období od roku 2000 do roku 2010 zvýil, a to o 213 tisíc, co je
vyjádĜeno v procentech nárĤstem o 1,6 %. Dalími údaji potvrzující výe uvedený text
jsou data, která ukazují, e nadČje na doití u obyvatel ýeské republiky se za období,
v nich jsou data sledována, zvýil u muĤ o 2,8 let a u en se nadČje na doití zvýila o
2,3 roku.
V tabulce lze také pozorovat v prĤbČhu sledovaných deseti let mírný pokles
obyvatel ve vČku 0  14 let o 146 tisíc, zatímco nárĤst obyvatel ve vČku 65 let a více je
o 213 tisíc. Tabulka tedy potvrzuje demografické tendence v ýeské republice:  pro
ýR je zvyování podílu osob nad 60 let do let 2030 a 2050 odhadováno z dneních
zhruba 19 % na 32 % a 41 % a sniování podílu nejmladí sloky obyvatel z dneních
zhruba 16 % na 13 % a ménČ.31

29

Hakovcová H., Fenomén stáĜí. 2010, s. 33.
Ibidem.
31
Vidoviüová, L., Sedláková, R., Mediální analýza obrazu seniorĤ, 2005, [Online]. Walmark, a.s.,
Diakonie ýCE, s. 30. Dostupné z: <http://www.spvg.cz/doc/maos.pdf>.
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Tabulka þ. 1 Vybrané demografické údaje ýR
Vybrané demografické údaje v ýeské republice v letech 2000 - 2010
2000

2001

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

10 267

10 206

10 221

10 251

10 287

10 381

10 468

10 507

10 533

4 997
5 270

4 968
5 238

4 981
5 240

5 003
5 248

5 026
5 261

5 083
5 298

5 136
5 331

5 157
5 350

5 169
5 364

1 664
7 179
1 423

1 622
7 170
1 415

1 527
7 259
1 435

1 501
7 293
1 456

1 480
7 325
1 482

1 477
7 391
1 513

1 480
7 431
1 556

1 494
7 414
1 599

1 518
7 379
1 636

16,2
69,9
13,9

15,9
70,2
13,9

14,9
71,0
14,0

14,6
71,1
14,2

14,4
71,2
14,4

14,2
71,2
14,6

14,1
71,0
14,9

14,2
70,6
15,2

14,4
70,1
15,5

v tom podle rodinného
stavu (v %):
svobodní/é
enatí/vdané
rozvedení/é
ovdovČlí/é
PrĤmČrný vČk
Mui
eny

37,4
47,4
7,8
7,4
38,8
37,1
40,3

37,6
46,6
8,2
7,6
39,0
37,4
40,5

38,1
45,4
9,0
7,5
39,8
38,2
41,3

38,3
45,0
9,3
7,4
40,0
38,4
41,5

38,6
44,6
9,5
7,4
40,2
38,6
41,7

38,8
44,2
9,7
7,3
40,3
38,8
41,8

39,2
43,8
9,8
7,2
40,5
38,9
42,0

39,6
43,3
10,0
7,1
40,6
39,1
42,1

40,0
42,7
10,2
7,1
40,8
39,3
42,3

NadČje doití pĜi
narození/roky
Mui

71,6

72,1

72,5

72,9

73,4

73,7

74,0

74,2

74,4

78,3

78,4

79,0

79,1

79,7

79,9

80,1

80,1

80,6

Poþet obyvatel k 31.
12.
(v tis. osob)
Mui
eny
v tom ve vČku:
0  14
15  64
65 a více
v tom ve vČku (v %):
0  14
15  64
65 a více

eny

Zdroj: ýSÚ32

32

Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cr_od_roku_1989#13

20

2 Stárnutí, seniorský vČk a jeho problémy
Mládí je neposedné, protoe má jetČ málo
rozumu, a stáĜí usedlé, protoe ho má u
moc.
Francois de la Rouchefoucauld

Kadý z nás stárne, i pĜestoe si mnozí myslí, e se ho stáĜí nedotýká,
nezadritelnČ se k hranici, kdy oficiálnČ stáĜí zaþíná, vichni pĜibliujeme. Moderní
þlovČk nechce o stáĜí a stárnutí slyet, a protoe existuje odklon od osobní problematiky
stáĜí, vzrĤstá tak propast mezi mládím a stáĜím. Nikdo nechce být starý fakticky, ale
mnozí si ani nepĜejí, aby se o stáĜí hovoĜilo. Tento postoj pak brání nám samotným se
s problematikou stáĜí poprat a vnitĜnČ ji zpracovat. ZároveĖ se tak bráníme této obávané
etapČ lidského ivota porozumČt, pochopit ji a pĜipravit se na ni.33

2.1

Stárnutí
Stárnutí (ag(e)ing, growing old) involuce, proces, který se projevuje zmČnami

v prĤbČhu þasu. Vliv vČku na þlovČka jako jeden z prvních zkoumal Francis Galton
kolem roku 1883. Pod pojmem stárnutí jsou nejþastČji zahrnovány zmČny, chápané jako
negativní, k nim dochází po adolescenci jedince. Rozliujeme stárnutí biologické 
senescing, psychologické  geronting, sociální  eldering.34
Howard J. Curtis (1966) 35 definuje stárnutí jako rostoucí pravdČpodobnost
získat jednu z degenerativních chorob. Jeho biochemické nálezy ukazují, e aktivita
enzymu MAO (monoaminooxidáza), která odbourává biogenní aminy, roste s vČkem.
Stárnoucímu se proto rychleji rozkládají suroviny pro psychickou energii a zvyuje se
riziko deprese. Pokles neurotransmiterĤ v centrální nervové soustavČ pak mĤe navodit
sníený nadhled, kompromisy, ale i rezignaci na dĜívČjí zájmy jedince. Vzhledem
k tomu, e proces stárnutí je pomalý, nedochází zpravidla k chorobné depresi.
Biologicky se zmínČný pokles projevuje zmČnou krevního tlaku, oþní akomodace,
sniujícím se prahem vnímání zvuku a sníeným výkonem v testech rychlosti.
33
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Psychologické stárnutí je doprovázeno nejen úbytkem fyzické výkonnosti, co
mĤe být vliv na sebevČdomí jedince, ale také zmenenou adaptibilitou; v mezních
zátČích ji po tĜicítce, a probíhá rozdílným tempem u kadého jedince i u jednotlivých
funkcí. Existuje vak skupina funkcí, které s vČkem neklesají, jako napĜ. znovupoznání,
na rozdíl od reprodukce, a znovuvybavení, dále pak skupiny schopností, které s vČkem
klesají jen málo, napĜ. základní poþetní operace, i takové, u nich je pokles dán právČ
jen fyziologickým omezením, napĜ. uþení se novým senzomotorickým dovednostem.
Podle C. Vernera a C. V. Davisonové (1976)36 existují funkce a dovednosti z pohledu
stárnutí jedince:
1.) bez poklesu þi s moností dalího rĤstu  pamČĢ na jednoduché materiály,
profesní pamČĢ, pamČĢ pro tóny, veobecná informovanost
2.) s urþitým poklesem  motorická rychlost, senzomotorická koordinace,
tradiþní kolní uþivo, analogické usuzování
3.) s výrazným poklesem  výbavnost nových materiálĤ, uþení se symbolĤm,
vtípivost þísel a bezesmyslných slabik
4.) nejvýraznČjí je vliv fyziologických zmČn na rychlost uþení; to se pĜedevím
projevuje u zrakové a sluchové výkonnosti a dále pĜi prunosti pĜi
pĜepojování pozornosti37
Stárnutí je spojeno s vČdomím, e zapoþal proces postupného zhorování
vlastní tČlesné i psychické kondice, rĤzných kompetencí i sociálního postavení, a e jde
o proces, který je neodvolatelný a nevratný. VČk 50 let je povaován za mezník,
který s definitivní platností potvrzuje poþátek stárnutí.38
V souþasné západní kultuĜe má stáĜí a stárnutí podle Sýkorové (2007)
pĜevánČ charakter negativního významu. PĜíþinu tohoto vidí autorka pĜedevím
v sociálním

konstruování

obrazu

starých

lidí,

který

je

zatíen

stereotypy

a stigmatizujícími prvky. PodobnČ vnímá stáĜí Phillipson (1998)  tedy jako sociálnČ
konstruovanou událost, která reflektuje roli státu a ekonomiky a jejich vliv na zkuenost
stáĜí. PĜestoe se pojmy stárnutí a stáĜí pouívají obvykle spoleþnČ nebo v podobných
souvislostech, nejde o termíny stejného významu. Zavázalová definuje stárnutí jako:
proces, jeho výsledkem je rĤzný stupeĖ stáĜí. StáĜí je poslední vývojovou etapou
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v lidském ivotČ, v ádném pĜípadČ to vak není dĤvod pro slevu nárokĤ na kvalitu
ivota a jeho hodnoty.39

2.2

Historický pohled na stárnutí a stáĜí
S poþátkem civilizace je moné pozorovat také poþátky gerontologie. Ji

pĜedchĤdci lékaĜĤ si jistČ uvČdomovali souvislost mezi stáĜím, nemocemi a smrtí.
Stárnutí je samozĜejmČ problém, který je dán stavbou a funkcí celého organismu,
civilizace vak vytvoĜila za stárnutí velký problém a pĜedevím hrozbu. V prĤbČhu
vývoje lidské spoleþnosti nebyl tento jev tak markantní, protoe tvorové ijící v drsných
podmínkách se doívají vČtinou kratího vČku. S rozvojem a pokrokem civilizace se
existenþní podmínky zaþaly zlepovat a ivot se stal bezpeþnČjím. Díky tomu se více
lidí doívalo vyího vČku, mČnila se vČková struktura populace a více jedincĤ se
doívalo vČku, v nČm se zaþínají projevovat nepĜíjemné dĤsledky stáĜí. PravdČpodobnČ
v této dobČ se zaþali lidé zajímat o pĜíþiny stárnutí a snaili se o jeho zpomalení,
pĜípadné zmírnČní jeho nepĜíznivých projevĤ. DĤkazem toho mĤe být hledání elixíru
mládí, který známe z rĤzných bájí a mýtĤ.
Také u antických filozofĤ mĤeme najít zajímavé mylenky související se
stárnutím a stáĜím. Aristoteles povauje stárnutí za dĤsledek ztráty tepla, Hippokrates za
dĤsledek ztráty vlhkosti. V antickém ěímČ pĤsobící ěek - Galénos z Pergamu, jetČ po
celý stĜedovČk povaovaný za lékaĜskou autoritu, chápe stáĜí jako stav mezi zdravím
a nemocí, navozený výmČnou tČlních Ģáv a úbytkem krve, vlhka a tepla. Stárnutí pak
povauje za ovlivnitelné zvlátČ ivotosprávou a dietou. Zavádí pojem gerocomica
(hygiena a ivotospráva). Platón stáĜí chválí, neboĢ vede þlovČka k ivotní harmonii,
opatrnosti a prohlubuje jeho moudrost. Starý þlovČk podle nČj dovede lépe hodnotit
kvality ivota a umí jej lépe proít. Naopak Sokrates se obává prodlouení ivota, neboĢ
má strach z placení danČ stáĜí  slepota, hluchota, neschopnost uþit se a rychlé
zapomínání. Cicero zdĤrazĖuje prohloubení sebekontroly starého þlovČka, aby mohl
nezkreslenČ vnímat zmČny, které jsou spojené se stáĜím, a to nejen vzhledem k jeho
individualitČ, ale také vzhledem k okolní spoleþnosti. Terentinus se vyjadĜuje o stáĜí
negativnČ  Senectus ipse est morbus  samo stáĜí je nemoc a Seneca jej jetČ více
prohlubuje na StáĜí je nevyléþitelná nemoc.
39
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Ve stĜedovČku se na stáĜí obecnČ pohlíí negativnČ, a proto v této dobČ panuje
strach ze stárnutí a stáĜí. Bádání o úvahy o nČm jsou odsunuty na okraj zájmu
spoleþnosti.40 PĜesto si lidé prostČ pĜáli ít dlouho, neboĢ si vdy pĜejí to, þeho je jako
afránu. Po dobu nČkolika staletí bylo vyzrálé stáĜí vzácné, a proto ádoucí.41
V 17. století publikují své názory na stáĜí napĜ. F. Bacon  Hlavní poadavky
pro zdravý a dlouhý ivot, v nich v antickém duchu doporuþuje stĜídmost a prevenci
opotĜebení organismu, a J. A. Komenský formuluje kolu stáĜí jako souþást Vevýchovy
a vydává eticko filozofický spisek Metuzalem, to jest o daru dlouhovČkosti.
A osvícenství s rozvojem lékaĜských vČd roziĜuje mnoství poznatkĤ
o poslední etapČ lidského ivota. Díla z této doby mají pĜevánČ medicínský charakter
a medicínská dimenze u seniorské populace pĜevládá a do 20. století. Koncem 19.
století se formuje geriatrie, která se zabývá prevencí, diagnostikou a léþením chorob ve
stáĜí, a její rychlý rozvoj nastupuje a ve druhé polovinČ 20. století. S ní souvisí také
rozvoj gerontologie, která se vČnuje problémĤm ve stáĜí obecnČ.42
V 19. století je moné pozorovat rovnČ nový trend, který z mnoha pádných
dĤvodĤ zaþíná pomalu a jistČ dávat pĜednost dČtem a mladým lidem a odklání se od
krásného stáĜí, které se stává obtínČ pĜijatelným obdobím ivota.43
V závČru této þásti je jistČ dĤleité zmínit, e jetČ v nedávné minulosti  na
poþátku 20. století  byl spisovatel Jaroslav Vrchlický (1853-1912) u pĜíleitosti svých
padesátých narozenin titulován slovutný kmete. Toto oslovení vyjadĜuje nejen úctu
a obdiv k jeho básnickému dílu, ale zároveĖ vypovídá o tom, e jetČ pĜed necelými lety
byl výrazem kmet oslovován padesátiletý þlovČk, který je souþasnou spoleþností
pokládán za obþana v produktivním vČku. DĜíve byl kmet spoleþník, prĤvodce, pĜípadnČ
podle naich pĜedkĤ vladyka. Dnes je kmet synonymem jakéhokoliv starce.44

2.3

Periodizace seniorského vČku
NejþastČjím mČĜítkem stáĜí je chronologický (kalendáĜní) vČk, který je dán

datem narození. 45 KalendáĜní chronologické stáĜí je vymezeno dosaením urþitého
arbitrárnČ stanoveného vČku, od nČho se empiricky obvykle nápadnČji projevují
40
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involuþní zmČny. UplatĖuje se rovnČ demografické hledisko  þím více seniorĤ je ve
spoleþnosti (þím starí populace), tím vyí je hranice stáĜí. Výhodou kalendáĜního
vymezení stáĜí je jednoznaþnost, jednoduchost a snadná komparace.46
SvČtová zdravotnická organizace (WHO) v 60. letech minulého století
stanovila patnáctiletou periodizaci lidského ivota a jako hranici stáĜí stanovila vČk
60. let. Tuto skuteþnost akceptovala i OSN v roce 1980.

WHO þlení lidský ivot na následující etapy (patnáctiletá periodizace) :
0  14 dČtství
15  29 postpubescence a mecítma (mládí)
30  45 adultium (dospČlost, stĜední vČk)
45  59 interevium (vČk pĜechodový)
60  74 senescence (poþínající stáĜí, stárnutí)
75  89 senium (vlastní stáĜí)
90 a více patriarchium (dlouhovČkost)
S civilizaþním rozvojem se zdatnost lidí ve stáĜí zlepuje a v souþasnosti se za
hranici stáĜí nepovauje 60, ale 65 let, a pouívá se tzv. pramenné þlenČní:

65 - 74 mladí senioĜi
75 - 84 staĜí senioĜi
85 a více velmi staĜí senioĜi47
Vágnerová (2008) dČlí stáĜí na období raného stáĜí 60  75 let a období
pravého stáĜí 75 a více let. 48 Je zcela zjevné, e opakovanČ se objevuje jako uzlový
ontogenetický bod, kritická perioda, kterou je vČk kolem 75 let.49

2.4

Charakteristika stáĜí
StáĜí má dle Junga50 znaþný smysl, ponČvad pĜedstavuje vrchol osobnostního

rozvoje a zvládnutí této fáze je významným vývojovým úkolem. K dosaení
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vyrovnanosti stáĜí si musí þlovČk pomoci sám, k tomu mu nikdo nepomáhá, a moná ani
pomoci nemĤe, v souþasné dobČ kultu vČþného mládí je tomu spí naopak.
Podle teorie psychosociálního vývoje E. H. Eriksona (2002) je hlavním
vývojovým úkolem stáĜí dosáhnout integrity v pojetí vlastního ivota.51 Tato integrita
se projevuje pĜijetím svého ivota jako celku, þlovČk potĜebuje hodnotit svĤj ivot
pozitivnČ, aby mohl pĜijmout i jeho konec. Vyrovnání s vlastním ivotem usnadĖuje
i pĜijetí smrti jako nevyhnutelného dĤsledku.52
Starí þlovČk se musí neustále pĜizpĤsobovat novým problémĤm a zmČnám
a musí tak þinit, i pĜestoe jeho schopnosti jsou vlivem stáĜí nebo i nemocí více þi ménČ
omezeny. Mezi tyto kritické zmČny mohou patĜit napĜ. odchod do dĤchodu, smrt
partnera, umístČní do nemocnice nebo do domova pro seniory, ztráta soukromí vlastního
bytu a jiné dalí skuteþnosti. Zkuenosti uplynulého ivota nejsou v tČchto pĜípadech
pouitelné a jsou pro seniory nové, nemohou se proti nim úþinnČ bránit, a proto mnohdy
reagují ménČ úþelnČ.
Nae þeská spoleþnost bohuel nevytváĜí ádný model pokojného a obecnČ
akceptovatelného stáĜí. Mnozí senioĜi zĤstávají osamoceni, neboĢ jejich rodinní
pĜísluníci jsou mnohdy sami zahlceni povinnostmi a tlakem doby, které s sebou
souþasnost nese. A tak zĤstává na nich samotných tíha dneního sloitého svČta.
Spíe je spoleþností prosazován model mládí, jako bychom si ani
neuvČdomovali, e nebýt generací pĜedchozích, jejich práce a pracovního nasazení,
pravdČpodobnČ bychom zde nebyli. Zapomínáme na kontinuitu vývoje spoleþnosti
a bohuel se dnes stále þastČji setkáváme s tím, e i lidé v produktivním vČku jsou
mnohdy vystavováni diskriminaþnímu tlaku v souvislosti se ztrátou zamČstnání,
zejména v období celosvČtové finanþní krize. Zapomínáme na zkuenosti pĜedchozích
generací a mnoství potenciálu, který mĤeme z jejich moudrosti þerpat. Nestavme
mezigeneraþní bariéry, neboĢ þas plyne rychle a i my zestárneme.53

2.4.1

Fyzické zmČny ve stáĜí
Zhorení zdravotního stavu je typickým projevem stáĜí spojený s dalím

úbytkem rĤzných schopností. Zvýení nemocnosti má individuální charakter, staĜí lidé
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obyþejnČ trpí polymorbiditou, co je souþasný výskyt nČkolika chorob. PrĤbČh chorob
je komplikovaný a vČtinou chronický, protoe organismus u nemá sílu dostateþnČ
zvládat i bČné nemoci. Ve vČku nad 70 let trpí nČjakým chronickým onemocnČním
a 87 % lidí, po 85. roku jsou takto postieni prakticky vichni.54
DĤleitá pro kvalitu ivota starého þlovČka není samotná choroba, ale spíe
stupeĖ omezení, které s sebou choroba nese. Zdraví není v tomto vČku chápáno jako
neexistence ádné nemoci, spíe jde o zachování sobČstaþnosti a pocitu pohody. Sníení
sobČstaþnosti mĤe vést a k závislosti na pomoci jiných lidí nebo k umístČní do
instituce. UvČdomování si ztráty sobČstaþnosti vede velmi þasto k psychickému
rozladČní a celkovému pocitu nepohody. SobČstaþnost je závislá na typu a stupni
závanosti onemocnČní.
Mezi nejþastČjí chronická onemocnČní patĜí chronická onemocnČní obČhové
soustavy, které omezují významným zpĤsobem kvalitu ivota, výraznČ omezují
fyzickou výkonnost, ale mĤe s ním souviset i kolísání emoþního ladČní, úzkostnost,
zvýená citlivost k zátČím, nevýkonnost a unavitelnost.
Vysoká þetnost cévních mozkových pĜíhod u starích lidí má nepĜíznivé
dĤsledky zejména v psychické oblasti. Tito lidé bývají emoþnČ labilní a drádiví,
þi naopak reagují pomalu a velmi tČce se soustĜedí. V závislosti na lokalizaci mozkové
pĜíhody mĤe dojít k poruchám Ĝeþi, takto postiený þlovČk pak obtínČ hledá slova,
nedovede se vyjádĜit a v nČkterých pĜípadech pĜestává komunikovat. SobČstaþnost
v bČném ivotČ naruuje i ztráta motorických dovedností, kdy se u þlovČka vytrácí
nauþené dovednosti, napĜ. si nedokáe vyþistit zuby, obout si boty, obléci se.
ýastým problémem stáĜí je demence, která mĤe starého þlovČka zcela zbavit
sobČstaþnosti a uþinit jej závislým na pomoci druhých lidí. NejþastČjí pĜíþinou
demence je Alzheimerova choroba, ménČ þastá je demence vaskulárního typu. Prvním
signálem je nápadné zhorení pamČti, které vede k velké porue pamČĢových funkcí.
ýlovČk si nedokáe vybavit ani jednoduché, dostateþnČ zafixované funkce. Toto vede
k dezorientaci ve známém prostĜedí a nemocný si mnohdy nepamatuje, ani kdo je on
sám. To vede k celkové deformaci sebepojetí. V dĤsledku toho si nemocný nepamatuje,
kde byl, co dČlal apod. Postupem demence upadá mylení a ztrácí se kritiþnost.
Postiený není o sobČ schopen uvaovat standardním zpĤsobem. Typickým projevem
pokraþující demence je bradypsychismus, þili ztráta schopnosti logicky uvaovat,
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a z tohoto vyplývající porucha soudnosti. RelativnČ brzy dochází ke zhorení v oblasti
emocionálního a sociálního chování jedince. Nemocní bývají citovČ labilní, velmi
podrádČní, ale mohou být i depresivní a apatiþtí. V rámci postupující demence
dochází také k osobnostním zmČnám a þlovČk se mĤe stát sobeckým a bezohledným,
aþkoliv nikdy pĜedtím takový nebyl. Nemocní trpící touto nemocí ztrácejí své sociální
návyky a tyto okolnosti vedou mnohdy ke zmČnČ chování rodinných pĜísluníkĤ, které
vede nejþastČji k tendencím minimalizovat s nemocným kontakty.55
Velmi þasté jsou ve stáĜí nemoci pohybového aparátu, je postihují pĜiblinČ
40 % lidí starích 60 let. 56 DĤsledkem toho dochází ke sníení aktivní pohyblivosti
starích spoluobþanĤ a tím také k jejich sociální izolaci a sniování sobČstaþnosti. Horí
pohyblivost vede ke strachu z pádu, obavám pĜi pohybu v dopravním prostĜedku nebo
pĜi nákupu. Zvyování úzkosti a strachu pak vede starí lidi k rezignaci a þasto
k setrvávání v blízkosti bytu nebo v jeho nejbliím okolí.
Jednou z dalích pĜíznaþných zmČn jsou deprese, kterými trpí ve stáĜí 313 %
lidí. Vymezení správného poþtu takto nemocných seniorĤ je zvláĢ sloité, neboĢ
deprese nejsou vdy správnČ diagnostikovány. Depresivní rozladČní mĤe být reakcí na
souhrn rĤzných stresových situací, typických pro období stáĜí, nebo jsou spojené se
strachy z budoucnosti, s úzkostí a strachem a vyplývajícími pocity bezmocnosti.57

2.4.2

Psychické zmČny ve stáĜí
Ve stáĜí dochází také ke zpomalování a úbytku pĜesnosti pĜi ukládání,

zpracování a zaznamenávání informací. Je zpĤsobeno také zhorováním zrakových
a sluchových funkcí, které ztČují orientaci v prostĜedí a rovnČ v oblasti mezilidských
vztahĤ. ýlovČk se závanČjí poruchou pamČti mĤe mít obtíe i pĜi bČném typu ivota.
Problémy s vybavováním starích, ale i nových informací mĤe mít zásadní vliv na
kvalitu komunikace s okolím. V pozdním stáĜí je zĜejmý úbytek vech funkcí, i kdy
jejich pokles mĤe mít rozdílné tempo. Slovní porozumČní se udruje na relativnČ dobré
úrovni a do 80 let, ale pak rychle klesá. Slovní plynulost, tj. vybavování verbálních
výrazĤ, se zhoruje ji dĜíve, v prĤbČhu 7. decennia.58
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RovnČ dochází ke zhorení þasového odhadu, které má nČkolik dĤvodĤ.
Jednou z mnoha pĜíþin je zpomalení psychických procesĤ. Uplynulý rok je pro starého
þlovČka jen velmi malou þástí jeho ivota, a tudí se mu zdá relativnČ krátký. Také
proto, e bývá v mnoha pĜípadech chudí na záitky ne roky minulé. V ivotČ seniorĤ
pĜevauje rutina a stereotyp s omezenými podnČty a dĤleitými událostmi, které si
v mnoha pĜípadech ani nepamatují. Zhorení odhadu doby trvání jakékoliv þinnosti
mĤe vést ke komplikacím, nervozitČ a stresu.
Pro seniory ve fázi pozdního stáĜí je velmi dĤleité zachování nezávislosti
a sobČstaþnosti  autonomie, v bČném ivotČ. Jak lidé stárnou, jejich schopnosti
ubývají a oni se musejí pĜizpĤsobovat novým podmínkám, bČné kadodenní úkoly
zvládat jiným zpĤsobem ne dosud, pĜípadnČ si upravují domácnost podle svých potĜeb.
Úbytek rozumových schopností þasto odhalí právČ chování seniorĤ v ménČ obvyklé
situaci, kterou najednou pĜekvapivČ nejsou schopni zvládnout. StaĜí lidé si úbytek svých
schopností velmi þasto plnČ neuvČdomují.
Nástup psychických problémĤ bývá zpravidla velmi pozvolný. Zpoþátku je
obtíí jen pár; postupnČ stárnoucí þlovČk negativa na sebe nabaluje, ale podstatné
zĤstává, e je mĤe postupnČ také Ĝeit. DĤleité je v tomto smyslu osobní zapojení
kadého jedince, zda se pokusí minimalizovat þi kompenzovat ty vlastnosti, které jeho
rodina, on sám, pĜípadnČ irí okolí povaují za nepĜíjemné. Zvýenou pozornost by
mČl kadý senior vČnovat pČstování harmonie a usilovat o to, aby byla zachována i
tehdy, kdy vČk s sebou zákonitČ pĜináí urþitý pokles þilosti; starý þlovČk musí etĜit
silami a mČl by je investovat úþelnČ.59

2.4.3

ZmČny v oblasti socializace
Prostor, v nČm se odehrává ivot seniorĤ, se postupem þasu stále více

zmenuje, a nakonec mĤe zahrnovat jen velmi omezený prostor, v rámci vlastního
bytu nebo sociálního þi zdravotnického zaĜízení. S redukcí teritoria souvisí takté zúení
sociálních kontaktĤ, kdy dochází ke ztrátČ blízkých vrstevníkĤ a známých, s nimi je
v mnoha pĜípadech jedinec citovČ svázán. Tyto ztráty pĜináejí osamČlost, která je
problémem pozdního stáĜí. Pocit osamČlosti mĤe být dán nejen izolací od spoleþnosti,
ale i zmČnami v souþasném svČtČ, které se mohou zdát starému þlovČku jako cizí.
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SenioĜi volí rĤzné zpĤsoby zvládání oputČnosti. Znaþný význam zde sehrávají
lidé ze sousedství, kteĜí jsou souþástí jejich sociální sítČ, a to je pĜíþinou stresu starých
lidí pĜi zmČnČ bydlitČ. Význaþným prostĜedkem zvládání samoty je telefon, který
dovoluje udrování kontaktĤ s osobami vzdálenými, zvyuje pocit bezpeþí a pĜináí
jistotu, e je moné v pĜípadČ potĜeby nČkomu zavolat. Dalích z prostĜedkĤ zvládání
osamČlosti mohou být média a v neposlední ĜadČ je tĜeba pĜipomenout zvíĜata, která plní
roli náhradních spoleþníkĤ a jejich prostĜednictvím je moné navazovat sociální
kontakty. Televize pak nabízí náhradní spoleþnost. PrávČ senioĜi jsou schopni velmi
intenzivnČ proívat role seriálových a filmových postav.60
Komunikaþní schopnosti starých lidí mají své charakteristické znaky, které se
objevují zpravidla po 70. roku ivota jedince. Jsou poznamenány zvlátČ zhorováním
sluchu, pamČti, zmČnou poznávacích procesĤ a jinými, dalími faktory. Problémy se
vyskytují jednak v oblasti porozumČní, ale také v oblasti vyjadĜování. StaĜí lidé, kteĜí
hĤĜe slyí, mají zhorenou krátkodobou pamČĢ a pomaleji uvaují, neporozumí vdycky
snadno ani bČnému sdČlení a jetČ vČtí potíe vznikají, pokud by toto sdČlení bylo
pĜíli dlouhé a sloité.61
Sociální kompetence je schopnost utváĜení kontaktu s ostatními lidmi, jejich
prohlubování, zachování vazeb s rodinou, pĜáteli a ostatními lidmi. DĤleité je rovnČ
zaþlenČní do nového sociálního prostĜedí, ve kterém senior mĤe ít nebo se mĤe sít
spolu s ostatními uivateli. Obrovský význam mĤe mít ve stáĜí pro þlovČka to, e
podstatné sociální schopnosti, jako je trpČlivost, umČní þekat, respektovat odlinosti
ostatních, mohou zĤstat zachovány, a to pomocí tzv. smyslové aktivizace.62
TČlesné, psychické a sociální zmČny jsou navzájem spojeny a vzájemnČ se
ovlivĖují. Propojenost funkþního potenciálu je tak silná, e þasto není moné urþit, zda
ta þi ona zmČna byla pĜíþinou þi následkem zmČny jiné. Takové zmČny mohou být
následkem pĜehodnocení pĜedstavy o sobČ. SebedĤvČra, sebehodnocení a celkový
sebeobraz se tak ve stáĜí vČtinou zhorují.63
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3 Kvalita ivota ve stáĜí
ýeho se na nás dopustili druzí, s tím u se
nČjak vyrovnáme. Horí je to s tím, þeho
jsme se na sobČ dopustili sami.
Francois de la Rouchefoucauld

V postmoderní dobČ se ztrácejí hranice mezi vČkem dČtství, mládí a
dospČlostí  nebývale se prolínají a stírají. ivotní situace jedincĤ a skupin je
charakterizována radikální pluralizací, diferencializací a individualizací. ijeme ve
spoleþnosti: ve své rodinČ, ve své zemi a neustále si navzájem kĜííme cestu. Je-li nae
bytí spolubytím, je kadá nae cesta interakcí, dotýká se druhého, je akcí ve
vzájemnosti.64
ivot je sloitý. Kadý z nás si musí prolapat tu svou steziþku ivotem sám.
Neexistují ádné pĜíruþky, ádné recepty, ádné jednoduché odpovČdi. Správná cesta
pro jednoho mĤe být patnou cestou pro nČkoho jiného.

Cesta ivota není

vyasfaltovaná; není jasnČ osvČtlená a nejsou na ní ádné znaþky. Je to kamenitá stezka
divoþinou.65
Kvalita ivota jako multidimenzionální psychologický pojem úzce souvisí
a þasto bývá definována prostĜednictvím pojmĤ ivotní pohoda a spokojenost.
PĜedstavuje souhrn více vzájemnČ souvisejících komponentĤ, které jsou determinovány
spektrem mnoha þinitelĤ. Podle pĜedpokladĤ WHO se na kvalitČ ivota podílí est
rĤzných oblastí:

1.) tČlesné zdraví
2.) psychické funkce (výskyt negativních emocí, pozitivních emocí,
sebehodnocení a obraz vlastního tČla a vzhledu, mylení, uþení, pamČĢ,
pozornost, atd.)
3.) úroveĖ nezávislosti, autonomie
4.) sociální vztahy (vþetnČ sociální opory)
5.) prostĜedí
6.) náboenství, spiritualita a osobní pĜesvČdþení.

64
65
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Koncept kvality ivota podle Lehmanova modelu obsahuje tĜi zastĜeující
dimenze:
1.) co je osoba schopná dČlat (funkþní status)
2.) pĜístup ke zdrojĤm a pĜíleitostem, pĜi kterých mĤe osoba vyuít své
schopnosti pĜi dosahování cílĤ
3.) pocit pohody.

První dvČ dimenze se obvykle pĜiĜazují k objektivní a tĜetí dimenze
k subjektivní kvalitČ ivota. Podle Katschinga (1997) model kvality ivota zahrnuje
konkrétní pocit pohody a spokojenosti, schopnost fungování v bČném kadodenním
ivotČ, starost o sebe a zastávání sociální role, vnČjí zdroje materiální povahy, sociální
oporu a spirituální, transcendentální sloku, vyjádĜenou smyslem ivota. Kvalita ivota
mĤe být v jedné oblasti uspokojivá a v jiných oblastech nedostateþná. Komponenty
kvality ivota se mČní v þase. Subjektivní pohoda, závislá na aktuálním emoþním stavu,
se mĤe velmi rychle mČnit. Fungování v sociálních rolích se mĤe také zhorit rychle,
ale obvykle jde o pozvolnou zmČnu. VnČjí ivotní podmínky se mČní v mnohých
pĜípadech jen velmi pomalu.
Na udrení, zvyování nebo stabilitČ kvality ivota þlovČka se v seniorském
vČku se podílí i sociální opora, jako jedna z významných oblastí kvality ivota. Sociální
opora pĜedstavuje míru pomoci pĜi pĜekonávání dané situace a je povaována za jeden
z nejvýznamnČjích obranných faktorĤ zdraví. VeobecnČ bývá sociální opora
definována s ohledem na existenci osob, kterým jednotlivec vČĜí, na které se mĤe
spolehnout a kteĜí v nČm vyvolávají pocit, e o nČho stojí a váí si ho.66
Kvalita ivota je definována s ohledem na spokojenost daného þlovČka
s dosahováním cílĤ urþujících smČĜování jeho ivota. Cíle smČĜování ivota jsou pak
hodnoceny podle hierarchie hodnot (duchovního hlediska). Ta se týká cílĤ, k nim je
ivotní úsilí daného þlovČka zamČĜeno.67
Pojem kvality ivota (quality of life) je komplexní multidimenzionální
a interdisciplinární pojem, navíc vak problematický tím, e se pouívá i v bČném
jazyce. Termín kvalita ivota se zaþal pouívat pĜiblinČ ve 20. letech 20. století
v souvislosti s uvaovaným vlivem materiální podpory státu na kvalitu ivota chudích
lidí. PozdČji se v sociologii objevila mylenka, e ukazatelem spoleþenského blaha není
66
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prostá kvantita spotĜebovaného zboí, ale informace, jak dobĜe se ije lidem za urþitých
podmínek.68

3.1

Problém konceptualizace kvality ivota
Pojem kvalita ivota figuruje v mnoha oblastech lidské þinnosti a v mnoha

vČdeckých oborech. KromČ ekonomie, politologie a sociologie, kde se objevil prvnČ, ho
dnes nalezneme ve filozofii, teologii, sociální práci, pedagogice, sociální pedagogice,
andragogice þi psychologii. Setkáme se s ním ve vČtinČ medicínských oborĤ,
v oetĜovatelství, biologických oborech, v ekologii, tedy v oborech, které se zajímají
o ivé organismy. Pojem kvalita ivota se ovem objevuje i v technických oborech, napĜ.
v architektuĜe, stavebnictví, dopravČ atd., tj. v oborech, které ovlivĖují prostĜedí pro
ivot. Pojem kvalita ivota vstoupil do odborné literatury mnoha vČdeckých oborĤ.
Vzhledem k tomu, e s tímto pojmem pracuje velké mnoství vČcnČ odliných oborĤ, je
pochopitelné i jeho odliné definování. Problémem je tedy oborová rĤznost, neboĢ se
tČko hledá zastĜeující univerzální pojetí, které by souþasnČ dovolovalo nejrĤznČjí
praktické aplikace.69
V konceptualizaci a mČĜení kvality ivota se zaznamenávají dva hlavní
pĜístupy dle Rapleyho (2003) :
1.) kvalita ivota jako konstrukt na úrovni celé populace
2.) kvalita ivota jako individuální pĜístup
První pĜístup se prezentuje úsilím vytvoĜit definice kvality ivota
aplikovatelné na lidskou populaci jako celek. V rámci tohoto pĜístupu jsou porovnávány
objektivní

ukazatele

kvality

ivota

mezi

jednotlivými

spoleþenstvy,

napĜ.

70

prostĜednictvím známého Indexu lidského rozvoje (Human Development Index)

Druhý pĜístup pĜedstavují speciální konstrukty individuální kvality ivota 
napĜ. kvalita ivota související se zdravím (Health Related Quality of Life, pouívaná ve
standardní zkratce HRQoL) nebo subjektivní pocit pohody.
68

Srov. ěehulka E., ěehulková, O., Kategorie kvality ivota v psychologii zdraví. 2006, In E. ěehulka:
kola a zdraví 21, s. 584  589.
69
Mare J. at al., Kvalita ivota u dČtí a dospívajících I., 2006, s. 11.
70
Index lidského rozvoje (anglicky Human development index, HDI) je pokus o vyjádĜení kvality
lidského ivota, za pomoci porovnání údajĤ o chudobČ, gramotnosti, vzdČlání, stĜední délky ivota,
porodnosti a dalích faktorĤ, který vypracovává Organizace spojených národĤ (OSN). Pouívá se pro
mČĜení potenciální sociální prosperity.

33

V sociální pedagogice, podobnČ jako v jiných vČdeckých disciplínách,
vycházíme z druhého, úeji chápaného pĜístupu ke kvalitČ ivota., ale i zde je patrná
rozdílnost pĜístupu. Haaseová, Bradenová (2003) v této souvislosti zastávají názor, e
v oetĜovatelství, a podobnČ také v sociální pedagogice, mĤeme mluvit spíe
o pĜíkladech jako definujících znacích, které více ilustrují ne definují kvalitu ivota.
Tyto autorky dokonce pĜirovnávají zmatek kolem termínu kvalita ivota k Babylónské
vČi. Podle nich by se mČl dalí výzkum zamČĜovat na vytvoĜení konceptuálních modelĤ
kvality ivota, které by jasnČ vysvČtlovaly vztahy mezi jednotlivými doménami
a faktory, které je ovlivĖují, resp. mezi pojmy souvisejícími s kvalitou ivota
a indikátory kvality ivota.71
Rijeski a Mihalko (2001) rozliují:
1.) kvalitu ivota jako psychologický konstrukt
2.) kvalitu ivota jako souhrnný pojem, který zastĜeuje více ukazatelĤ
souvisejících se zdravotním stavem (tzv. patient reported outcomes, mezi
které patĜí pojmy  napĜ. zdraví, funkþní stav, sebepéþe, spokojenost
s léþbou, denní aktivity)
Uvedení autoĜi poukazují na to, e se v oblasti výzkumu setkáváme
s neadekvátním, univerzálním pouíváním pojmu kvalita ivota a s vyuíváním rĤzných
nástrojĤ jeho mČĜení, ve kterých není kvalita ivota jasnČ definována nebo je chápána
pouze v závislosti na zdraví jedince.
Ferransová (1990) identifikovala na základČ pĜehledu definic kvality ivota
v literatuĜe pČt kategorií konceptualizace kvality ivota. Kvalita ivota je podle ní
v oetĜovatelství vymezena v uvedených významech jako:
1.) vést normální ivot
2.) tČstí, spokojenost
3.) dosahování osobních cílĤ
4.) schopnost vést sociálnČ aktivní ivot
5.) jako úroveĖ potenciální tČlesné a mentální kapacity
Haasová (1999) vychází z multidisciplinární konceptuální analýzy kvality
ivota a zdĤrazĖuje, e v oetĜovatelství je tĜeba zamČĜit pozornost na jasné vymezení
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rozdílĤ mezi pojmy kvalita ivota, funkþní stav, pohoda a spokojenost.72 Domnívám se,
e, podobná koncepce pojetí by mohla být pĜijata i v sociální pedagogice.

3.2

Zdraví je dĤleitá determinanta kvality ivota seniorĤ
Zda je stáĜí nemocí nebo biologickou cestou, kterou nastupuje kadý jedinec

poþetím, Ĝeí profesor vancara (1983) 73 v uþebnici gerontologické psychologie, kde
Ĝíká: Stárnutí není chorobnou zmČnou, ale normálním biologickým pochodem, který
probíhá v nezadritelném toku vývoje. 74 Otázka zdraví a stárnutí je velmi sloitá
a problematická, rovnČ z pohledu kvality ivota.
Pacovský (1994) 75 podotýká, e: Zdraví má ve stáĜí jiné dimenze  76 Za
zdravého se povauje ten, kdo se necítí nemocný, netrpí zjevnou nemocí a je sobČstaþný.
Vágnerová k tomuto dodává, e je stáĜí spojeno s nevyhnutelnou nutností pĜizpĤsobit se
monostem a pĜijmout omezení, která s sebou stáĜí nese. Jestlie starý þlovČk  senior
neustále zdĤrazĖuje své zdravotní potíe a problémy, mĤe si výraznČ zkomplikovat své
vlastní sociální postavení. Výrazná koncentrace na své vlastní choroby a nezájem o nic
jiného zvyuje riziko, e senior bude ostatními lidmi odmítán.77
ýlovČk, který si neustále na nČco stČuje, bývá povaován za obtíného
a nepĜíjemného. 78 StČující si senior mĤe svými stínostmi a problémy nejen
obtČovat okolí, ale vytváĜí také napjatou atmosféru, která ostatní spíe odpuzuje. Také
pouhá povinnost opatrování nebo péþe, pĜípadnČ soucit nemohou být základem
rovnocenného vztahu.79
SvČtová zdravotnická organizace (WHO) definuje zdraví jako stav fyzické,
psychické, sociální a estetické pohody"

80

. KĜivohlavý doplĖuje danou definici

následovnČ: Zdraví je celkový (tČlesný, psychický, sociální a duchovní) stav þlovČka,
který mu umoĖuje dosahovat optimální kvality ivota a není pĜekákou obdobnému
snaení druhých lidí.81 Dále KĜivohlavý konstatuje, e zdraví není jenom nepĜítomnost
72

Ibidem., s. 26.
Srov. In KĜivohlavý J., Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie. 2011, s. 19.
74
Ibidem.
75
Srov. In Vágnerová M., Vývojová psychologie II. DospČlost a stáĜí. 2008, s. 312.
76
Ibidem.
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Vágnerová M., Vývojová psychologie II. DospČlost a stáĜí. 2008, s. 313  314.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdraví
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KĜivohlavý J., Psychologie zdraví. 2001, s. 40.
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nemoci, a definice WHO opomíjí stav þlovČka, který je uvádČn v anglickém jazyce jako
illness. PĜevedeno volnČ do þeského jazyka se jedná o subjektivní pocity þlovČka, kdy
jej nČco bolí, ale není schopen urþit, co je pĜíþinou tohoto stavu, ani zjistit, proþ ho nČco
bolí. O þlovČku, kterému není dobĜe, lze jen tČko Ĝíci, e je zdráv.82
StáĜí je charakterizováno polymorbiditou83 a nemocní senioĜi opravdu trpí více
chronickými chorobami najednou.
Kalvach84 (1997) identifikuje sedm hlavních okruhĤ, které zpĤsobují chorobný
stav a funkþní poruchy u souþasných seniorĤ. PatĜí mezi nČ:

1.) Artroskleroza  kornatČní tepen a její orgánové projevy
(ischemická choroba srdeþní, postiení mozkových tepen,
postiení tepen dolních konþetin)
2.) Obstrukþní choroba bromchopulmonální  rozedma plicní
3.) Osteoartroza  postiení kloubní chrupavky a pĜilehlých
kostí
4.) Osteoporoza  atrofie kostí s úbytkem její hutnosti
5.) Alzheimerova

nemoc



úpadek

psychických,

intelektových schopností  nejþastČjí pĜíþina demence ve
stáĜí
6.) Poruchy zraku
7.) Poruchy sluchu85

PĜestoe se stále zvyuje úroveĖ poskytovaných slueb ve zdravotnictví, není
toto jediný zpĤsob, jak pĜedcházet nemocem. Je to pĜedevím správná ivotospráva
a tzv. zdravý ivotní styl, ale mnohdy ani tyto nejsou schopny vypuknutí nemocí
zabránit. V souvislosti s dlouhodobou nemocí je spojena hospitalizace, pĜípadnČ pobyt
v LDN. Je smutné, e chronická nemoc þi fyzický handicap je negativním
predikátorem kontaktĤ s rodinou, a to, jak se zdá, pokud je zachována sobČstaþnost
jedince v sebeobsluze. U tČkých postiení je naopak kontaktĤ s rodinou uvádČno
více,86 konstatuje Kalvach v souvislosti se zdravím a sociální oporou.
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Ibidem., s. 37  38.
Srov. Vágnerová M., Vývojová psychologie II. DospČlost a stáĜí. 2008, s. 312.
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In MĦhlpachr P. a kol., Gerontopedagogika. 2004, s. 35.
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Ibidem., s. 35  37.
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Kebza V., Psychosociální determinanty zdraví. 2005, s. 178.
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3.3

Stres z pohledu seniorského ivota a zdraví
Je veobecnČ známo, e v tom, zda þlovČk onemocní konkrétní nemocí, hrají

velkou roli dČdiþné faktory a dĤsledky vnČjích podmínek.87 Seniorský ivot s sebou
pĜináí velké mnoství zmČn, kterými se mČní nejenom vnČjí podmínky, ale rovnČ
i zpĤsob ivota v souvislosti se zmČnami fyzickými, psychickými a zmČnami v oblasti
socializace. Rysem stáĜí a tím pádem i seniorského ivota je patné snáení zmČn88, tyto
zmČny pak mohou vyvolávat stres.
Stress je anglické slovo, které v þeském pĜekladu znamená zátČ. Z hlediska
psychologického pak v irím pojetí psychologická zátČ znamená psychofyziologické
zmČny. Tyto zmČny vyvolají situace vyadující nadmČrné psychické nebo psychofyzické napČtí. Stres mohou vyvolávat jednak situace nepĜíjemné, hluk, hádka apod.,
v tomto pĜípadČ se jedná o distres. Druhým spoutČþem jsou situace pĜíjemné, napĜ.
narození dítČte, výhra v loterii apod.  tzv. eustres. Zvlátním pĜípadem je pak tzv.
posttraumatický stres vyvolaný psychicky zraĖující situací. 89 V kapitole dvČ byly
uvedeny zmČny, které s sebou stáĜí pĜináí, a senioĜi pak mohou být v rĤzných situacích
vystaveni mnoha stresovým zmČnám.
Fáze stresu podle Selye (1976):
1.) poplachová  mobilizace adaptivních mechanismĤ jedince
2.) obrana proti stresu  pokus o jeho zvládnutí
3.) vyþerpání rezerv  zhroucení organismu90
Podstatným prvkem této problematiky je zejména tzv. zvládání stresu. Velmi
dĤleité v tomto smČru jsou zvlátČ tyto faktory:
1.) osobnostní vlastnosti jedince, zvlátČ míra odolnosti vĤþi stresu
2.) strategie Ĝeení  postup pĜi Ĝeení zátČe
3.) vliv sociálního zázemí, pomoc  opora nebo nedostatek pomoci  opory
nejbliích
PĜi vyhodnocování rizikové  zátČové situace je pak velmi dĤleitá tzv.
vulnerabilita  zranitelnost. Lazarus pĜi prohlubování teorie stresu kladl dĤraz na
87

Slezáþková A., PrĤvodce pozitivní psychologií. 2012, s. 143.
Srov. Farková M., Vybrané kapitoly z psychologie. 2011, s. 310.
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Nekoneþný M., Psychologie témČĜ pro kadého. 2004, s. 256 - 257.
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Ibidem.
88

37

kognitivní sloku þlovČka a stanovil vulnerabilitu jako významný prvek subjektivního
vnímání þlovČka zpoþátku zátČové situace. PĜi jinak objektivnČ stejném riziku je napĜ.
podstatnČ zranitelnČjí dítČ nebo starý þlovČk ne þlovČk mladý nebo na vrcholu
ivota.91
DĤsledkem nezvládnutého stresu jsou psychosomatická onemocnČní.92 Tato
onemocnČní pak mohou zhorit prĤbČh nemoci u seniorĤ zpĤsobené stárnutím
organismu.
Z pohledu úþinku sociální opory dle Bakaly (1992) lze vzhledem ke stresu
a zdraví jedince stanovit následující modely:
1.)

nárazníkový  buffering model SO, který je zamČĜen na stres
a podle autora má SO vliv na zdravotní stav jedince, zvlátČ
v pĜípadech stresu chronického

2.)

model pĜímého nebo hlavního úþinku  tento model pĜedpokládá,
e SO má kladný úþinek na zdraví jedince, bez ohledu na to, zda
je vystaven pĤsobení stresu þi nikoliv.93

NČkteĜí odborníci pĜepokládají, e neoddČlitelnou souþástí kognitivního
hodnocení stresogenní události je vnímání jedince z pohledu vlastního sociálního
zakotvení  zaþlenČní (embeding), kde v procesu kognitivního hodnocení stresogenní
situace jedinec hodnotí monosti a dostupnost SO spolu s ostatními zdroji zvládání
stresu. Sociální opora pojatá z tohoto pohledu pak mĤe pomoci pĜi zmírnČní stresu
v tom smyslu, e pomČr mezi zdroji zvládání, které jsou k dispozici, a mezi ohroením,
které vyvolají nároky stresové situace, bude ovlivnČn v pozitivním smČru. Výzkumem
volby strategií se zabýval Valentiner a kol. (1994). Série longitudinálních výzkumĤ
prokázala, e osoby s více osobními a sociálními zdroji volili s vČtí pravdČpodobností
strategii zvládání Ĝeením situace  approach coping, a v mení míĜe pak byla volena
vyhýbavá strategie  avoidance coping.94
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olcová I., Kebza V., Sociální opora jako významný projektivní faktor. 1999, s. 2.
94
Kebza V., Psychosociální determinanty zdraví. 2005, s. 154 - 155.
92

38

3.4

Nároþné situace seniorského vČku
Stres, zátČ je nároþnou ivotní situací, kdy se lidé setkají s jevy a událostmi,

je vnímají jako ohroení svého tČlesného nebo duevního blaha. Události, které tyto
stavy zpĤsobují, se nazývají stresory a reakce na nČ pak stresová reakce.
Jak ji bylo Ĝeþeno, seniorský vČk doprovází Ĝadu zmČn a jevĤ, které mohou
vyvolávat psychickou zátČ nebo stres. Starí þlovČk se musí neustále pĜizpĤsobovat
novým problémĤm a nepĜíznivým zmČnám a musí tak þinit v dobČ, kdy jsou jeho
kompetence vlivem stáĜí (nebo i chorob) více ménČ limitovány. 95 Pro názornost
uvećme nČkteré z nich: odchod do starobního dĤchodu, ztráta soukromí odchodem do
domova pro seniory, zátČ zpĤsobená oputČním pracovního kolektivu, nemoc, pĜípadnČ
úmrtí partnera, zmenování rozsahu sociální sítČ  zvyování pocitu izolace, zátČ
zpĤsobená nemocí  zhorování celkového zdravotního stavu, ztráta schopnosti pohybu,
úbytek sil  ztráta sobČstaþnosti  autonomie, ztráta jistoty soukromí zpĤsobená
þastČjími nemocemi a moností odchodu do nemocnice nebo LDN atd.96
Na stupnici mČĜící stres z hlediska ivotních zmČn dle Holmes a Rahe (1967)97
jsou vybrány situace, které jsou z hlediska vzniku stresu nejzávanČjí. První þíslo
udává poĜadí druhé pak hodnotu dle míry stresu, kterou událost vyvolává.
1. Smrt manela nebo manelky

100

5. Smrt v rodinČ

63

6. ZranČní nebo nemoc

53

l0. Odchod do dĤchodu

44

11. ZmČna zdravotního stavu þlena rodiny44
13. Sexuální problémy

39

16. ZmČna finanþní situace

38

17. Smrt blízkého pĜítele

37

28. ZmČna ivotních podmínek

25

29. ZmČna v osobních zvycích

24

31. ZmČna bydlitČ

20

35. ZmČna v náboenském ivotČ

19

36. ZmČna ve spoleþenském ivotČ

18
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Vágnerová M., Vývojová psychologie II. DospČlost a stáĜí. 2008, s. 312.
Srov. Ibidem., s. 307  401.
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Ooudová D., Psychohygieny, mentální hygiena., s. 3. Dostupné z:
http://etext.czu.cz/img/skripta/64/pef_233-1.pdf, verze listopad 2012.
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39

38. ZmČna v rutinČ spánku

16

39. ZmČna v rodinných vztazích

15

42. Vánoce

1298

Celý seznam obsahuje celkem 43 rĤzných situací. Z tČchto byly vybrány ty,
které seniory s pĜíchodem stáĜí ohroují v nejvyí míĜe.
SenioĜi jako takoví tvoĜí skupinu, která je ohroena mnoha faktory
projevujícími se v dnení dobČ, a to:
-

pauperizací: ekonomické zbídaþování, které znemoĖuje uspokojovat
potĜeby

-

ageismem:vČkovou diskriminací

-

pĜeceĖováním nemocnosti a úbytkem sil ve stáĜí

-

horí pĜizpĤsobivostí a s ní spojenou zmČnou sociálních rolí

-

vytČsĖováním, nedobrovolným ivotem mimo spoleþnost

-

podceĖováním léþitelnosti zdravotních potíí spojených se seniorským
vČkem

-

osamČlostí, která souvisí þasto s ovdovČním

-

rychlým vývojem postmoderní spoleþnosti a zastaráváním znalostí v oblasti
technologií

-

zvýeným rizikem ztráty sobČstaþnosti  ztráta autonomie

-

poklesem schopností a vĤlí dávat najevo své potíe a potĜeby

-

manipulací, ztrátou rozhodovacích kompetencí

-

zanedbáváním a týráním nesamostatných jedincĤ.99

PĜestoe nČkteré charakteristické rysy seniorĤ jsou si velmi podobné, je nutné
uvést, e se senioĜi lií jak ve svých potĜebách a nárocích, tak zejména ve svých
ivotních podmínkách a úrovní fyzické zdatnosti, ale rovnČ i ve zpĤsobech zvládání
zmČn þi krizových situací a vypoĜádáním se s nemocemi a stáĜím vĤbec. Z hlediska
pĜekonávání tČchto pĜekáek je pak dĤleitým aspektem pomoc poskytovaná okolím a
prostĜedím, v nČm senioĜi bydlí a tráví svĤj volný þas.

98
99

Ibidem., s. 4.
MĦhlpachr P., Gerontopedagogika. 2009, s. 39.
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4 Sociální opora
Sociální opora je jedním z pĜirozených
aspektĤ kadodenního ivota. Její potĜeba se
mĤe mČnit vlivem situací, do nich se þlovČk
dostává (napĜ. stresu).
Bruhn G. a B. U. Philips

PodobnČ jako kvalita ivota je i sociální opora velmi sloitým konstruktem,
který bývá chápán veĜejností rĤznČ. Jestlie rozebereme dané sousloví z hlediska
významĤ, pak slovo sociální se v dnením svČtČ pouívá velmi þasto jako pĜívlastek ve
spojení s rĤznými podstatnými jmény. Co je jeho obsahem, kadý laik i odborník jistČ
ví, ovem kadý z tČchto lidí si mĤe pod tímto slovem vytvoĜit rĤznou pĜedstavu a
následné oþekávání, které mĤe být jak splnitelné, tak velmi nereálné. Výraz sociální se
objevuje v 80. letech 19. století v NČmecku v tzv. historické þi etické kole. PozdČji F.
A. Hayek zaznamenává ve spojení pĜídavného jména, které blíe specifikuje jméno
podstatné, více ne 160 výrazĤ. Pro ilustraci uvećme alespoĖ nČkteré, s nimi se
mĤeme setkat v bČném ivotČ  sociální práce, sociální podpora, sociální pedagogika,
sociální psychologie, sociální deviace, sociální pojitČní, sociální napČtí, sociální
potĜeby, sociální opatĜení, sociální stát, sociální opora, sociální politika, sociální
komunikace, sociální skupiny, sociální percepce, sociální pĜípad, sociální kompetence,
sociální izolace, apod.100
Výraz opora mĤeme obecnČ chápat jako prostĜedek, vČc nebo þinnost, která
v nČjakém smyslu pomáhá, zastĜeuje nebo podporuje þlovČka, pĜípadnČ jeho snaení
v jistém smČru. Je to tedy druh podpory, který usnadĖuje funkci urþitého prvku.
Slovní spojení sociální podpora je moné najít ve starí þeské odborné
literatuĜe. Se zavedením nového systému sociálních dávek ýR v devadesátých letech
minulého století dolo k soubČnému uívání tČchto pojmĤ, a proto byl ve vČtinČ
pĜípadĤ þeské odborné literatury pojem nahrazen pojmem sociální opora.101
Podpora sociální  (social support) vzájemná výmČna informaþních, emoþních
i materiálních zdrojĤ mezi jedinci na základČ jejich osobních vazeb.102
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KĜivohlavý definuje sociální oporu v irím slova smyslu jako  pomoc,
která je poskytována druhými lidmi þlovČku, který se nachází v zátČové situaci. ObecnČ
jde o þinnost, která þlovČku v tísni jeho zátČovou situaci ulehþuje.103

V rámci výzkumu sociální opory se rozliují dva pĜístupy:
1.) pĜístup

z hlediska

sociální

smČny



vychází

ze

sociologického paradigmatu a je zaloený na faktu
sociální interakce zúþastnČných osob a na pozorování a
studiu okolností, kterými je smČna provázena
2.) pĜístup z hlediska kontextu psychologicko-medicínských
modelĤ zvládání stresu, zátČových situací nebo jejich
tlumení z pohledu negativního vlivu na zdraví osob.104

S ohledem na pĜístup 1.) lze definovat sociální oporu takto: sociální opora je
probíhající transakce zdrojĤ mezi þleny sociální sítČ (social network) s explicitním,
nebo implicitním cílem posílení þi podpoĜení pocitu osobní pohody (well-being).105

Sociální opoĜe se vČnuje odborná pozornost zvlátČ v posledních 40 letech.
Z historického pohledu se jedná tedy o pojem a konstrukt velmi mladý. PĜesto je
zpracováno velké mnoství studií, které prokazují pozitivní vliv sociální opory na
zdraví þlovČka, a to jak na zdraví v oblasti psychické, tak i fyzické. V rámci studií vak
bylo dokázáno, e za jistých okolností mĤe mít sociální opora rovnČ vliv negativní.106

Zájem o studium vlivu sociální opory z pohledu psychologických modelĤ se
zvýil v souvislosti s tzv. Philippsovým efektem. V rámci velkého souboru respondentĤ
 pacientĤ (jedním z nich byl i pacient Philipps) bylo zjitČno datum úmrtí respondentĤ
po dni jejich narozenin, co se veobecnČ interpretuje jako dĤsledek pĜíznivého vlivu
oþekávané  anticipované sociální opory.
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4.1

Základní charakteristiky sociální opory
Sociální opora byla jedním z prvních faktorĤ, je byly identifikovány jako

faktory moderující vliv nepĜíznivých ivotních událostí na psychickou pohodu a zdraví
þlovČka.107
Sociologicko-psychologické paradigma nám umoĖuje rozpoznat tĜi úrovnČ
sociální opory:
1.) MakroúroveĖ  úroveĖ participace na aktivitách nejblií komunity (vztahy
se irím sociálním prostĜedím, celospoleþenská forma pomoci  pĜíkladem
mohou být pĜírodní katastrofy, dále i existence tzv. sociální podpory,
tj. sociální a ekonomické pomoci potĜebným)
2.) MezoúroveĖ  rozsah a kvalita struktury a podpĤrných funkcí sociální sítČ
jednotlivce (vztahy v sociálních sítích jedince, þlenové sociálních skupin
pomáhají svým þlenĤm - pĜíkladem mohou být spoluáci nebo sportovní
kluby)
3.) MikroúroveĖ  kvalita intimních vztahĤ jednotlivce  pomoc nejbliích
napĜ. rodiþĤ, sourozencĤ.

Odborné výzkumy sociální opory (SO) prokázaly, e se jedná o komplexní jev.
Philips a Bruhn (1984) je shrnuli do tČchto tezí:
-

sociální opora je dynamický proces, jeho forma a úroveĖ se mČní v þase

-

SO má interakþní, kvalitativní a kvantitativní dimenze, které je tĜeba
respektovat

-

významnými faktory SO jsou vnímaná dosaitelnost a potĜebnost SO

-

potĜebnost SO se mČní v rĤzných ivotních situacích a cyklech

-

SO je jedním z pĜirozených aspektĤ kadodenního ivota, aþkoli potĜeba SO
se mĤe mČnit vlivem stresu

-

zmČny na úrovni fyzické, psychické þi sociální mohou ovlivnit vnímání
dosaitelnosti a potĜebnosti SO

-

jednotlivci, skupiny, instituce, komunity by mČli být schopni ze systémového
hlediska definovat pĜimČĜenČ svoji SO

-

SO mĤe vyvolat pozitivní i negativní úþinky

107
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-

SO se mĤe mČnit jako funkce kultury a sociokulturní faktory by mČly být
brány v úvahu pĜi mČĜení úrovnČ SO

-

výzkum by mČl být soustĜedČn na podstatu úþinku SO

-

je

tĜeba

realizovat

longitudinální

studie,

zahrnující

psychosociální

i biologická data, ke zjitČní prĤbČhu SO v hodnotách populace.108
Sociální opora je termín pro popis rĤzných aktivit, jako je vyjadĜování
pozitivních emocí mezi lidmi, zlepování sociálního postavení, poskytování skuteþné
nebo symbolické pomoci, rad, þi informací.109

4.2

Druhy a kategorie sociální opory
Jak bylo uvedeno, sociální opora (dále jen SO) je komplexní jev, který

operuje Ĝadou faktorĤ. Z tohoto pohledu se pak SO rĤzní autoĜi tĜídí a rozdČlují do
rĤzných kategorií, typĤ a druhĤ. Na následujících stranách uvádím nČkteré pĜíklady
rozdČlení SO.

Druhy SO podle obsahu dle House (1981) :
1.) emocionální opora  emotional support  poskytování dĤleitých emocí, napĜ.
lásky, víry empatie
2.) hodnotící opora  appraisal support  hodnocení komunikace, které je podstatná
pro sebehodnocení jedince, zpČtná vazba, pochvala, ujitČní
3.) informaþní opora  informational support  zprostĜedkování informací nebo rad,
které pomáhají pĜi vypoĜádání se s osobními problémy, pĜípadnČ pĜi Ĝeení dané
situace
4.) instrumentální opora  instrumental support  praktické druhy pomoci  hmotná,
materiální nebo finanþní pomoc110

Toto základní a nejznámČjí rozdČlení SO doplĖují mnozí autoĜi na základČ
poznatkĤ a nových výzkumĤ. NapĜ. Wills (1985) doplĖuje oporu instrumentální
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olcová I., Kebza V., Sociální opora jako významný projektivní faktor. ýeskoslovenská psychologie.
1999, þ. 1, s. 1 - 7.
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DoĖková O., Sociální opora jako teoretické východisko sociální pedagogiky coby ivotní pomoci.
2010, s. 261.
110
Kebza V., Psychosociální determinanty zdraví. 2005, s. 159.
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a informaþní z výe uvedeného tĜídČní o motivaþní oporu, úctu a sociální porovnávání.
Schwarzer a Leppinová doplĖují Househo tĜídČní o hmotnou oporu a oporu sebevČdomí.

PodobnČ Vaux (1986) urþuje SO v kategoriích, a to:
Finanþní kategorie SO
Praktická kategorie SO
Poradenská kategorie SO
Emoþní kategorie SO
Socializaþní kategorie SO

S ohledem na sociální pedagogiku je velmi pĜínosné rozdČlení SO podle toho
co poskytuje  dle Laireitera (1997).
SO poskytuje:
-

zpČtnou vazbu  feedback support

-

vedení  guyance support

-

oporu pomáhající pĜizpĤsobení se sociálním zvyklostem  socializing
support111

Sociální oporu je moné posuzovat nejen z hlediska mnoství, ale rovnČ
z pohledu kvality. PĜíkladem v tomto smyslu mĤe být mnoství osob, které navtíví
pacienta v nemocnici, v porovnání s kvalitou poskytnuté sociální péþe. Poskytovatel
mĤe hodnotit kvalitu odlinČ od pĜíjemce.112

Dalí velmi dĤleité dČlením sociální opory je z pohledu toho, kdo nám
SO poskytuje:
1.) individuální SO  poskytovaná konkrétním þlovČkem jako samostatnou
osobou s cílem pomoci druhému þlovČku v nároþné situaci
2.) institucionální SO  spojená s pomocí, kterou zprostĜedkovává formální
instituce (podporu opČt zajiĢují konkrétní lidé, ovem z pozice
zamČstnancĤ instituce, organizace)

111

DoĖková O., Sociální opora jako teoretické východisko sociální pedagogiky coby ivotní pomoci.
2010, s. 261  265.
112
Srov. KĜivohlavý J., Psychologie zdraví. 2001, s. 98.
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mČla by se rozliovat individuální a spoleþenská sociální opora z jednoho

hlediska a osobní a institucionální podle toho, zda je zdrojem þlovČk nebo
instituce.113
Za velmi podstatné se povauje také dČlení podle hlediska pĜijímání SO:
-

anticipovaná  oþekávaná sociální opora  pocit k vnímání, zaívání SO,
nehledČ k tomu, co sociální prostĜedí skuteþnČ nabízí
získaná  obdrená sociální opora  to, co se jedinci skuteþnČ dostalo114

-

Z pohledu dosaitelnosti jedincem je mono sociální oporu rozdČlit:


dosaitelná SO - subjektivní pĜedstava dané osoby o tom, jaká je kvalita celého
souboru sociálních vztahĤ, které jsou jí k dispozici,



nedosaitelná SO  pĜedstava pomoci jedince, na kterou nemĤe dosáhnout



SO stanovená zákonem  sociální opora, kterou daný þlovČk podle zákona
(pĜípadnČ podle urþitých pĜedpisĤ a naĜízení) dostat musí (má na ni právo)

Zahrneme-li pohled smČru sociální opory, pak lze rozliit sociální oporu
poskytovanou, pĜijímanou a odmítnutou.
Z uvedeného vyplývá, e sociální opora je velmi sloitý konstrukt s mnoha
aspekty. Velmi dĤleitým aspektem je tzv. sociální síĢ, kterou charakterizujeme jako
zdroj SO.

4.3

Sociální síĢ jako zdroj sociální opory
Pojem sociální síĢ se pouívá pro vyjádĜení charakteru sociálních vazeb mezi

jedinci. Poprvé byl pouit pravdČpodobnČ v rámci výzkumu Barnese v roce 1954
na norském ostrovČ, kdy se východiskem pojmu stala analýza vazeb mezi þleny
komunity v daném místČ. 115
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Samotný pojem síĢ není nikterak nový. Moderní vČda i technika s tímto
pojmem pracuje od samého poþátku. Vývoj pojmu z historického pohledu ji od dob
antiky popisuje francouzský filozof a sociolog Pierre Musso (2003). Výraz nejprve
poslouil medicínČ ve snaze objasnit funkci lidského tČla. PozdČji v 18. století byl
pojem pĜijat v souvislosti s rozvojem spoleþnosti  výstavba kanalizaþní sítČ, budování
vojenských opevnČní pro obranu státĤ þi meních území, rozvoj velkých technických
systémĤ, jako jsou silnice, dálnice a energetické sítČ, zpĤsobil to, e v dnení dobČ síĢ
obklopuje nejen lidské tČlo, obydlené þásti pĜírody, spoleþnost, ale pokrývá celou
planetu i s pĜilehlým kosmickým prostorem.116

Tam, kde se hovoĜí o sociální opoĜe, máme obvykle na mysli pomoc v rámci
dané dvojice osob (dyády). Se sociální oporou se vak setkáváme i v rámci relativnČ
irího sociálního útvaru. Tak je tomu napĜ. tam, kde hovoĜíme o sociální síti (suportive
network). Sociální sítí se rozumí soubor vech k danému jedinci zamČĜených
podpĤrných dyadických vztahĤ v rámci relativnČ vČtí skupiny lidí.117

SíĢ sociálních vztahĤ  social-relations network je tvoĜená uí i irí rodinou,
pĜáteli, spolupracovníky a známými; zahrnuje vztahy povrchní i dĤvČrné; obecnČ platí,
e je síĢ omezená nebo chybČjící, tím vČtí je monost poruchy duevního zdraví.118

Tardy (1985) oznaþuje sociální síĢ za hlavní zdroj sociální opory, který
zahrnuje její jednotlivé komponenty-kategorie, jejich prostĜednictvím se efekt sociální
opory uskuteþĖuje. Sociální síĢ se v souvislosti se sociální oporou mĤe ve vztahu
k jedinci uplatĖovat pozitivnČ, negativnČ nebo indiferentnČ-neutrálnČ.

V odborných kruzích je rovnČ rozliována struktura sociální sítČ. Strukturu
sociální sítČ charakterizujeme:119
1.) velikostí  poþet lidí, kteĜí jsou s osobou v úzkém kontaktu
2.) hustotou  frekvence a rozsah sociálních kontaktĤ
3.) reciprocitou  vzájemností, obousmČrností
116
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4.) sloením, a to podle rĤzných kritérií  vČk, pohlaví, profese, zájmy
apod.
5.) stabilitou v þase
6.) homogenitou - stejnorodostí

Výzkumy v oblasti struktury sociální sítČ  Pugliesiová, Shook (1998)
potvrzují, e struktura osobní sociální sítČ je ovlivĖována pohlavím jedince, vČkem,
skuteþností, zda je zamČstnán, rodinným stavem a etnickou pĜísluností. Dalí studie,
napĜ. Schwarzer, Leppinová (1991), ukazují, e mení sítČ se silnými vazbami, vysokou
hustotou a homogenitou jsou výhodné pro udrení identity jedince a  nepĜímo 
kladným zpĤsobem ovlivĖují psychickou pohodu a zdraví jedince. Hustota struktury,
podobnČ jako její velikost, nemají pravdČpodobnČ vztah k úrovni poskytované sociální
opory. Prioritní je v tomto smČru kvalita struktury sociálních vztahĤ a vazeb, jejich
vzájemnost, intenzita a bohatost. V literatuĜe je na nČkterých místech rozliována také
speciální podskupina  supportive network, jí se rozumí souhrn podpĤrných
vzájemných vztahĤ orientovaných na daného jedince (rodiþe  dítČ, zdravotníci 
pacient).120

PĜíznivý faktor sociální sítČ vztahĤ pak zmiĖuje i KĜivohlavý (2001), a to
z pohledu specifického vlivu sociální opory:  existence dobrých vzájemných vztahĤ
v uí i irí rodinČ, a to jak v dČtství a dospívání, tak v dobČ zralosti osobnosti,
existence dobrých vzájemných vztahĤ v manelství dané osoby, existence dobrých
pĜátelských vztahĤ s kamarády, ivý pĜátelský vztah s lidmi v zájmových klubech,
náboenských skupinách apod. Vyí míra sociální opory má kladný vliv nejen na
efektivní formu zvládání ivotních problémĤ, ale rovnČ na psychickou pohodu jedince
a tím pádem na kvalitu jeho ivota. SO poskytuje pocit sociální sounáleitosti, který je
charakteristický pro obþanskou spoleþnost.121
Sociální síĢ neboli zdroj sociální opory obsahuje est hlavních kategorií:
1.) rodina
2.) blízcí pĜátelé
3.) sousedé
120
121
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4.) spolupracovníci
5.) komunita
6.) profesionálové122

4.4

Sociální opora seniorĤ
VyspČlá spoleþnost se pozná podle toho, jaké vytváĜí zázemí a poskytuje

pomoc  podporu  oporu tČm, kterým ji ubývá ivotních sil, a nejsou schopni se sami
o sebe postarat, kteĜí ijí s nČjakým zdravotním handicapem nebo se náhle dostali
situace, kterou sami nezvládnou, a jsou odkázáni na pomoc okolí.123
StáĜí není statistický fakt; je to konec a prodlouení procesu. Zákonem ivota
je zmČna. A zcela urþitý druh zmČny charakterizuje stárnutí; nezvratitelné, a nepĜíznivé,
úpadek. Moderní medicína nepĜisuzuje biologickému stárnutí ádnou specifickou
pĜíþinu: Povauje je za nČco, co patĜí k ivotnímu procesu právČ jako narození, rĤst,
rozmnoování, smrt.124
StáĜí je provázeno nejen tČlesnými zmČnami. Sociální zmČny ve stáĜí se
projevují vČtinou mnohem více  osamČlost, finanþní nejistota, závislost, pocit,
e þlovČk je neádoucí a nepotĜebný, bezcílnost. Proces stárnutí se jistČ nedá zastavit,
ale mĤeme alespoĖ pĜispČt k tomu, aby bylo pro staré lidi  seniory snesitelnČjí.
SenioĜi potĜebují porozumČní, pĜátelství, snad i solidaritu, rozhodnČ ne soucit. Musí být
bráni vánČ, ostatnČ jako kadý jiný þlovČk, a nesmí se stát, e jsou povaováni za dČti,
jak se mnohdy dČje.125
ObecnČ je sociální opora vymezena jako podpora a pomoc, která je þlovČku
v obtíné ivotní situaci poskytována druhými lidmi.126
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4.4.1 Sociální opora seniorĤ  makroúroveĖ
V irím pojetí  makroúroveĖ  se sociální oporou rozumí jakákoliv forma
pomoci spoleþnosti jejím znevýhodnČným þlenĤm, a to v podobČ ekonomické podpory,
zajitČní urþitých výhod a úlev.127
Z výe uvedených kapitol plyne, e senioĜi vytváĜejí ve spoleþnosti
specifickou skupinu, která do jisté míry podporu potĜebuje. V této souvislosti byl v mé
práci rovnČ pĜipomenut sociální stát, aby byla zdĤraznČna jeho úloha pĜi poskytování
rĤzných forem pomoci a podpory seniorĤm.
Vyjdeme-li z pĜedmČtu úpravy zákona þ.108/2006 O sociálních slubách, pak
zde nalezneme: ...zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým
osobám v nepĜíznivé situaci (dále jen osoba) prostĜednictvím sociálních slueb
a pĜíspČvku na péþi,

128

Pokraþujeme-li dále, pak: 

nepĜíznivou sociální situací se rozumí oslabení

nebo ztráta schopnosti z dĤvodu vČku, nepĜíznivého stavu, pro krizovou sociální situaci,
ivotní návyky a zpĤsob ivota vedoucí ke konfliktu se spoleþností, sociálnČ
znevýhodĖující prostĜedí, ohroení práv a zájmĤ trestnou þinností jiné osoby nebo
z jiných závaných dĤvodĤ Ĝeit vzniklou situaci tak, aby toto Ĝeení podporovalo
sociální zaþlenČní a ochranu pĜed sociálním vylouþením,

129 Není úþelem této práce

citovat zde celý zákon a nebylo by to ani moné. Z textu plyne, e státem stanovené
normy se snaí o vytváĜení podpory pro osoby oslabené, aĢ u vČkem, zdravím,
sociálními podmínkami nebo dalími aspekty, které nás v ivotČ potkávají. V dalím
textu zákona je moné vyþíst, e se jedná o sluby, které jsou poskytovány jak
v pĜirozeném domácím prostĜedí, tak v prostĜedí institucionálním. Sociální sluby se
z tohoto pohledu rozdČlují na:
-

terénní sluby  poskytovány v pĜirozeném sociálním prostĜedí

-

pobytové  sluby spojené s ubytováním v zaĜízení

-

ambulantní  potĜebná osoba dochází nebo je dopravována do zaĜízení
sociálních slueb a souþástí sluby není ubytování
Z hlediska druhu sociálních slueb se tyto rozdČlují na sluby:

-

sociálního poradenství (základní a odborné sociální poradenství)

127

Ibidem.
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-

sociální péþe (14 typĤ slueb)130

-

sociální prevence (18 typĤ slueb)131
Z uvedeného je zĜejmé, e na makroúrovni je nabízena sociální opora

seniorĤm v dostateþné míĜe, a to jak informaþní SO díky poradenským sociálním
slubám, tak z hlediska opory instrumentální, praktická pomoc materiální, finanþní 
pĜíspČvek na péþi, a v rámci institucí poskytujících sociální slubu urþenou seniorĤm.
SamozĜejmostí je, e nČkteré sluby je tĜeba hradit a vechny mají stanovené podmínky,
které je tĜeba pro jejich poskytování splnit.

4.4.2 Sociální opora seniorĤ - mezoúroveĖ
V uím pojetí slova smyslu  mezoúroveĖ  lze za sociální oporu pokládat
pomoc a podporu, kterou poskytují þlenové urþité sociální skupiny  dobroþinné
organizace, náboenského þi obþanského sdruení apod.132
V období minulého století, kdy pĜechod do dĤchodu byl zĜetelný a ostrý,
docházelo k tomu, e právČ penzionovaný starý þlovČk, naráel na prázdno. Bylo to
hlavnČ v tČch pĜípadech, kdy nemČl pĜipravený tzv. náhradní program ve formČ hobby
nebo koníþkĤ. Pak mu pĜilo vhod, kdy jej kolegové z bývalého zamČstnání pozvali na
nČjakou spoleþenskou akci. Byl-li senior pozván, pak ve vČtinČ pĜípadĤ neodmítl
a velmi rád se setkal se svými bývalými kolegy, dozvČdČl se novinky z podniku,
o svých kolezích, ale také, kdo z bývalých kolegĤ zemĜel nebo je nemocen.133
V této souvislosti je nutné poznamenat, e z hlediska mezoúrovnČ þili skupin
napĜ. bývalých spoluákĤ, kde mĤeme oþekávat také poskytovatele sociální opory, lze
oþekávat v dĤsledku bČhu ivota  úmrtí a oslabení této potenciální skupiny co do poþtu.
V rámci mezoúrovnČ se seniorĤm nabízí od roku 1990 úþast ve Svazu dĤchodcĤ, kteĜí
mají poboþky po celém území státu, i zde jsou kolegové s podobnými problémy, zájmy
a mohou zde nalézt sociální oporu na dané skupinové úrovni. PodobnČ v rĤzných

130

Sluby sociální péþe dle druhu: Osobní asistence, Peþovatelská sluba, TísĖová péþe, PrĤvodcovské
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dalích zájmových obþanských sdrueních se mohou setkat s lidmi, kteĜí Ĝeí podobné
obtíe. V rámci této skupiny si mohou vymČnit zkuenosti a informace pĜi jejich Ĝeení.
Záleí vak na kadém jednotlivci, jaký druh zájmĤ v seniorském vČku pČstuje a kterou
zájmovou skupinu si zvolí a vybere.
Významným prostĜedkem SO v oblasti mezoúrovni mohou být univerzity
tĜetího vČku, které jsou v rámci propagace systému celoivotního vzdČlávání v dnení
postmoderní spoleþnosti podporovány. Cílem seniorského vzdČlávání je smysluplnČ
kultivovat þas stárnoucích dní.134 ZároveĖ zde mohou senioĜi opČt získat zdroj sociální
opory v dané úrovni. V ýR fungují Univerzity tĜetího vČku (dále 3UV) u od roku 1986,
kdy byl garantem vzdČlávání tehdy ýeskoslovenský þervený kĜí. Výuka probíhala
v Olomouci. Následovaly dalí univerzity, které vČnovaly seniorĤm své prostory
a erudované odborníky. Problémem je, e tyto 3UV jsou vdy ve velkých mČstech a pro
seniory z odlehlých þástí tČchto mČst, pĜípadnČ vzdálenČjích obcí jsou nedostupné.
Dalí otázkou k Ĝeení je kapacita jednotlivých roþníkĤ, která není mnohdy dostateþná,
ale to není smyslem této statČ. Bez ohledu na to je tĜeba nejen  chápat,
ale i podporovat spojenectví vrstevníkĤ. 135 Vrstevníci jsou výraznou skupinou pro
sociální oporu v oblasti mezoúrovnČ.

4.4.3 Sociální opora seniorĤ - mikroúroveĖ
Nejuím pojetím sociální opory  mikroúroveĖ  je podpora a pomoc
poskytovaná þlovČku v nesnázích jeho nejbliími rodinnými pĜísluníky, pĜáteli
a známými.136
V postmoderní spoleþnosti se výraznČji projevuje zamČĜenost na zájem
jednotlivce, jeho individualitu, a to se odráí i v souþasné rodinČ.  zvýená
orientovanost na jedince, hledání smysluplnosti jeho ivota, upĜednostĖování vlastních
potĜeb pĜed zájmy celku mohou být reakcí na léta pováleþná, kdy tomu bylo zcela
opaþnČ a kdy to, co bylo zdĤrazĖováno, byl kolektiv a jeho zájmy. Zájem jedince
ustupoval tehdy do pozadí.137
PĜátelé s námi sdílí nejen spoleþné zájmy a podobné hodnoty, ale pĜedevím jsou
to oni, kteĜí nám pomáhají pĜekonávat nepĜíznivá ivotní období nebo situace, jako jsou
134
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napĜíklad nemoc, osamČlost a dalí. PĜítel je þlovČk, který zná melodii naeho srdce,
a který nám ji pĜezpívá, kdy ji zapomeneme.138
Vzájemné vztahy rodiþĤ a jejich dČtí, pokud je mají, mnohdy ovlivĖuje jejich
teritoriální vzdálenost, která se pak projevuje v mnoství osobních kontaktĤ, vzájemné
pomoci, které mohou ovlivnit sociální úroveĖ v této oblasti. Dalím aspektem mĤe být
dynamika dnení spoleþnosti, kdy zamČstnaným dČtem seniorĤ nezbývá dostatek
þasového fondu pro uskuteþĖování osobních setkání. Podobný pĜípad lze aplikovat
u vnukĤ, pĜípadnČ pravnukĤ, kteĜí studují, a na prarodiþe jim nezbývá dostatek þasu.
Urþitou kompenzaci ve smČru by mohla plnit moderní technologie v oblasti komunikací
 mobilní telefony nebo monosti poþítaþových sociálních sítí. Otázkou pak zĤstává,
zda jsou senioĜi schopni na této úrovni s mladí generací kooperovat.
Pokud zahrnujeme u seniorĤ do mikroúrovnČ rodiþe jako pĜísluníky rodiny, pak
lze tuto kategorii pozorovat pouze u mladího seniorského vČku a spíe tito senioĜi,
pokud jsou zdraví, poskytují sociální oporu svým vlastním rodiþĤm. U sourozencĤ
seniorĤ pak závisí míra opory na jejich aktuálním zdravotním stavu a rovnČ na tom,
jaké mají se svými sourozenci vztahy. U seniorĤ bez dČtí a rodiny pak pĜicházejí
do úvahy pĜátelé, sousedé nebo zamČstnanci instituce, v ní tráví závČr ivotní cesty.
Domnívám se, e v tČchto pĜípadech to budou jedni z nejvýznamnČjích lidí, kteĜí jsou
zdroji sociální opory v oblasti mikroúrovnČ.

4.5

Získaná a anticipovaná sociální opora
U sociální opory je tĜeba odliovat to, co pĜichází z vnČjku  z objektivního

pohledu jako pomoc danému jedinci, od toho, co tento jedinec chápe jako pomoc.139

V tomto kontextu je odbornými autory rozliována:
1.) obdrená  získaná sociální opora
2.) anticipovaná  oþekávaná sociální opora140
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Získaná sociální opora pĜedstavuje pomocné transakce (napĜ. materiálního,
instrumentálního nebo emocionálního typu), které jedinec skuteþnČ dostal. Je to sociální
nebo transakþní promČnná ovlivnČná sloitým vzorcem sociální interakce. Získaná SO
je souþástí procesu pĜi zvládání stresu, který obsahuje mobilizaci, získání a zhodnocení
obdrené pomoci. Tento typ sociální opory se mĤe od anticipované opory znaþnČ liit,
a to jak z hlediska pĜecenČní, tak ve smyslu podhodnocení. PĜíþiny tohoto rozporu
mohou nastat jak na stranČ jedince, tak na stranČ okolí, které poskytuje jedinci SO. Ze
strany jedince toto ovlivĖují individuální osobnostní charakteristiky  pĜíkladem mĤe
být jedinec s vysokým sebevČdomím, který mĤe mít dispozice k pĜeceĖování
oþekávané úrovnČ SO. Obratnost jedince v komunikaci a sociálním kontaktu je
pĜedpokladem kladné odpovČdi pĜi aktivaci SO. Naopak nízká sociální kompetence
v tomto pĜípadČ vyhlídky jedince pro získání SO sniuje141 tato mylenka by mČla být
hlavním cílem dnení postmoderní spoleþnosti, cílem výchovy nové generace a vech
homo sapiens, neboĢ komunikace nás provází celý ivot a díky ní se rozvíjí a vyvíjí
civilizace.142 Na stranČ sociálního okolí mohou mít potenciální poskytovatelé SO své
vlastní potíe se zvládáním nároþné situace, pĜi které by mČli poskytnout pomoc.
DĤleitým kritériem pro poskytovanou pomoc je zejména þas, zvlátČ v pĜípadech
dlouhodobého pĤsobení chronického stresoru.
Aby byla získaná SO úþinná, pak musí splĖovat nČkterá kritéria  pĜedevím
musí vyhovovat potĜebám adresáta.143
Schwarzer, Leppin, 1991, Terry, Nielsen, Perchard, 1993, Rahim, 1995,
Vahtera, Pentti, Butela, 1996, Krause, 1997 aj. shodnČ uvádČjí, e anticipovaná opora
je pĜesvČdþení  belief  , e významné blízké osoby jsou pĜipraveny pomoci, objevíli
se taková potĜeba. 144 Anticipovaná sociální opora je pĜedevím reflexí sociálního
prostĜedí jedince. Reprezentuje tak vnímaný pocit osoby, e je okolím pĜijímán, e se
o nČj okolí zajímá a e mu bude poskytnuta pomoc, v pĜípadČ jeho vlastní potĜeby.
Anticipovaná sociální opora je tedy reprezentací toho, jak jedinec vnímá své sociální
zaþlenČní.145
Z hlediska potĜeb sociální pedagogiky je podstatné si uvČdomit, e mezi obČma
uvedenými typy sociální opory  anticipované a získané, mĤe být zásadní rozdíl, který
141
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je navzájem posiluje, nebo naopak oslabuje. Jestlie je napĜíklad SO jedinci dostupná,
ale on si ji neuvČdomuje, pak se to výraznČ promítá do její pĤsobnosti. Naproti tomu
osoba silnČ zaívající SO, která vak skuteþnČ nedosahuje uvČdomovanou míru jedince,
mĤe pomČrnČ dobĜe fungovat a do té doby, kdy si jedinec uvČdomí reálný stav vČci.146
Krause (1997) a dalí uvádČjí, e uvČdomování si toho, e druzí jsou
pĜipraveni pomoci, vytváĜí pocit sociální jistoty, která usnadĖuje podstoupení rizika
a povzbuzuje jedince k tomu, aby se pokusil Ĝeit problém samostatnČ. V tomto
kontextu je nutné zdĤraznit pĜínosy anticipované sociální opory:

1.) podpoĜení vlastního úsilí k zvládnutí situace
2.) podpora hladkého fungování vztahĤ v sociálním okolí
3.) zachování nadČje.147

Z mého pohledu by pro seniorský vČk bylo ideální, pokud by se anticipovaná
sociální opora rovnala sociální opoĜe poskytované nebo se jí alespoĖ velmi pĜiblíila.
Pokud by seniorĤm bylo poskytnuto to, ...co vnímají jako dostupnou a dosaitelnou
pomoc "148, jistČ by se cítili v závČru ivota lépe jejich kvalita ivota by se zlepila . .

4.6

Úskalí sociální opory z pohledu seniorského vČku
Výzkumy Krauseho (1997) prokázaly monost souvislosti mezi vyí úrovní

získané opory a vyí mortalitou, podobnČ jako mezi anticipovanou oporou u seniorĤ
v niích sociálních tĜídách a vyím rizikem mortality u þásti britské populace.149
Úvahy o moných negativních dĤsledcích sociální opory se objevovaly
nejdĜíve v souvislosti s poskytovanou sociální oporou, a to díky nárĤstu odborných
prací na poþátku 90. let minulého století zamČĜených na stres peþujících profesionálních
osob i rodinných pĜísluníkĤ o dlouhodobČ nemocné. PozdČji se odborníci vČnují
úvahám o moných negativních souvislostech získané sociální opory, napĜ. Thoits
(1995).
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To, e jedinec potĜebuje pomoc, mĤe vést k negativním reakcím, zvlátČ
tehdy, jestlie poskytovaná pomoc
-

je v rozporu s jeho pĜedstavou o vlastní autonomii a sebevládČ

-

ohrouje jeho sebeúctu, sebedĤvČru

-

je v rozporu se irokým chápáním toho, jak se má zachovat správný mu
þi ena

-

znamená riziko sebe-zneváení, diskreditace

-

navozuje pocity bezmoci

-

neodpovídá potĜebám jedince.

DĤsledkem takto neuváené pomoci mohou být pak pocity viny, úzkosti
a závislosti z hlediska toho, kdo pomoc pĜijímá. Naopak dĤsledky mohou být negativní i
pro poskytovatele. Zejména se mĤe objevit pocit zatíení, bĜemene, frustrace a pĜi
pohodové péþi i syndrom vyhoĜení peþujících profesionálĤ.150
Zde je jistČ dĤleité podotknout, e odborníci upozorĖují na úskalí výzkumĤ sociální
opory v oblastech s poskytovanou sociální oporou, neboĢ je nutno vzít v úvahu
charakteristiky pĜíjemcĤ i poskytovatelĤ SO. Jinak tyto výzkumy mohou dojít ke
zkresleným výsledkĤm.
RovnČ dlouhodobČjí studium situací, v nich byla lidem v obtíných
ivotních stavech poskytována pomoc, ukazují, e v jistých pĜípadech, mĤe mít zásah
spíe negativní ne pozitivní dĤsledek.  napĜ. u starích lidí, kde se jim ti, kteĜí o nČ
peþují, snaí udČlat ve, jen aby tito staĜí lidé nemuseli nic dČlat sami.151 DĤsledkem
této nadmČrné pomoci pak mĤe být negativní dopad na sebepojetí a sebehodnocení
dané osoby. NadmČrná péþe poskytovatelĤ mĤe tedy znaþnČ ovlivnit schopnost
postarat se sám o sebe152, co je podstatný faktor hodnocení kvality ivota jedince.
NadmČrná forma sociální opory mĤe u postieného navozovat pocity bezmoci. MĤe
se rovnČ v tČchto pĜípadech dostavit i pocit závislosti viny, úzkosti a obav nebo strachu.
(Lu, 1997)153
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5 SenioĜi v domovech pro seniory
V kapitole jsou uvedeny základní informace o prĤbČhu a postupu pĜi výzkumu
ve dvou konkrétních Domovech pro seniory na území mČsta Brna. Hlavním úþelem
tohoto výzkumu pak bylo dosaení cíle diplomové práce.

5.1

Cíle výzkumu a formulace hypotéz
Cílem diplomové práce je analyzovat reálnou situaci toho, jak vnímají

senioĜi v domovech pro seniory pomoc  sociální oporu, která je jim poskytována,
jak ze strany pracovníkĤ domova, tak ze strany rodinných pĜísluníkĤ, zda jsou
s poskytovanou oporou spokojeni.
Pro dosaení tohoto cíle je nutné shromádČní dat, jejich zpracování
a interpretace. Základem výzkumu je uchopení a zpracování pojmĤ kvalita ivota,
sociální opora, poskytovaná sociální opora a anticipovaná sociální opora. U uivatelĤ
dvou konkrétních brnČnských domovĤ pro seniory se výzkumem pokusím zjistit, jaká je
jejich kvalita ivota, jak vnímají poskytovanou pomoc- oporu,zda jsou s touto pomocíoporou spokojeni a zda oþekávají oporu anticipovanou. Po studiu dostupné literatury
jsem formuloval následující výzkumné hypotézy:

H1: VČtina respondentĤ oþekává sociální oporu ve stejné formČ jaká je
jim poskytována.

H2: VČtina respondentĤ je spokojena s poskytovanou sociální oporou.

H3: eny v DS hodnotí poskytovanou sociální oporu pozitivnČji nČ mui.

H4: eny v DS jsou s celkovou kvalitou ivota spokojeni více ne mui.
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5.2

Charakteristika výzkumného vzorku

Tabulka þ. 2 Poþet obyvatel podle pohlaví a vČku k 31. 12. 2011 ve mČstČ BrnČ
VČk

Celkem

Mui

eny

60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95+

25 410
23 669
15 820
12 263
10 201
5 938
1 620
300

11 331
10 513
6 806
4 851
3 666
1 805
395
60

14 079
13 156
9 014
7 412
6 535
4 133
1 225
240

0-14
15-64
65+

51 757
257 397
69 811

26 433
128 204
28 096

25 324
129 193
41 715

Celkem

378 965

182 733

196 232

Zdroj: ýSÚ154

Statutární mČsto Brno je krajským mČstem þtvrtého nejvČtího kraje v ýR.
Z tabulky je zĜetelné, e poþet seniorĤ tvoĜí 18,42 % z celkového poþtu obyvatel mČsta.
eny z celkového poþtu seniorĤ jsou zastoupeny 59,8 % a mui 40, 2 %.Statutární
mČsto Brno zĜizuje na svém území 14 domovĤ pro seniory. PĜi úvaze o volbČ
konkrétních domovĤ pro seniory, kde probíhal výzkum. Zvolil jsem ty, které jsou
nejblíe mému pracoviti, a to z dĤvodu þasové dostupnosti. Vybral jsem Domov pro
seniory Vychodilova v mČstské þásti Brno-abovĜesky a Domov pro seniory Kociánka
v mČstské þásti Brno-Královo pole. Jedním z dĤvodĤ bylo také to, e uivatelé Domova
pro seniory Vychodilova bydlí ve svých bytech sami  pokud nejsou v bytČ s manelem
nebo manelkou, na rozdíl od Domova pro seniory Kociánka, kde jsou ubytováni jak
manelé, tak samostatní senioĜi v pokojích po dvou. Je to jeden z charakteristických
rysĤ a odliení, který mČ zajímal z pohledu sociální opory. VýbČr probíhal z mé strany
náhodnČ, pokud distribuovaly dotazník sociální pracovnice, byly pravdČpodobnČ
ovlivnČny znalostí uivatelĤ domova. V mém pĜípadČ pak byli oslovováni Ti
respondenti, kteĜí trávili volný þas ve spoleþenských místnostech na jednotlivých
oddČleních, pĜípadnČ byli osloveni na chodbČ DS Kociánka. V pĜípadČ DS Vychodilova
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byla volba respondentĤ ponechána na volbČ sociálních pracovnic nebo pracovníkĤ
v sociálních slubách.
Z výbČru byli vyĜazeni uivatelé sociální sluby Domov pro seniory se zvlátním
reimem, kde se bydlí senioĜi, kteĜí potĜebují zvlátní péþi, pĜevánČ leící a zesláblí
uivatelé, kteĜí potĜebují intenzivnČjí zdravotní i sociální péþi. Podmínkou povolení
k výzkumu bylo respektování práv jejich uivatelĤ, podle standardĤ sociálních slueb
a rovnČ nenaruení bČného chodu obou domovĤ pro seniory. Plánem bylo
navtČvování obou domovĤ postupnČ a v doprovodu pracovníkĤ domova provádČt
výzkum. Bohuel z personálních dĤvodĤ nebylo toto moné, protoe v období výzkumu
onemocnČla podstatná þást personálu.
Výzkumný vzorek tvoĜí 97 respondentĤ, z toho je 42 osob uivatelem DS
Kociánka a 55 osob z DS Vychodilova.
Dle pohlaví: DS Kociánka

13muĤ a 29 en

DS Vychodilova

17muĤ a 38 en

Nejmladí respondentce bylo 65 let, nestarí 96let. U muĤ bylo nejmladímu 69
let a dvČma nejstarím bylo 89let. PrĤmČrný vČk vech respondentĤ je 81,8 let þili
z pohledu prĤmČrného vČku kategorie starích seniorĤ, ale zastoupeny byly vechny
kategorie dle chronologického tzv. pramenného dČlení.155

5.2.1 Charakteristika výzkumného prostĜedí DS Kociánka
Domov pro seniory Kociánka (dále jen DS Kociánka) pĜíspČvková organizace
poskytuje dva druhy sociálních slueb v nepĜetritém provozu:
Domov pro seniory
Domov se zvlátním reimem
Domov pro seniory Kociánka v BrnČ podporuje kvalitní a dĤstojný ivot seniorĤ ve stáĜí.
Sluba je poskytována odbornČ a bezpeþnČ. Vychází z individuálních potĜeb uivatelĤ
a podporuje je v zachovávání a rozvíjení sobČstaþnosti a nezávislosti.

Organizace zajiĢuje sluby tČmito zpĤsoby:
-

ubytování

-

stravování

-

pomoc pĜi zvládání bČných úkonĤ péþe o vlastní osobu

155

Viz. Kapitola 2.3
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-

nepĜetritou oetĜovatelskou péþi

-

podmínky a pomoc pĜi osobní hygienČ

-

zprostĜedkování kontaktĤ se spoleþenským prostĜedím

-

sociálnČ terapeutické þinnosti (zabezpeþení kontaktu se spoleþenským

prostĜedím, podpora duchovních, psychických, sociálních a spoleþenských potĜeb)
-

aktivizaþní þinnosti

-

pomoc pĜi uplatĖování práv, zájmĤ a obstarávání osobních záleitostí

-

rehabilitaþní péþi

-

podporu dobrovolníkĤ

Objekt na ulici Kociánka se nachází na rozhraní katastrálního území Králova
Pole a Sadová na adrese Kociánka 1/8, 612 00 Brno. Na této adrese sídlí také správa
spoleþnosti. Objekt je dostupný mČstskou hromadnou dopravou autobusem þ. 84 nebo
þ. 43 od vlakového nádraí Královo Pole. Je situován v 5,5 ha lesoparku a je plnČ
bezbariérový. VČtina pokojĤ je orientována na jih s výhledem na Brno a hrad pilberk.
UmístČní domova do lesoparku nabízí od jara do podzimu monost odpoþinku
a procházek. Souþástí objektu jsou pobytové terasy, bufet s televizí, spoleþenské
odpoþinkové místnosti s televizí a videem atd.
Objekt na ulici tefánikova se nachází na kĜiovatce ulic tefánikova
a Reissigova na území Králova Pole na adrese tefánikova 54, 612 00 Brno a je
dostupný mČstskou tramvajovou dopravou smČr ěeþkovice, Královo Pole, Medlánky. Je
situován v mČstské zástavbČ s vlastní malou zahradou a je plnČ bezbariérový. Souþástí
objektu je pobytová terasa, spoleþenské odpoþinkové místnosti s televizí atd.
Sluby v obou objektech jsou specificky odbornČ zamČĜeny na oetĜovatelskozdravotnickou péþi o klienty se sníenou mobilitou. Personál je speciálnČ vykolen pro
tuto práci.
Ubytování
DS Kociánka je schopno pĜi plném vytíení nabídnout své sluby 387 klientĤm, z toho
pro slubu domov pro seniory 329 lĤek a pro slubu domov se zvlátním
reimem 58 lĤek.
Kapacita objektu Kociánka je 329 lĤek, 1 jednolĤkový pokoj a 164 dvoulĤkových
pokojĤ, kapacita objektu tefánikova je 58 lĤek, pokoje jsou dvou- a vícelĤkové
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Vybavení pokojĤ
Pokoje jsou vybaveny nábytkem pĜíspČvkové organizace a z dĤvodu velikosti je nelze
doplĖovat vlastním nábytkem. Na kadém pokoji je hygienický kout s umyvadlem.
Koupelny s vanou, sprchovým koutem a WC jsou spoleþné na chodbČ vdy pro více
pokojĤ.
V atriu domova na Kociánce i ve stĜedisku na tefánikové je klientĤm k dispozici Wi-Fi
pĜipojení.

5.2.2 Charakteristika výzkumného prostĜedí DS Vychodilova
Domov pro seniory Vychodilova sídlí na adrese Vychodilova 3077/20 v BrnČ
abovĜeskách, a je pĜíspČvkovou organizací zĜízenou Magistrátem mČsta Brna
za úþelem poskytování kvalitních sociálních slueb seniorĤm v souladu se zákonem
þ. 108/2006 Sb., o sociálních slubách.
Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírnČní negativních vlivĤ
stárnutí

prostĜednictvím

poskytování

pobytové

sociální

sluby

realizované

na principech individuálního pĜístupu, zachování lidské dĤstojnosti a respektování práv
uivatelĤ. Ve své þinnosti se poskytovatel snaí vytváĜet podmínky pro podporu
psychické a fyzické kondice uivatelĤ za jejich aktivní spoluúþasti.
Cílovou skupinu tvoĜí osoby, které dosáhly vČku rozhodného pro pĜiznání
starobního dĤchodu a mají sníenou sobČstaþnost zejména z dĤvodu vČku a zdravotního
stavu, jejich situace vyaduje pravidelnou pomoc jiné osoby, pĜípadnČ se ocitli
v obtíné sociální situaci.
Uivateli jsou senioĜi, kteĜí jsou v dĤsledku vČku, chronické choroby
þi postiení trvale odkázáni na pomoc druhé osoby a potĜebují oetĜovatelskou
a rehabilitaþní péþi.
Dále jsou to senioĜi ve svízelné sociální situaci (osamČlost, nevyhovující
bydlení, sníená sociální sobČstaþnost). Mezi nejþastČjí diagnózy uivatelĤ patĜí stavy
po mozkové mrtvici s lehkým a stĜedním stupnČm poruchy hybnosti, choroby
kardiovaskulárního systému, degenerativní choroby kloubĤ a chronické interní choroby
atd.
Cílem poskytovaných sociálních slueb je:
- uivatel, který si pĜes svĤj zdravotní stav udruje odpovídající míru
sobČstaþnosti a samostatnosti a pĜirozených sociálních kontaktĤ
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- uivatel, který si v rámci svých moností udruje psychickou i fyzickou
kondici
- uivatel ijící v dĤstojném prostĜedí se zajitČním maximální míry soukromí
a profesionální péþe.
Domov pro seniory Vychodilova leí uprostĜed zelenČ v klidném prostĜedí
mČstské þásti abovĜesky s pĜímým spojením do stĜedu mČsta. Celý areál je prostorný
a prosvČtlený, obklopený zahradami. Domov má kapacitu 81 lĤek, z toho je 61 pokojĤ
jednolĤkových a 10 pokojĤ pro dva obyvatele vyuívaných pĜedevím manelskými
páry. Vzhledem k bezbariérovým úpravám je vhodný i pro handicapované klienty.
Celá budova je bezbariérová, s pĤdorysem ve tvaru písmene L, pro lepí
orientaci rozdČlená podle kĜídla a podlaí na A/I.-IV. a B/I.-II. ObČ kĜídla v pĜízemí
spojuje prostorná hala. Jednotlivá podlaí spojuje schoditČ i výtahy. DS Vychodilova
disponuje vlastní prádelnou pro praní osobního prádla klientĤ a kuchyní pro pĜípravu
celodenní stravy.
V domovČ je klientĤm k dispozici knihovna, internetová uþebna, výtvarná
a keramická dílna. Kadé podlaí má svoji denní spoleþenskou místnost, kde se stejnČ
jako v prostorné hale budovy mohou obyvatelé domova scházet. Pro kulturní
a spoleþenské akce poĜádané domovem slouí prostory jídelny. V zadním traktu pĜiléhá
k budovČ mení zahrada s altánkem a laviþkami k posezení. V prvním patĜe slouí
klientĤm ke stejnému úþelu také venkovní terasa.

Pokoje
Vechny pokoje mají koupelnu s WC, jsou vybaveny kuchyĖskou linkou
a nábytkem domova. FakultativnČ je moné pĜiobjednat také chladniþku a vaĜiþ.
PrĤmČrná výmČra jednolĤkového pokoje je 25m2, jednolĤkového s lodií 32 m2,
dvoulĤkového pokoje 46m2. Více ne polovina pokojĤ má lodii. V kadém pokoji je k
dispozici telefonní pĜipojení, ve vstupní hale je telefonní automat.156

Domov pro seniory Vychodilova - budova Tábor:
má výhodnou polohu blízko stĜedu mČsta a je novČ zrekonstruovaný.
K domovu patĜí mení zahrada, ve které se nachází altánek s laviþkami, které mohou
obyvatelé vyuívat k odpoþinku þi popovídání si s ostatními uivateli.

156

http://www.vyc.brno.cz/index.php?nav01=7917
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Kapacita domova je 48 jednolĤkových pokojĤ. Na patĜe bydlí 16 klientĤ, kteĜí
mají k dispozici 3 koupelny se sprchou a vanou a 6 toalet. V pĜízemí budovy je pro
obyvatele domova jídelna, 1x týdnČ kadeĜnictví a monost návtČvy pedikúry.

Pokoje
Pokoje mají výmČru 1529 m2, jsou vybaveny umyvadlem a nábytkem.
Vybavení pokoje lze doplnit drobnČjími kusy nábytku (poliþka, kvČtinový stolek,
lampa, televize, rádio, varná konvice apod.). V pokojích je moné telefonní pĜipojení
a ve vstupní hale domova je telefonní automat.

Vybavení pokojĤ
TĜídílná skĜíĖ, postel, komoda se zásuvkami, stĤl, idle, kĜeslo, spodní þást
kuchyĖské linky, toaletní skĜíĖka nad umyvadlo, lustr, garný, záclony, odpadkový ko,
na podlaze PVC. Za poplatek lze zapĤjþit chladniþku.157

5.3

Metody výzkumu - hledání a výbČr
Pokud chceme nČco zkoumat, musíme za prvé urþit, co chceme poznat, a za

druhé, jak budeme postupovat. Metody zkoumání a také pravidla vČdeckého pouití
tČchto metod urþuje metodologie.158
V celé diplomové práci se snaím o systémový heuristický pĜístup159 k dané
výzkumné oblasti. Vyuívám naþerpané vČdomosti pĜi studiu Institutu mezioborových
studií v BrnČ, þerpám poznatky z dostupné odborné literatury a vyuívám zkueností pĜi
aplikaci

poznatkĤ

v bČném

ivotČ.

UplatnČním

dostupných

a

vhodných

metodologických postupĤ a prostĜedkĤ jsem se snail o dosaení stanoveného cíle
a zjitČní platnosti hypotéz.

Cílem diplomové práce je zejména dosaení poznatkĤ a pochopení souvislostí
v dané oblasti, neboĢ sociální opora je multidisciplinární jev. Komplexní pohled je

157

http://www.vyc.brno.cz/index.php?nav01=7917
Kohoutek R., PĜedmČt
a metody sociální
psychologie. 2009, Dostupné z:
http://rudolfkohoutek.blog.cz/1209
159
Pokorný J., ÚspČnost zaruþena. Jak efektivnČ zpracovat a obhájit diplomovou práci. 2004, s. 49  83.
158
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jediná cesta a ance pro rozvoj mylenkového a citového bohatství þlovČka  jednotlivce
i celé souþasné spoleþnosti.

Zvolenou výzkumnou oblastí je sociální opora u seniorĤ, kteĜí ijí v prostĜedí
domovĤ pro seniory. PĜi hledání zdrojĤ a odborných pramenĤ jsem zjistil, e v þeském
jazyce jsou dostupné pouze výzkumné studie týkající se sociální opory v odborných
þasopisech a je jich nedostatek s velmi sloitými výzkumnými metodami, u seniorĤ
neuplatnitelnými. Vedoucí diplomové práce, která se daným tématem rovnČ zabývá,
mi toto osobnČ pozdČji pĜi konzultaci potvrdila. Velké mnoství dostupné literatury je
pouze v anglickém jazyce a se svými znalostmi praktické angliþtiny, jsem si na
zpracování anglického odborného textu netroufl. Dlouho jsem zvaoval, jak celý
problém vyĜeit. Odborné texty jsem vyhledal a vyhodnotil, e doplnČním dalí
literatury pĜi komplexním pohledu, je moné téma zpracovat. Jak vak získat data? Jak
u seniorĤ zjistit formou dotazníku, jakou sociální oporu oþekávají? Proþ jsem volil
dotazník? Rád komunikuji s lidmi tváĜí v tváĜ, ale respektuji pĜitom druhou stranu,
pokud respondent nebude chtít komunikovat, pak ho jen slunČ poádám o vyplnČní a
struþnČ mu vysvČtlím, o co v dotazníku jde. Dále byla tato volba ovlivnČna zkueností
z pĜedelého výzkumu, který byl rovnČ zamČĜen na problematiku seniorĤ. Jak vak
sestavit vhodný dotazník, jak klást otázky k získání dat s problematikou anticipované
sociální opory?
Konstrukce dotazníku sociální opory MOS 160 je natolik sloitý, e by jej
senioĜi mČli velký problém uchopit  je urþen bČné populaci a k jeho vyhodnocení je
tĜeba velmi dobrých znalostí statistických metod. Hledal jsem tedy dále. Východiskem
se mi stala koncepce pojetí sociální opory jako psychologicko-medicínského modelu,
který souvisí se zvládáním stresu, s pozitivním úþinkem na zdravotní stav a celkovou
kvalitou ivota. PĜíþinou volby východiska byl rovnČ výzkumný vzorek  senioĜi v DS,
které ve stáĜí provází mnoho negativních zmČn  zátČových a stresových situací,
podpoĜených velmi rychlými zmČnami ve spoleþnosti, chronickými nemocemi161 apod.

160

Koený, J., Tianská, L., Dotazník sociální opory MOS: vnitĜní struktura nástroje. ýeskoslovenská
psychologie. 2012, roþník XLVII, þ. 2, s. 137 - 143.
161
Vágnerová M., Vývojová psychologie II. DospČlost a stáĜí. 2008, s. 229  420.
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Hledal jsem tedy pĜíhodný nástroj, který by spojoval vechny faktory
demografické údaje, kvalitu ivota a sociální oporu v jeden celek, dál. Nakonec jsem
nalezl cestu. Dotazník sestavím s otázkami v poadovaných oblastech.162
Struktura dotazníku:163
þást I

sociodemografická - nezávisle promČnné

þást II

kvalita ivota  závisle promČnné

þást III

sociální opora  závisle promČnné

V þásti

I

dotazníku

jsem

uvedl

otázky

pro

získání

základních

sociodemografických údajĤ  nezávisle promČnné. Ve druhé þásti jsem volil otázky
smČĜující k získání dat, popisující kvalitu ivota  závisle promČnné. Intervenující
promČnnou je v tomto pĜípadČ psychický stav respondenta a dalí aspekty, které mohou
ovlivnit jeho vnímání a pocity. Východiskem pro volbu otázek byly domény stanovené
v Dotazníku kvality ivota pro starí populaci  WHOQOL-OLD, a to domény naplnČní,
fungování smyslĤ, intimita a sociální zapojení.164 ýást III dotazníku jsem upravil pro
seniory tak, aby byla respondentĤm dostateþnČ srozumitelná, jasná a jednoduchá pro
vyplnČní a získání dat a þásteþnČ, aby jim pĜipomínala kĜíovku. Zdrojem této þásti byl
dotazník absolventa Masarykovy univerzity. 165 Data z této þásti jsou opČt závislými
promČnnými. Otázky jsou kladeny v enském rodČ, ponČvad pĜedpokládám, e en
seniorek v DS bude více ne muĤ.166 PĜi volbČ rĤzných variant otázek jsem se snail
o volbu otázek, které by nenavádČly k odpovČdi.
Po zkompletování dotazníku167 jsem prostĜednictvím e-mailové poty oslovil
statutární zástupce dvou brnČnských domovĤ pro seniory se ádostí o provedení
výzkumu.168 Spolu s prĤvodním dopisem jsem jim zaslal verzi dotazníku urþenou pro
jejich uivatele169 spoleþnČ s návrhem, e v pĜípadČ kladného stanoviska z jejich strany
se jim pĜizpĤsobím v otázce termínu, který urþí. Dotazník pĜed distribucí jsem upravil
162

Punch K. F. Základy kvantitativního etĜení. 2008, s. 47.
Ibidem., s. 46.
164
Srov. Ondruová J., MČĜení kvality ivota u seniorĤ., ýeská geriatrická revue, 2009, þ. 7, s. 38.
165
VOTOýEK, JiĜí. Kvalita ivota a sociální opora rodinných pĜísluníkĤ peþujících o nesobČstaþné
seniory [online]. 2009 [cit. 2012-11-18]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, LékaĜská fakulta.
Vedoucí práce Marie Macková. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/101121/lf_m/>.
166
SenioĜi v datech. Dostupné z: http://csugeo.iserver.cz/csu/2009edicniplan.nsf/t/110033A864/$File/01_kap.pdf
167
Viz. PĜíloha þ. 2
168
Viz. PĜílohy þ. 4 a þ. 5
169
Viz. PĜíloha þ. 3
163
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pro seniory v tom smyslu, e jsem pouil vČtí písmo - velikost 18  Times New Roman,
pro usnadnČní þitelnosti textu dotazníku, rovnČ tabulku ve tĜetí þásti jsem rozdČlil
na dvČ þásti a zvČtil, aby se respondentĤm lépe vyplĖovala.
Stále vak nebyla splnČna otázka získání dat z oblasti anticipované sociální
opory. ýas ubíhal a poĜád jsem nemČl výzkumný nástroj, který by pomohl data získat.
Vzal jsem tedy sestavený dotazník a po telefonické komunikaci jsem se dohodl se
sociální pracovnicí DS Kociánka na provedení pilotního rozhovoru v kombinaci
s dotazníkem.
Pilotní dotazník
Po pĜíchodu do zaĜízení DS Kociánka, jsem oslovil s hlasitým a zĜetelným
pozdravem ve vstupní hale jednu respondentku a jednoho respondenta a poádal je oba
o

vyplnČní

dotazníku

s otázkou,

zda

nechtČjí

pomoci.

Respondent

odmítl,

ale respondentka svolila a poádala o vyplnČní dotazníku, e má brýle na pokoji. Usedli
jsme do sedací soupravy v proskleném atriu budovy a zaþali s pojmy. Hned v úvodu
jsem pochopil, e sbČr dat nebude jednoduchý. Respondentka slyela pojem sociální
opora poprvé, snad slyela pojem sociální podpora ve smyslu finanþních prostĜedkĤ,
ale e by sociální oporu poskytovali lidé, to ji prý:ani nenapadlo Pojem sociální
opory bylo pomČrnČ snadné nahradit pojmem pomoc, horí to vak bylo s pojmem
ANTICIPOVANÁ sociální opora. Paní se na mČ dívala velmi podivnČ, jako bych
jí nadával. Abych jí pojem názornČ (vzpomnČl jsem si na Uþitele národĤ a jeho metodu
názornosti) pĜiblíil, díky tuce a druhé stranČ dotazníku jsem nakreslil dvČ þáry jako
cestu, ona jako bod uprostĜed, e jako upadla na cestČ a má jednu osobu za sebou
a jednu pĜed sebou, tu osobu za sebou nevidí, ale zná ji a ví, e jí pomĤe, protoe u
to udČlala, na rozdíl od té osoby pĜed ní o které si myslí, e jí pomĤe rovnČ. MĤe si
vybrat, kterou z nich si vybere nebo se spolehne sama na sebe a nepotĜebuje ádnou
pomoc. Paní pochopila a já také! Toto je cesta, díky které názornou formou zjistím, zda
a v jaké míĜe oþekávají  anticipují pomoc. Hned po ukonþení jsem oslovil
i respondenta, který sedČl na druhé stranČ a vyplĖoval dotazník bez problémĤ. Tak tedy
byla díky pilotním dotazníkĤm poþátkem mČsíce srpna 2012, nalezena názorná,
a u seniorĤ aplikovatelná metoda s pĜíbČhem, pro zjitČní ANTICIPOVANÉ SO.

SbČr dat probíhal ve stanovených termínech - Ĝíjen  listopad 2012, po dohodČ
s povČĜenými sociálními pracovnicemi, v etapách a podle moností jednotlivých DS,
ve stanovených hodinách. PĜed vlastním sbČrem jsem vytvoĜil pomocí programu
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Windows  malování velmi jednoduchou ablonu názorné cesty k vysvČtlení
Anticipované sociální opory a monosti poloení otázky v této oblasti.
Pro dosaení stanoveného cíle jsem tedy zvolil kvantitativní i kvalitativní
výzkumné metody. K získání dat jsem zvolil dotazník a vlastní názorný C  test.
Dotazník v kombinaci s rozhovorem pak v pĜípadČ, e uivatel mČl o rozhovor zájem
nebo si vyádal pomoc pĜi vyplnČní dotazníku. V tomto pĜípadČ byly vyuity otázky
z dotazníku, pĜípadnČ jiné dalí otázky. Jednalo se tedy o rozhovor polostrukturovaný.
Rozhovor jsem zvolil rovnČ pro získání informací o jednotlivých aktivitách
a formách pomoci v pĜísluných domovech pro seniory. Byly to rozhovory se sociálními
pracovnicemi v jednotlivých DS. lo o rozhovory nestrukturované. Kadý úþastník
výzkumu, s ním jsem hovoĜil, obdrel dárek - propisku, která byla motivaþním prvkem
pro uskuteþnČní rozhovoru nebo vypsání dotazníku.
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5.4

Prezentace výsledkĤ výzkumu

Sociodemografické údaje dotazníku

Graf þ. 2 Pohlaví a vČk seniorĤ
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Tabulka þ. 3 Pohlaví a vČk seniorĤ
Domov pro seniory
Pohlaví

Celkový prĤmČr dle pohlaví
Vychodilova

Kociánka

Mu
ena

82,2
83,6

79,8
81,7

81,2
82,7

Celkový prĤmČr
dle DS

83,1

81,1

82,2
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KomentáĜ: Výe uvedený graf znázorĖuje vČkové rozloení respondentĤ
z pohledu prĤmČrného vČku a pohlaví. Je zĜejmé, e respondenti z DS Kociánka jsou
v prĤmČru mladí ne respondenti z DS Vychodilova. Mui jsou ve výzkumném vzorku
zastoupeni poþtem 30 respondentĤ, z toho 13 z DS Kociánka a 17 z DS Vychodilova.
Nejmladím respondentem z DS Kociánka je senior ve vČku 69 let, nejstarím pak
uivatel ve vČku 89 let. eny pak zastupuje 29 seniorek z DS Kociánka (nejmladí
67letá a nejstarí 94letá) a DS Vychodilova se 38 seniorkami (nejmladí ve vČku 65let,
nejstarí ve vČku 96let). Ve vzorku pĜevaují eny, které tvoĜí 69,1 % z celkového poþtu
respondentĤ a mui tvoĜí pĜiblinČ jednu tĜetinu výzkumného vzorku 30,9 %.
Graf þ. 3 Dosaené vzdČlání seniorĤ
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Tabulka þ. 4 Dosaené vzdČlání seniorĤ
dosaené
vzdČlání
základní
výuþní
list
S
VO
V

mui K

mui V

eny K

eny V

celkem DS
Kociánka

celkem DS
Vychodilova

celkový
souþet

5

5

12

7

17

12

29

2
3
2
1

2
5
3
2

4
9
2
2

7
18
4
2

6
12
4
3

9
23
7
4

15
35
11
7
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KomentáĜ: Z tabulky þ. 3 je patrné, e ve vzorku pĜevaují nejvíce senioĜi se
stĜedokolským vzdČláním, 36,1 %, dále pak je vzdČlání základní, 29,9 %, tĜetí v poĜadí
je vzdČlání s výuþním listem, 15,5 % respondentĤ, na pĜedposledním místČ je VO
vzdČlání seniorĤ s 11,3 % a poslední místo je obsazeno V vzdČláním se 7,2 %.

Graf þ. 4 Délka pobytu v DS

20

mui
eny

18

absolutní þetnost

16
14
12
10
8
6
4
2
0
ménČ 6 mČsícĤ 1 a 2 2 a 5 let 5 a 8 let 8 a více
ne 6 a 1 rok
roky
let
mČsícĤ
délka pobytu

Tabulka þ. 5 Délka pobytu v DS

Délka pobytu v DS
absolutní þetnost
ménČ ne 6 mČsícĤ
6 mČsícĤ a 1 rok
1 a 2 roky
2 a 5 let
5 a 8 let
8 a více let

mui mui
K
V
1
4
2
2
2
2

2
2
2
3
2
6

mui
celkem

eny eny
K
V

3
6
4
5
4
8

5
2
7
10
5
0
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4
5
5
9
5
10

eny
celkem

celkem
DS
Kociánka

celkem
DS
Vychodil
ova

celkový
souþet

9
7
12
19
10
10

6
6
9
12
7
2

6
7
7
12
7
16

12
13
16
24
14
18

KomentáĜ: Z grafu þ. 4 je patrné, e z hlediska délky pobytu seniorĤ je nejvíce mezi
respondenty zastoupen interval 2 a 5 let pobytu, v tomto intervalu bydlí 24,7 % vech
respondentĤ a z této þásti tvoĜí 19,6 % eny a mui zbývajících 5,1 %.

Graf þ. 5 Struktura respondentĤ podle poþtu spolubydlících
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Tabulka þ. 6 Struktura respondentĤ podle poþtu spolubydlících

DS Kociánka
eny
mui
bydlí
sama/sám
spolubydlící
celkem

0
29

0
13

DS Vychodilova
mui
eny
15
2
17

35
3
38

DS Vychodilova + Kociánka - þetnost
celkem
50
47
97

KomentáĜ: Z tabulky je zĜejmé, e relativní poþet respondentĤ se spolubydlícím je
48,5 % ku 51,1 % respondentĤ, kteĜí bydlí v DS sami. I pĜestoe v DS Vychodilova
bydlí uivatelé pĜevánČ sami, jsou zde 5,2 % i zástupci manelských párĤ, které nají ve
zmínČném domovČ 10 bytĤ.
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Graf þ. 6 Délka poskytované prĤmČrné denní péþe pracovníky DS - eny
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Tabulka þ. 7 Délka poskytované prĤmČrné denní péþe pracovníky DS - eny - mui
DS Kociánka

DS Vychodilova

délka poskytované
pĜímé péþe v DS

eny K

mui K

eny V

mui V

celkový souþet

do 1 hod
1 a 2 hod
2 a 3 hod
3 a 5 hod
5 a 7 hod
7 a 9 hod

15
5
3
3
2
0

5
2
2
0
1
3

16
10
6
4
2
0

8
2
2
4
5
0

44
19
13
11
10
3
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Graf þ. 7 Délka poskytované prĤmČrné denní péþe pracovníky DS - mui
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KomentáĜ: Z tabulky þ. 6 je patrné, e seniorĤm zkoumaného vzorku se v nejvČtí míĜe
vČnují pracovníci domovĤ pro seniory prĤmČrnČ do jedné hodiny dennČ, vyjádĜeno
pomČrnými þísly je to 45 % respondentĤ. NejménČ je zastoupen ve zkoumaném vzorku
interval 7 a 9 hodin  tento þas vČnují pracovníci DS 3 % seniorĤ za zkoumaného
vzorku.
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Graf þ. 8 Vyuití nabízených aktivit DS
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Tabulka þ. 8 Vyuití aktivit nabízených DS
DS Kociánka

DS Vychodilova

nabízené aktivity DS

eny

mui

eny

mui

relaxaþní cviþení
práce v dílnČ
kulturní akce mimo DS
sluby osobní asistence
duchovní péþe
zapĤjþení zdravotních pomĤcek
jiné aktivity

25
16
14
7
20
13
7

9
5
6
4
5
3
0

22
13
25
5
17
6
20

8
5
6
1
6
3
6

celkový
souþet
64
39
51
17
48
25
33

KomentáĜ: Porovnáním vyití aktivit, které nabízejí oba dva DS, nám vylo, e aktivity
více vyuívají eny. Mezi nejvíce vyuívané aktivity patĜí relaxaþní cviþení, které
pomáhá seniorĤm pĜi zdravotních problémech. V dotazníku jej senioĜi zkoumaného
vzorku zaznaþili 64x, co je 23,1 % z celkového poþtu 277 zaznamenaných aktivit
zaznaþených seniory výzkumného vzorku. SenioĜi mohli zaznamenat libovolný poþet
nabízených aktivit nebo doplnit své vlastní aktivity. Dalí nejvíce vyuívanou
volnoþasovou aktivitou jsou výlety mimo DS, které þiní 18,4 %, a tĜetí nejvíce
vyuívanou aktivitou je duchovní péþe, kterou více vyuívají eny a je zastoupena
17,3 %.
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Kvalita ivota seniorĤ v DS
Graf þ. 9 Spokojenost se zdravotním stavem v DS
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Tabulka þ. 9 Spokojenost se zdravotním stavem v DS
Spokojenost se zdravotním
stavem

eny

velmi spokojen
spokojen
ani spokojen, ani nespokojen
nespokojen
velmi nespokojen

0
11
10
7
1

DS Kociánka
mui
celkem
2
3
4
3
1
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2
14
14
10
2

eny
2
12
14
9
1

DS Vychodilova
mui
celkem
1
6
6
3
1

3
18
20
12
2

KomentáĜ: Ani spokojeno, ani nespokojeno je 35 % seniorĤ z celkového poþtu
respondentĤ, nespokojeno je 33 % respondentĤ, velmi nespokojeno je 4,1 %
respondentĤ. Zbytek seniorĤ výzkumného vzorku je se zdravotní stavem spokojeno þi
velmi spokojeno a jejich souþet þiní 27,9 % z celkového poþtu 97 seniorĤ.

Tabulka þ. 10 Energie ke kadodenním aktivitám seniorĤ v DS
Dostatek sil ke kadodennímu
ivotu

eny

úplnČ
vČtinou
stĜednČ
málo
vĤbec

7
11
5
6
0

DS Kociánka
mui
celkem
3
5
3
2
0

10
16
8
8
0

DS Vychodilova
eny
mui
celkem
6
14
13
5
0

5
4
4
4
0

11
18
17
9
0

KomentáĜ: Dostatek sil ke kadodennímu ivotu má 21,6 % dotázaných, vČtinou
kadodenní aktivity zvládá 35,1 % a stĜednČ 25,8 % respondentĤ. Málo zvládá
kadodenní aktivity 17,5 % dotázaných seniorĤ.

Tabulka þ. 11 Spokojenost seniorĤ se sebou samým v DS
Spokojenost se sebou samým
velmi spokojen
spokojen
ani spokojen, ani nespokojen
nespokojen
velmi nespokojen

eny
2
16
6
5
0

DS Kociánka
mui
celkem
0
7
5
1
0

2
23
11
6
0

eny
3
15
13
7
0

DS Vychodilova
mui
celkem
0
7
10
0
0

3
22
23
7
0

KomentáĜ: Ani spokojeno, ano nespokojeno se sebou samým je 35,1 % dotázaných,
velmi spokojeno je 46,4 % dotázaných seniorĤ a velmi spokojeno je 5,1 % respondentĤ.
Oproti tomu je 13,4 % respondentĤ nespokojeno.

Tabulka þ. 12 Mezilidské vztahy seniorĤ v DS
Mezilidské vztahy spokojenost
velmi spokojen
spokojen
ani spokojen, ani nespokojen
nespokojen
velmi nespokojen

eny
6
14
9
0
0

DS Kociánka
mui
celkem
3
7
3
0
0
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9
21
12
0
0

DS Vychodilova
eny
mui
celkem
5
21
10
2
0

3
7
6
1
0

8
28
16
3
0

KomentáĜ: S mezilidskými vztahy v DS je velmi spokojeno 17,5 % respondentĤ,
spokojeno je 50,5 % respondentĤ, ani spokojeno, ani nespokojeno je 28,9 %
respondentĤ a nespokojeno s mezilidskými vztahy v DS je 3,1 % respondentĤ.
Zajímavostí je, e vichni tito nespokojení senioĜi bydlí v DS Vychodilova.

Tabulka þ. 13 Finanþní situací seniorĤ v DS
Finanþní situace spokojenost
velmi spokojen
spokojen
ani spokojen, ani nespokojen
nespokojen
velmi nespokojen

eny
3
11
12
2
1

DS Kociánka
mui
celkem
3
6
4
0
0

6
17
16
2
1

eny

DS Vychodilova
mui
celkem

4
11
10
12
1

2
5
7
2
1

6
16
17
14
2

KomentáĜ: Se svou finanþní situací je velmi nespokojeno 3,1 % respondentĤ,
nespokojeno je 16,5 % respondentĤ, velmi spokojeno s finanþními prostĜedky je 12,4 %
respondentĤ, spokojeno je 34 % seniorĤ z DS a ani spokojeno, ani nespokojeno je
rovnČ 34 % dotazovaných.

Tabulka þ. 14 Schopnost výkonu kadodenních aktivit seniorĤ v DS
Schopnost vykonávat
kadodenní aktivity spokojenost

eny

mui

celkem

eny

mui

celkem

velmi spokojen
spokojen
ani spokojen, ani nespokojen
nespokojen
velmi nespokojen

1
12
10
6
0

2
8
2
1
0

3
20
12
7
0

2
19
9
8
0

2
7
8
0
0

4
26
17
8
0

DS Kociánka

DS Vychodilova

KomentáĜ: Se schopností kadodenních aktivit je spokojeno 7,2 % respondentĤ,
spokojeno je 47,4 % dotazovaných, úroveĖ ani spokojen, ani nepokojen zaznamenalo
29,9 % dotazovaných seniorĤ a nespokojeno se schopností výkonu kadodenních aktivit
je 15,5 % respondentĤ.
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Tabulka þ. 15 Schopností pohybu seniorĤ v DS
Spokojenost se schopností
pohybu

eny

velmi spokojen
spokojen
ani spokojen, ani nespokojen
nespokojen
velmi nespokojen

2
9
8
7
3

DS Kociánka
mui
celkem
0
5
5
3
0

2
14
13
10
3

DS Vychodilova
eny
mui
celkem
1
13
11
13
0

1
7
7
2
0

2
20
18
15
0

KomentáĜ: Velmi spokojeno se schopností pohybu je 4,1 % respondentĤ, spokojeno je
35,1 % respondentĤ, ani spokojeno, ani nespokojeno je 32 %, nespokojeno je 25,8 %
a velmi nespokojeno se schopností pohybu, jsou 3 % dotazovaných.

Tabulka þ. 16 Podmínky ivotního prostĜedí v DS
Podmínky ivotního prostĜedí v
DS spokojenost

eny

velmi spokojen
spokojen
ani spokojen, ani nespokojen
nespokojen
velmi nespokojen

11
11
6
1
0

DS Kociánka
mui
celkem
3
7
3
0
0

14
18
9
1
0

DS Vychodilova
eny
mui
celkem
8
16
10
4
0

4
9
4
0
0

12
25
14
4
0

KomentáĜ: S podmínkami ivotního prostĜedí v DS je nespokojeno 5,2 % dotazovaných
respondentĤ, ani spokojeno, ani nespokojeno je 23,7 % respondentĤ, spokojeno je
44,3 % dotazovaných a velmi spokojeno je 26,8 % dotazovaných uivatelĤ DS.

Tabulka þ 17 Podpora pĜátel seniorĤ v DS
Podpora pĜátel u osob v DS
spokojenost

eny

velmi spokojen
spokojen
ani spokojen, ani nespokojen
nespokojen
velmi nespokojen

7
17
5
0
0

DS Kociánka
mui
celkem
5
7
1
0
0

12
24
6
0
0

eny

DS Vychodilova
mui
celkem

9
19
8
2
0

5
9
3
0
0

14
28
11
2
0

KomentáĜ: S podporou pĜátel je nespokojeno 2,1 % respondentĤ, ani spokojeno, ani
nespokojeno je 17,5 % respondentĤ, spokojeno je 53,6 % respondentĤ a velmi
spokojeno s podporou svých pĜátel je 26,8 % dotazovaných senior z DS.
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Tabulka þ. 18 Spoleþenská izolace u seniorĤ v DS
DS Kociánka

DS Vychodilova

Pocit spoleþenské izolace
uivatelĤ DS

eny

mui

celkem

eny

mui

celkem

úplný
vČtinou
stĜední
malý
vĤbec ne

0
5
7
4
13

0
0
2
5
6

0
5
9
9
19

1
11
10
5
11

0
0
2
5
10

1
11
12
10
21

KomentáĜ: Úplný pocit spoleþenské izolace má 1 % dotazovaných, vČtinou má tento
pocit 16,5 % dotazovaných, stĜední pocit izolace má 21,7 % respondentĤ, malý pocit
spoleþenské izolace pociĢuje 19,6 % dotázaných seniorĤ a pocit izolace nepociĢuje
41,2 % respondentĤ.

Graf þ. 10 Celkové hodnocení kvality ivota seniorĤ v DS
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Tabulka þ. 18 Celkové hodnocení kvality ivota seniorĤ v DS
Hodnocení QoL
velmi dobrá
dobrá
ani dobrá ani patná
patná
velmi patná

DS Kociánka

DS Vychodilova

eny

mui

eny

mui

7
12
5
3
2

2
6
3
1
1

7
13
14
3
1

3
7
5
2
0
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Celkem
19
38
27
9
4

eny

mui
14
25
19
6
3

5
13
8
3
1

KomentáĜ: CelkovČ hodnotí kvalitu ivota 20,9 % en jako velmi dobrou, 37,3 % en
jako dobrou, 28,4 % ji hodnotí jako ani dobrou ani patnou, 8,9 % en kvalitu ivota
oznaþuje za patnou a 4,5 % en jako velmi patnou, a to z celkového poþtu 67
respondentĤ-en.
CelkovČ jako velmi dobrou oznaþilo QoL 16,7 % respondentĤ, dobĜe QoL hodnotí
43,3 %, úroveĖ ani dobĜe, ani patnČ vzhledem k QoL, oznaþilo 26,7 % respondentĤ,
jako patnou hodnotí kvalitu ivota 10 % respondentĤ a jako velmi patnou 3,3 %
respondentĤ  muĤ z celkového poþtu 30 osob.
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Graf þ. 11 íĜka sociální sítČ seniorĤ v DS z hlediska poskytované SO
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Tabulka þ. 19 íĜka sociální sítČ seniorĤ v DS z hlediska poskytované SO
poþet osob
sociální sítČ

mui K

mui V

eny K

eny V

celkem

1
2
3
4
5
6
7
8

5
6
2
0
0
0
0
0

9
5
3
0
0
0
0
0

9
5
5
3
2
2
2
1

13
7
9
4
2
2
0
1

36
23
19
7
4
4
2
2

KomentáĜ: Z tabulky je moné vyþíst íĜku sociální sítČ respondentĤ, které jim poskytují
sociální oporu v absolutních þíslech. Sociální síĢ-SS o íĜce jedné osoby je zastoupena
37,1 %, dvČ osoby poskytují SO 23,7 % respondentĤ, tĜi osoby poskytují SO 19,6 %
dotazovaných, 7,2 % respondentĤ pĜijímají SO od þtyĜ osob, pČt a est osob má
v sociální síti, která mu poskytuje oporu, stejný relativní poþet, a to 4,1 % dotázaných
seniorĤ, a pro 2.1 % dotazovaných je zdrojem SO sociální síĢ o íĜce 7 a 8 osob.
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Z grafu i z tabulky je zcela patrné, e sociální síĢ osob poskytujících respondentĤm
sociální oporu mají irí dotazované seniorky.

Graf þ. 12 Poskytovaná informaþní SO u seniorĤ v DS
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Tabulka þ. 20 Poskytovaná informaþní SO u seniorĤ v DS

Informaþní opora uivatelĤ DS

mui K

mui V

eny K

eny V

DS Kociánka

DS
Vychodilova

velmi spokojen
spokojen
ani spokojen, ani nespokojen
nespokojen
velmi nespokojen

7
8
8
1
1

11
13
7
3
1

31
25
20
2
9

15
32
40
4
5

38
33
28
3
10

26
45
47
7
6

KomentáĜ: V tabulce je vyjádĜena úroveĖ spokojenosti respondentĤ s poskytovanou
sociální oporou v oblasti informací, a to v absolutních þíslech. Respondenti DS
Kociánka jsou velmi spokojeni s poskytnutou informaþní oporou od 33,9 %
poskytovatelĤ této opory a velmi nespokojeni jsou s poskytnutou informaþní oporou od
8,9 % poskytovatelĤ. V DS Vychodilova jsou respondenti velmi spokojeni s informaþní
oporou od 19,8 % poskytovatelĤ opory a nespokojeni jsou s poskytnutou informaþní
oporou od 4,6 % poskytovatelĤ. Z grafu je patrné, e celková úroveĖ poskytované
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informaþní opory je vČtí v DS Vychodilova, ne v DS Kociánka, bez ohledu na její
hodnocení respondenty.

Graf þ. 13 Poskytovaná emoþní SO u seniorĤ v DS
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Tabulka þ. 21 Poskytovaná emoþní SO seniorĤm v DS

Emoþní opora uivatelĤ DS

mui K

mui V

eny K

eny V

velmi spokojen
spokojen
ani spokojen, ani nespokojen
nespokojen
velmi nespokojen

11
6
6
1
1

6
9
17
2
1

33
30
17
2
5

14
21
50
6
5

DS
Kociánka
44
36
23
3
6

DS
Vychodilova
20
30
67
8
6

KomentáĜ: Tabulka udává absolutní þetnosti hodnocení poskytované emoþní opory - EO
od vech dotazovaných, odpovídá íĜi sociální sítČ respondentĤ. eny v DS Kociánka
jsou s poskytovanou EO velmi spokojeni od 37,9 % poskytovatelĤ a eny DS
Vychodilova od 14,6 % poskytovatelĤ EO. Mui v DS jsou velmi spokojeni
s poskytovanou EO od 44,0 % poskytovatelĤ EO, mui v DS Vychodilova jsou velmi
spokojeni u 17,1 % poskytovatelĤ.
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Graf þ. 14 Poskytovaná praktická SO seniorĤm v DS
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Tabulka þ. 22 Poskytovaná praktická SO seniorĤm v DS

Praktická opora uivatelĤ DS

mui K

mui V

eny K

eny V

velmi spokojen
Spokojen
ani spokojen, ani nespokojen
Nespokojen
velmi nespokojen

9
2
7
2
5

5
15
8
5
2

26
17
25
2
17

15
10
53
10
8

DS
Kociánka
35
19
32
4
22

DS
Vychodilova
20
25
61
15
10

KomentáĜ: Tabulka a graf udávají míru spokojenosti respondentĤ s poskytovanou
praktickou sociální oporou od vech poskytovatelĤ, které uvedli v dotazníku. S touto
úrovní poskytované SO jsou respondenti v DS Kociánka od poskytovatelĤ pomoci
velmi spokojeni ze 31,3 % a v DS Vychodilova jsou respondenti velmi spokojeni
z 15,3 %.
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Graf þ. 15 SO poskytovaná spoleþenstvím u seniorĤ v DS
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Tabulka þ. 23 SO poskytovaná spoleþenstvím u seniorĤ v DS
Opora poskytovaná
spoleþenstvím u uivatelĤ DS

mui K

mui V

eny K

eny V

DS
Kociánka

DS
Vychodilova

velmi spokojen
spokojen
ani spokojen, ani nespokojen
nespokojen
velmi nespokojen

1
4
17
2
1

3
8
20
4
0

21
10
38
6
12

10
8
47
15
16

22
14
55
8
13

13
16
67
19
16

KomentáĜ: Tabulka udává míru spokojenosti se sociální oporou, kterou respondentĤm
poskytují pro nČ významné osoby svou pĜítomností, pĜípadnČ ve vČtím kolektivu osob.
S touto úrovní SO jsou respondenti v DS Kociánka velmi spokojeni a spokojeni
z 32,1 % a v DS Vychodilova jsou velmi spokojeni a spokojeni s touto úrovní SO
z 22,1 %. Mui v DS Kociánka jsou s touto úrovní spokojeni a velmi spokojeni z 20%,
eny z 36,6 %. Mui v DS Vychodilova jsou u této úrovnČ spokojeni a velmi spokojeni
z 31,4 %, eny z 18,8 %.
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Graf þ. 16 Poskytovaná SO dle typu poskytovatele u seniorĤ v DS
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Tabulka þ. 24 Poskytovaná SO dle typu poskytovatele u seniorĤ v DS
Poskytovaná SO uivatelĤ DS
dle typu poskytovatele
rodina
instituce
pĜátelé
spolubydlící
ostatní

mui K

mui V

eny K

eny V

8
2
1
2
3

10
2
5
2
5

20
14
5
10
10

26
11
10
2
10

DS
Kociánka
28
16
6
12
13

DS
Vychodilova
36
13
15
4
15

KomentáĜ: Tabulka udává absolutní poþty poskytovatelĤ SO, a to z hlediska typu
poskytovatele SO. Zapoþítán byl vdy jen jeden pĜedstavitel dané skupiny
poskytovatele u konkrétního respondenta. Z grafu je zĜejmé, e nejvíce SO poskytuje
respondentĤm v DS Kociánka rodina, a to z 37,3 %, dále pak pracovníci instituce, v ní
bydlí, a to z 21,3 %, následuje skupina ostatních, kde jsou zahrnuti osoby ze zájmových
þinností, sousedé z bývalého bydlitČ, kolegové z práce apod. podle specifikace
v dotazníku. Tato skupina poskytuje SO z 17,3 %, spolubydlící z 16 % a skupina, kterou
specifikují respondenti jako pĜátele z 8 %. V DS Vychodilova nejvíce poskytují SO
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rovnČ rodinní pĜísluníci, a to ze 43,4 %, následuje skupina pĜátel a ostatních osob z
18,1 %, dále pracovníci instituce z 15,6 % a spolubydlící poskytují SO ze 4,8 %.

OtevĜená otázka dotazníku:
Na závČr dotazníku byla poloena respondentĤm otevĜená otázka, kde mohli
vyjádĜit jakoukoliv pĜipomínku, názor nebo zkuenost s poskytovanou pomocí. Tyto
pĜipomínky prezentuji na následujících Ĝádcích.

  eny - M  mui, V závorce je uvedený vČk respondenta.

 (90)  Staré osoby vzácnČ poskytují pomoc, zabývají se hlavnČ vlastní
osobou.
 (89)  Jako obyvatelka domova jsem zde velice spokojena a dČkuji vem, kteĜí
se na tom podílejí.
 (89)  ChtČla bych alespoĖ jedenkrát v týdnu pobyt na þerstvém vzduchu.
 (82)  Mám hodnČ pĜátel, kteĜí mČ podpoĜí v pĜípadČ potĜeby.
 (83)  Pokud jsem z vČtí þásti sobČstaþná, povauji podporu a souþasnou
pomoc za dostateþnou. Obavu mám, e to nebude staþit, pokud mne postihne omezení
mobility (dle zkuenosti).
 (82)  V mém vČku je nesmírnČ dĤleité vČdomí uiteþnosti své osoby, monosti
pracovat a podílet se na praktické þinnosti v denním ivotČ. Významnou slokou je
pohyb. I pĜes urþité zdravotní obtíe vdy hledat monosti k pohybu a aktivitČ (cestování,
vycházky, práce na zahradČ apod.)
 (78)  V dĤsledku pracovního vytíení a nynČjích pomČrĤ  velmi málo þasu
vČnovat se jinému. Pokud to není nezbytné , musí se nejprve starat o svou domácnost.
 (75)  Málo þasu zamČstnancĤ, i kdy jsou velmi ochotní pomáhat.
 (65)  Bylo by tĜeba vyí podpory v penČním pĜíspČvku na léky.
 (73)  ChtČla bych se þastČji stýkat s rodinou.
M(72)  Pomoc je pĜínosná, ne vdy dobĜe cílená, nČkteĜí pracovníci ji podávají
z povinnosti a pĜíbuzní a pĜátelé mnohdy také.
M(82)  Dopolední osobní asistenci. Pomoc.
M(87)  Moje rodina ije v NČmecku a známí a kamarádi vesmČs zemĜeli, take
bylo dost obtíné na nČkteré otázky odpovídat.
M(70)  Vechno vyhovující.
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M(80)  100 % spokojenost.
M(87)  Jsem spokojen s prostĜedím, k ubytování mi nevyhovuje prostor
vzhledem k vozíkĤm. LékaĜ by mČl mít více zájmu o klienty. Abych si mohl uvaĜit kávu
þastČji  povolit u nČkterých, kteĜí jsou sobČstaþní varné konvice na pokoji.
M(89)  Podporu mi poskytuje v první ĜadČ spolubydlící a pak dobĜí
z pĜíbuzenstva, rodiny. PĜátelství!
 (91)  Mrzí mne, e se nemohu dostat bez dopomoci na procházku. Velmi mi
pomáhá vnuk z Finska pomocí Skype spolu þasto mluvíme. Syn mi bohuel zemĜel.
 (91)  VČtinou se nedaĜí dát dohromady vhodné lidi, i kdy to pĜi návtČvČ
v bytČ slibují a i kdy to poaduji bČhem pobytu. JetČ nikdy jsem nebydlela s vhodným
þlovČkem. I kdy jsem si stČovala na chování, na nemístné chování.
 (94)  V mČsíci záĜí jsem si vymkla nohu, byla jsem odkázána na pomoc vech
zdravotních sester 6 týdnĤ. Jsem jim za vekerou péþi moc vdČþná a dČkuji vem, kteĜí
mi pomohli.
 (69)  S poskytovanou podporou jsem spokojená.
 (74)  Jsem sobČstaþná a jsem ráda, e prozatím ádnou velkou pomoc
nepotĜebuji. RadČji pomáhám druhým já sama.
 (75)  Kadý þlovČk, aĢ personál, spolubydlící, spoluobyvatel, pĜíbuzný,
kamarádi a pĜátelé jsou dĤvodem k zamylení a taky podporou, kterou vdČþnČ
pĜijímám.
 (77)  Jsem spokojená, e mĤu bydlet v domovČ, doma bych to sama nezvládla.
Sociální pracovnice, staniþní a vechny sestry kdy nČco potĜebuji, mé poadavky rády
splní.
 (83)  Laskavost, péþe, úcta vekerého personálu domova pro seniory mČ
poskytuje pocit vlastního domova a jsem zde maximálnČ spokojena  kantýna, lékaĜ,
sestry, sociální pracovnice, údrba, úklid . Úcta z mé strany ke vem zamČstnancĤm je
velká a dČkuji jim!
 (86)  DĤleité je vybírat si ty lidi, kteĜí Vás podporují.
 (88)  Také se snaím ze vech sil pomáhat, kdybychom se vichni snaili, pak
by mČli zamČstnanci ménČ práce a my bychom jim ulehþili. Vech si velmi váím.

Názory a pĜipomínky respondentĤ jsou ve vČtinČ pĜípadĤ kladné, mnohdy
vyjadĜují pĜání a prosby pro zkvalitnČní pobytu nebo poskytování sociální sluby.
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Z hlediska sociální opory vyjadĜují respondenti svou úctu k zamČstnancĤm, rodinným
pĜísluníkĤm, spolubydlícím a vem, kteĜí jim pomoc poskytují.

Interpersonální pĜímé rozhovory
PĜi sbČru dat do dotazníku byla nabídnuta vem respondentĤm v DS Kociánka
rovnČ komunikaþní forma þili polostrukturovaný rozhovor, pĜi nČm dolo k vyplnČní
dotazníku. Bohuel v DS Vychodilova díky personálním problémĤm nemohla být
komunikace formou polostrukturovaných rozhovorĤ provádČna. Výzkumný vzorek
respondentĤ se tedy zúil. Z 29 respondentek odmítla rozhovor absolvovat jedna, za
kterou pĜila rodina. U muĤ odmítlo rozhovor 5 respondentĤ z 13, þili vzorek tvoĜí
celkem 8 muĤ a 28 en.
Celkem bylo provedeno 36 rozhovorĤ. Kadý rozhovor byl jedineþný, zajímavý
a obohacující. Vechny rozhovory jsem vedl s vČdomím toho, e nČkteĜí senioĜi mají
zhorené sluchové nebo zrakové vnímání, hĤĜe se pohybují, kdy jsme pĜecházeli na
pokoj respondenta nebo respondentky, mČl jsem tak monost poznat jejich nový domov
a pozorovat jednotlivé rozdíly jejich vnímání, vyjadĜování, gestikulaci a dalí prvky,
které komunikaci provází.
Rozhovory byly vedeny v pĜátelské atmosféĜe, protoe je známo, e seniorĤm,
komunikace chybí. V mnoha pĜípadech se rozhovor otoþil jiným smČrem a dozvídal
jsem se informace z jejich soukromého, rodinného i profesního ivota. PĜi komunikaci
jsem zásadnČ nepouíval mnoho cizích slov, mluvil jsem pomaleji a zĜetelnČ a zároveĖ
jsem sledoval, zda senior vnímá a staþí sledovat mé mylenky a otázky. Do dotazníku
jsem si dČlal poznámky, neboĢ i pĜestoe jsem mČl u sebe diktafon pro zaznamenání
rozhovoru a následný pĜepis k analýze pomocí kódování, nakonec pouití této techniky
vĤbec nedolo. Jakmile po vzájemném pĜedstavení mČl zaþít probíhat rozhovor a já
zaþal vytahovat telefon k záznamu, respondent vdy výraznČ zpozornČl a chystal se
komunikaci ukonþit. Z této techniky mČli respondenti i respondentky zcela zjevnČ
velkou obavu a nepĜíjemný pocit. Proto jsem ji u ádného polostrukturovaného
rozhovoru nepouil. Mohl jsem sice zneuít dĤvČry respondentĤ a v nestĜeeném
okamiku záznam spustit, ale to bych sám v sobČ nemČl pocit dobré, vzájemné
a bezprostĜední komunikace. Asi ve tĜetinČ pĜípadĤ byl rozhovor pĜeruen pĜíchodem
spolubydlícího nebo spolubydlící a rozvinula se dalí komunikace a dalí respondent byl
získán na toto místo je vhodné pĜipomenout následující citaci: Obratnost jedince
v komunikaci a sociálním kontaktu je pĜedpokladem kladné odpovČdi pĜi aktivaci SO.
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Naopak nízká sociální kompetence v tomto pĜípadČ vyhlídky jedince pro získání SO
sniuje 170 Díky komunikaci a kontaktu jsem prakticky verifikoval pravdivost této
formulace. Pokud by se rozhovor neodehrával v pĜíjemném a pĜátelském duchu, pak by
jistČ pĜíchozí spolubydlící nechtČl polostrukturovaný rozhovor absolvovat a slovní
komunikace by nebyla vĤbec zahájena. I pĜestoe komunikace byla svým zpĤsobem
velmi vyþerpávající, na druhou stranu byla velmi obohacující. I pĜestoe jsem domĤ
z DS po absolvování prĤmČrnČ 5 a 6 rozhovorĤ odcházel domĤ zniþený soustĜedČním
a hlasitČjí komunikací, pĜesto jsem se cítil velmi nabitý.
Za vechny zde popíu krátce jeden z nejpĜíjemnČjích záitkĤ z celého výzkumu.
Obsah rozhovoru: Respondentem v tomto pĜípadČ byla ena 88 let. BČhem
vyplĖování dotazníku jsem se dozvČdČl, e byla od roku 1942 nasazena do roku 1945
v NČmecku v té dobČ jí bylo 18let, po celou dobu musela velmi tvrdČ pracovat, po
ukonþení války se sama musela v 21letech dostat z NČmecka do Ústí nad Labem, bez
penČz, tam nČjakou dobu ila, vdala se, vychovala jednoho syna, který je od 15 let
v Praze a u tam zĤstal, pracuje tam a ona bydlí tady v BrnČ a je spokojená, má po
operaci krþních il, které se ucpávaly a bere medikaci na ĜećČní krve, protoe jí hrozí
mozková mrtvice, nemĤe se prudce zvedat, protoe padá. Její tČlesná schránka je velmi
chatrná, ale její oþi záĜí, hlas má zĜetelný a pravdČpodobnČ troku patnČ slyí, ale to
v daný moment vĤbec nevadilo. V rámci duchovní péþe DS Kociánka navtČvuje
vechny bohosluby, které tam probíhají Ĝímsko-katolickou, evangelickou i husitskou.
Tvrdí, e je úplnČ jedno na jakou mi jde, e BĤh je jenom jeden. PĜi otázce, zda je
spokojena se svým ivotem, opČt pĜipomene válku. V této souvislosti uvádí, e nic ne
válka, snad není horí. Po vyplnČní dotazníku pĜichází C  test smČje se, vdyĢ ona je
na cestČ poĜád, i kdy upadne

.Pokraþuje dál

smrt..! a to Ĝíká s úsmČvem na rtech

,

e u neþeká nic jenom

. PĜidává poznámku k C-testu s malým

pouþení, e u sice ona nic neþeká, ádnou pomoc, ale ráda by chtČla pomáhat druhým
a hlavnČ e se snaí sama, aby byla sobČstaþná a tak vlastnČ pomáhá personálu, aby se
o ni nemuseli tolik starat. Taky se snaí pomáhat spolubydlící, která není pĜítomná. Na
závČr povídá krásný pĜíbČh, kdy jí její matka poté, co jí pĜila alovat na starí sestru
Ĝíká: kdybys ses radČji místo alování, pomodlila Otþe ná! To by se Ti
ulevilo!.... SmČjeme se

.Dotazník je vyplnČný - paní mi asi 5x za sebou dČkuje, pĜeje

mi hodnČ úspČchĤ a pevnČ tiskne ruku. Taky se s ní louþím, dČkuji jí a ona se zvedá
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z postele  mám trochu strach, aby nespadla, ale vechno dobĜe dopadlo- jsem u dveĜí,
opČt mi tiskne ruku a pĜeje vechno nejlepí a mám vyĜídit její pozdravy vem
spolubydlícím v domovČ. Paní toti po operaci byla dnes první den na chodbČ a pĜela ji,
take se musí snait, aby nebyla personálu na obtí  je jí 88! Nevím, zda si mČ bude
paní pamatovat, ale já její jméno dlouho nezapomenu! V rámci této komunikace jsem se
dozvČdČl, e paní neoþekává ádnou oporu, pĜijímá tu, kterou dostává a þeká na smrt!
Podobných pĜíbČhĤ jsem vyslechl nČkolik. NČkteré z rozhovorĤ trvaly i hodinu,
nČkteré patnáct minut, podle momentální kondice (intervenující promČnná) respondenta.
PrĤmČrnČ rozhovory trvaly 30minut, co odpovídá prĤmČrné dobČ strávené dennČ
po pracovní dobČ výzkumem. NČkolikrát byl výzkum pĜeruen aktivizaþní akcí v DS
Kociánka. Vystoupení mateĜské koly, zájezd do divadla. VČĜím, e i respondenti si
kromČ motivaþní propisky odnesli pĜíjemné pocity a obohacení.

Výsledky rozhovorĤ:
Výsledkem rozhovorĤ bylo celkem 36 vyplnČných dotazníkĤ a 36 tzv. CtestĤ rekapitulace viz. Graf þ. 25

Graf þ. 25 Anticipovaná sociální opora uivatelĤ DS Kociánka
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Tabulka þ. 25 Anticipovaná sociální opora uivatelĤ DS Kociánka
Anticipovaná sociální
opora uivatelĤ DS
Kociánka

mui

eny

oþekává vyí SO

2

15

neoþekává SO

3

4

staþí poskytovaná SO

3

9

CELKEM

8

28

Výsledkem rozhovorĤ bylo zjitČní, e anticipovaná sociální opora je zastoupena
u en celkem 41,6 % a u muĤ z 5,5 %. ádnou SO neoþekává 11,1 % en a 8,3 %
muĤ. Poskytovaná SO staþí 25 % en a 8,3 % muĤ.
Celkem 19,4 % respondentĤ z DS Kociánka neoþekává ádný druh SO.
Je nutné zmínit, e C-test Nebyl pravdČpodobnČ v DS Vychodilova distribuován,
pĜípadnČ byl sociálními pracovnicemi, vysvČtlen patnČ, neboĢ se nevrátil ani jeden
z pĜedaných testĤ. patnou komunikací tak dolo ke zmenení testovanéhovýzkumného vzorku.

5.5

Diskuse výsledkĤ výzkumu
Sociální opora je vymezena pomocí nebo podporou, kterou jedinec vyuívá

nejen v situacích, kdy je pod tlakem, ale i tehdy, kdy to povauje za pĜíhodné.171 SenioĜi
v domovech pro seniory tráví þas rĤznými volnoþasovými aktivitami a bČnými
þinnostmi, které jim jejich zdravotní stav dovoluje, a to jak ve spoleþnosti svých
blízkých, tak i ve spoleþenství spolubydlících. Jakým vnímají svĤj kadodenní ivot
v souvislosti s kvalitou ivota a poskytovanou oporou je cílem této diskuse.
Východiskem pro sestavování jednotlivých otázek v dotazníku bylo získání nezávislých
promČnných, které byly dány do souvislosti se závisle promČnnými a jsou vyjádĜeny
v jednotlivých tabulkách a grafech. Sociální opora dle výzkumĤ mĤe seniory jak
pokozovat, tak jim pomáhat, vzhledem ke kvalitČ jejich ivota a z tohoto dĤvodu byly
zaĜazeny otázky, které se ke kvalitČ ivota váí a jsou jejími faktory.
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Krpoun, Z. (2012). Sociální opora: shrnutí výzkumné þinnosti v þeské a slovenské oblasti a
inspirace do budoucnosti  nadané dČti. E-psychologie [online], 6 (1), 42-50 [cit. 28. 11. 2012]. Dostupný
z WWW: <http://e-psycholog.eu/pdf/krpoun.pdf>. ISSN 1802-8853.
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Celkový výsledek prezentovaný v jednotlivých tabulkách a grafech podporuje
také doplĖující otevĜená otázka dotazníku, kde se jednotliví respondenti svobodnČ
vyjádĜili k pomoci, své kvalitČ ivota, pĜípadnČ vyjádĜili kladné nebo záporné pocity
smČrem k poskytované institucionální sociální opoĜe, je poskytuje rovnČ jedinec
jedinci, ale jeden z nich má tuto pomoc zahrnutu ve své pracovní náplni a pobírá za ni
plat.
Dalím velmi podpĤrným prvkem je kvalitativní výzkum, kde pomocí metody
polostrukturovaného rozhovoru a pomocí jednoduchého, názorného a snad i vhodnČ
zvoleného C-testu byla poloena respondentĤm otázka - zda oþekávají vyí SO.
Tento velmi sloitý pojem by senioĜi, a to z rozhovorĤ vyplynulo, chápali a dĤvodem
bylo zjednoduení ve formČ C-testu.

Testování hypotéz:

H 1: VČtina respondentĤ oþekává sociální oporu ve stejné formČ, jaká je
jim poskytována.
Pouitím tzv.C-testu bylo zjitČno, e poskytovaná SO staþí 33,3 % respondentĤ,
19,4. % respondentĤ z DS Kociánka neoþekává ádný druh SO a anticipovanou oporu
vnímá 47,2 % respondentĤ v celkového poþtu dotazovaných osob 36 osob.

Hypotéza je falzifikována, ponČvad vČtina respondentĤ  47,2 % oþekává
vyí SO , a pro daný okruh respondentĤ neplatí.

ZávČr k hypotéze H 1:
UvČdomuji si sloitost výzkum pojmu anticipovaná opora, bohuel vak v tomto
pĜípadČ jsem nevidČl jinou cestu, ne toto zjednoduení, protoe pracovat s tak
komplexním pojmem je velmi sloité. V pĜípadČ zjednoduení pomocí vlastního
C-testu, a testování touto metodou výzkumný vzorek respondentĤ, pĜedpoklad
H 1, e vČtina respondentĤ oþekává sociální oporu ve stejné formČ, jaká je jim
poskytována neplatí. I pĜestoe, nČkteré rozhovory potvrdily, e respondenti
neþekají od ivota nic, jen závČr ivota, vyhodnocení výzkumu prokázalo, e
respondenti oþekávají vyí formu SO.
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H 2: VČtina respondentĤ je spokojena s poskytovanou sociální oporou.
Pokud se podíváme na vechny þtyĜi grafy druhĤ poskytované SO  Graf. 12
a Graf þ. 15 vidíme, e hypotéza platí. Pro ovČĜení spoþteme vechny absolutní þetnosti
v tabulkách þ. 20 a 23 u poloek celkem DS Kociánka a celkem DS Vychodilova
v kategoriích velmi spokojen a spokojen, míru spokojenosti respondentĤ od vech
poskytovatelĤ a u vech druhĤ poskytovaných SO (SO poskytovaná spoleþenstvím,
praktická, emoþní a informaþní SO). ZjitČné þíslo je 436 - tolikrát vyjádĜili respondenti
svou spokojenost nebo zatrhli pole velmi spokojen s poskytovaným druhem SO.
Kategorii nespokojen a velmi nespokojen zatrhli respondenti celkem 156 krát
a tudí hypotéza platí. Kategorii ani spokojen, ani nespokojen zatrhli respondenti 380
krát pro hodnocení není relevantní, protoe vyjadĜuje nulovou hodnotu.

HYPOTÉZA

H

2

JE

PLATNÁ

PRO

UVEDENÝ

OKRUH

RESPONDENTģ

ZávČr k hypotéze H 2: V pĜípadČ této hypotézy bylo tĜeba vzít v potaz vechny
þtyĜi druhy poskytované opory a zpracovat data uvedená data z tabulek a vyjádĜit
je jejich souþtem. Tuto hypotézu potvrdil rovnČ kvantitativní výzkum i nČkteré
volnČ zodpovČzené otázky k tématu sociální opory v závČru dotazníku, uvedené
v této práci. Je velmi dobré, e senioĜi jsou s poskytovanou sociální oporou
spokojeni, pomáhá jim strávit pĜíjemnČji konec jejich ivotní dráhy, podporuje
jejich zdraví a zkvalitĖuje jim ivot, jak plyne z teoretické þásti této práce, kde
jsou v jednotlivých kapitolách popsány tyto sloité psychologické konstrukty.

H 3: eny v DS hodnotí poskytovanou sociální oporu pozitivnČji, ne mui.
V tomto

pĜípadČ

testování

hypotézy

seþteme

absolutní

þetnosti

v tabulkách

u en K a en V, a to v kategorii spokojen a velmi spokojen  souþtem dostaneme þíslo
318. Tolikrát eny tuto kategorii zatrhli a byly s poskytovanými druhy SO spokojeny.
Podobný proces provedeme u muĤ, a zjistíme hodnotu 118, krácením poþtu en
s pomČrem muĤ, k celkovému poþtu respondentĤ, se dostaneme hodnotČ 98, která je
mení ne 118.
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Hypotéza je falzifikována, ponČvad krácením poþtu respondentek vzhledem
k poþtu respondentĤ dostaneme u en hodnotu 98, a ta je mení, ne 118. Hypotéza
neplatí pro uvedený vzorek respondentĤ.
ZávČr k hypotéze H 3: eny jsou matkami a provází nás po celý ivot od poþetí,
komunikují s námi a jsou schopny pĜekonat spoustu obtíí lépe ne mui, i pĜes
slabí tČlesnou konstituci. PĜedpoklad nevyel díky krácení vzhledem k poþtu
muĤ. Jinak absolutní poþty naznaþovaly, e budou hodnotit sociální oporu ve
skuteþnosti pozitivnČji. Jen doufám, e mým krácením, které mi pĜilo logické
a správné, jsem neobrátil skuteþný výsledek. I pĜes negativní výsledek
pĜedpokladu jsou eny bojovnice a zdatnČjí komunikantky!

H 4: eny v DS jsou s celkovou kvalitou ivota spokojeni více ne mui.
V pĜípadu testování této hypotézy seþteme vechny kategorie otázek v þásti dvČ, které
hodnotí kategorie kvality ivota, þili otázky þ. 1 a þ. 11. U poslední otázky þ. 11 
Máte pocit spoleþenské izolace, poþítáme kategorii malý a vĤbec ne, protoe to je
kategorie lepí kvality ivota, ne kategorie úplného a vČtinového pocitu spoleþenské
izolace pĜi odpovČdi respondenta. Kategorii stĜední a ani spokojen, ani nespokojen opČt
v tomto procesu povaujeme za nulové a nepoþítáme s nimi. Po seþtení hodnot
v tabulkách þ. 9 a þ. 17 dostaneme souþet absolutních þetností, a to je u en 364
a u muĤ 186. U en sþítáme kategorie eny K a eny V, pod DS Kociánka a DS
Vychodilova. U muĤ sþítáme pĜíslunou kategorii mu K, pod náleitým DS, þili DS
Kociánka a mue V sþítáme v tabulkách pod DS Vychodilova. Krácením hodnoty en,
k pomČru poþtu muĤ k celkovému poþtu respondentĤ dostaneme pro eny hodnotu 112.
Hypotéza je tedy falzifikována, ponČvad krácením poþtu respondentek v pomČru
k muĤm.
ZávČr k hypotéze H 4: I s touto hypotézou souvisí komunikace, ivot se odehrává
v prostĜedí a ve spoleþnosti. Je potĜeba v ní správnČ komunikovat, abychom mohli
rĤst, rozvíjet své schopnosti, budovat novou komunikaþní spoleþnost, na sociálním
základu, vzájemném pochopení a toleranci. eny, v uvedeném vzorku, s nimi byly
vedeny rozhovory, pĤsobily velmi spokojenČ a pĜíjemnČ, je moné e se zde
projevil vliv en DS Vychodilova, které a na tĜi respondentky bydlí samy, a
vyjádĜily svou spokojenost v zodpovČzených otázkách. Mohla zaintervenovat
vnitĜní tendence þlovČka, ovlivnČná patnou náladou, patným poþasím apod.
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Výsledná zjitČní
To, e zdraví je v naem ivotČ nejdĤleitČjí, vichni víme! PĜejeme si ho
vzájemnČ u pĜíleitosti svátku, narozenin, vánoc apod., bylo pro mČ velkým
pĜekvapením, kdy jsem u odborných sociálních pracovnic zjistil neznalost pojmu
Anticipovaná sociální opora

Jsme þleny uþící se spoleþnosti, kdy se prostĜednictvím

kurzĤ, médií, rĤzných typĤ kol a zaĜízení, zájmových kroukĤ, a dalích edukaþních
prostĜedkĤ, zpĤsobĤ a technologií mĤeme, musíme a dennČ dozvídáme nové informace
a poznatky, jak je tedy moné, e Anticipovaná sociální opora zĤstává jako prostĜedek
podporující zdraví jedince v pozadí? A pracovník v produktivním vČku, který by mČl
mít vzdČlání v sociálních slubách, o tomto pojmu neví? Chápu, e starí senior se
nemusí a tak pĜíli o sociální oporu zajímat, ale odborník?

Data shrnutá výzkumem jsou jen þástí moných zjitČní, které lze z daného
dotazníku þerpat. Pokud bych mČl vyþerpat vechny moné varianty, pĜesáhl bych i tak
pĜetaený rozsah diplomové práce, a to není rozhodnČ v mém zájmu. Otestoval jsem
hypotézy, které jsem povaoval za dĤleité, a výsledná zjitČní mČ velmi pĜekvapila.

Díky sbČru dat a celému výzkumu jsem se seznámil a mČl monost
komunikovat s bájeþnými lidmi, kteĜí bydlí v krásném prostĜedí, nČkteĜí jsou na tom
zdravotnČ velmi dobĜe, a pĜesto jim nČco chybí

. Pracovníci obou domovĤ jsou velmi

ochotní a vstĜícní, jak k obyvatelĤm domova, tak k novým pĜíchozím nebo návtČvám
uivatelĤ, ale pĜesto lze vypozorovat, e je zde pĜítomen  nevím, jaký uít termín
moná by byl vhodný tČký vzduch. Tento pocit zná pravdČpodobnČ kadý z nás.
Kdy je doma husto!  to bývá obvykle ticho v jiných pĜípadech Ĝev. Není to
husto zpĤsobeno nedostatkem komunikace a vedení k této formČ obohacování se
vzájemnČ? Jedna z respondentek uvedla do poslední otázky mylenku  e staĜí lidé
nechtČjí pomáhat, e Ĝeí sami sebe  moná vhodným zpĤsobem edukace ve smČru
nové komunikace mezi uivateli, pĜípadnČ zamČstnanci a uivateli by mohly být
Ĝeením.
I já jsem se v prostĜedí domovĤ pouþil, v obou dvou organizacích jsem získal
nové þásteþnČ zde pĜedkládané poznatky, v jednom z nich jsem získal nové pĜátele
seniorského vČku a v druhém jsem poznal sympatickou paní kolegyni, která ma na
starosti praxe.
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ZávČr
ijeme v EvropČ. Evropa stárne, my vichni stárneme a jednou budeme také
staĜí! JO, máme si spoĜit, to jo. NČkdo nemá z þeho a u je rozladČný. Dusí v sobČ
negativní emoci

.Moje kamarádka Ĝíká: negativní emoce  vyvolají nemoce. Zdraví

je nejdĤleitČjím a nejvzácnČjím darem, kterého si neváíme, kdy ho máme. Jakmile
ho ztratíme, uvČdomujeme si, e bez zdraví se nám ije patnČ, kvalita ivota jde dolĤ,
necítíme se dobĜe, nechce se nám komunikovat! Bućme zdraví a komunikujme!

Vrcholní pĜedstavitelé Evropy vyhlásili letoní rok 2012 jako Evropský rok
aktivního stárnutí a mezigeneraþní solidarity. Jedním z hlavních proklamací, které celý
rok podporují, je vČta: Aktivní stárnutí není pĜínosné pouze pro seniory samotné, nýbr
i pro celou spoleþnost.172 Ano, aktivní stárnutí je rozhodnČ pĜínosem pro nás vechny.
Díky své diplomové práci zamČĜenou na stárnutí, kvalitu ivota v tomto období ivota,
ohroenou stresem v dnení uspČchané a zrychlené spoleþnosti, kde vládne konzum,
peníze, média, korupce a politika. To byla, krásná ivotní zkuenost a obohacení, které
budu uchovávat dlouho v pamČti.

Poznání a objevy nám ve vČtinČ pĜípadĤ pĜináí radost a potČení. Pochopením
a kombinací rĤzných pohledĤ na seniory, kvalitu jejich ivota, prostĜedí, íĜe jejich
kontaktĤ, pĜi strukturovaných rozhovorech mČ ujistilo v tom, e ivot je cesta, cesta, po
které vichni kráþíme a nemĤeme se vrátit zpČt. Vede nás k cíli a tím je jediná
spravedlnost na svČtČ a tou je smrt. I ta se objevila v nČkolika rozhovorech, a to se
v odborné literatuĜe píe, e senioĜi neradi o smrti hovoĜí a je pro nČ tabu. Tato
zprostĜedkovaná smrt od respondentky, ta se smála. Respondentka, starí seniorka, po
nČkolika operacích, po nucených pracích v nČmeckém lágru v osmnácti letech, plná
ivota, snahy pomáhat ostatním. To je v dnení uspČchané dobČ pomalu zázrak. Toto je
podle mého názoru hrdinka, která by se mČla objevit v médiích!
Kde je recept na takové úspČné stáĜí? Nevím, paní mi jej neprozradila, protoe
jsem z ní byl tak pĜekvapený, e ten pocit si budu hodnČ dlouho pamatovat. Jeden
z receptĤ je moné najít v knize Blahoslava Krause, Základy sociální pedagogiky, na
stranČ 164, vybírám úþelovČ jeden z autorových znakĤ zdravého a doporuþeného
172
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98

ivotního stylu: Zvládání sociální interakce - pro þlovČka je dĤleité disponovat
dostateþnou sociální sítí, která mu zaruþuje pocit bezpeþí a jí mĤe dĤvČĜovat, ale
zároveĖ by se nemČl stávat citovČ závislým na jedné osobČ a pĜipravit se o svou citovou
autonomii. Sociální pedagogika jako bio-psycho-sociální, multidisciplinární vČda mČla
propojit díky edukaci v oblastech interaktivní komunikace, roziĜování sociální sítČ
jedincĤ, posilovat tak zdroje sociální opory, zdraví jedincĤ, vzbuzovat v nich touhu po
pomoci druhým a po morální zodpovČdnosti, která povede ke zkvalitnČní ivota nás
vech! To je hlavní poznatek mé diplomové práce a východisko, pro sociální
pedagogiku.

Inspirovat bychom se v oblasti výchovy mohli také v Japonsku, kde novČ
zakládají kolky pro novČ vyrĤstající generaci v blízkosti generace starí. Jak pomĤe
vyhláení roku aktivního stárnutí? JistČ nČjaké projekty se uskuteþní, ale v prĤbČhu þasu
budou zapomenuty. V tČchto nových Japonských trendech vidím propojení generací,
vznik mezigeneraþní solidarity a budování nových, velmi dĤleitých vztahĤ a rozmČrĤ
ivota u dorĤstajících a rostoucích dČtí. Komunikací malých dČtí se starými se jistČ
vzájemnČ obohacují a pĜináí ivotu seniorĤ nový rozmČr. Do budoucího ivota mládee
pak jistČ sebou nese úctu ke stáĜí, solidaritu ke slabím a zkuenosti pĜedané odcházející
generace. VzájemnČ dochází jistČ také k vylepení komunikace mezigeneraþní a ke
spojování a vytváĜení nových pozitivních vazeb.

Medicínsko-psychologická koncepce sociální opory, propojuje stres, kterého
máme v poslední dobČ vichni a, a  kvalitu ivota, která je sice ucházející, ale chybí
v ní rozmČr pozitivní a správné komunikace  spoleþnost, která je nemocná v honbČ
za ziskem a na þlovČka, jakoby se zapomínalo a zdraví, které je velmi kĜehké a nestálé,
protoe nikdy nevíme, co se nám pĜihodí v tramvaji, kdo na nás prskne ve vlaku,
autobuse nebo zda nás neporazí auto, které vyletí náhodou za silnice.

Anticipovaná opora pokud je jedincem pojata ve správné míĜe zdraví podle
výzkumĤ posiluje a upevĖuje podobnČ jako poskytovaná sociální opora. Budujme tedy
pomocí sociální pedagogiky nové komunikaþní mosty, které nás pĜivedou opČt k sobČ
blí, propojí generace, narovná neshody, upevní zdraví a zlepí tak kvalitu ivota nám i
budoucím generacím.
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Resumé

Tato diplomová práce pĜináí pohled na souþasnou spoleþnost s ohledem na
krizi sociálního státu, demografické tendence posledních let, stáĜí, stárnutí, seniory,
problémy seniorského vČku, rozdČlení seniorĤ, sloitý konstrukt stresu, kvality ivota,
konceptuální pohled na sociální oporu, její druhy a dČlení a v závČru teoretické þásti se
zabývá anticipovanou sociální oporou a problémy resp. Nesprávným poskytováním
sociální opory, a to z hlediska seniorského vČku a rovnČ z pohledu sociální pedagogiky.

V teoretické þásti se zabývám pojmy, dČlením, pĜístupy, koncepcemi a názory
odborníkĤ na tyto pojmy a zajisté jsem neuvedl vechny moné nové poznatky v oblasti
Anticipované sociální opory. Studiem a pomocí kompilace jsem vytvoĜil dle mého
názoru ojedinČlý text, který propojuje výe zmínČné konstrukty a zároveĖ pomocí
komunikace by mČl spojit síly vČdecké i laické, k budování nových obzorĤ v ivotČ nás
vech.

V empirické þásti jsem oslovil seniory ve dvou brnČnských domovech pro
seniory  Domov pro seniory Kociánka a Domov pro seniory Vychodilova, kde jsem
provádČl výzkum. ZjitČné závČry nejsou objevem Ameriky, ale pĜi této pĜíleitosti se
doufám podaĜilo objevit nové smČry pĜi zkoumání pomČrnČ mladého pojmu
Anticipovaná sociální opora, a to u seniorĤ, nebo jsem nenael!metodologický nástroj
a uznávaný postup, který bych aplikoval v této souvislosti na výzkum seniorĤ
a povedlo se mi jej dobĜe vyhodnotit. Moná ani tato nová velmi jednoduchá cesta
nebude pro nČkoho novým objevem. Pro mČ ale byla a vČĜím, e se seniory se zaþne
v tomto smČru více pracovat a rozvíjet v nich nové komunikaþní dovednosti, neboĢ je
v nich spoustu ivotního moudra a zkueností, z nich bychom se mohli pouþit
a vzájemnČ se obohatit vzájemnou pomocí si tak zpĜíjemníme ivot a budeme novČ a
jinak vnímat anticipovanou sociální oporu"
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Anotace
Diplomová práce Anticipovaná opora u seniorĤ se zabývá problematikou sociální opory
v domovech pro seniory. Autor pojednává o zmČnách souþasné spoleþnosti, jejich
dopadu na seniory v Domovech pro seniory z pohledu stárnutí, kvality života a
pĜedevším poskytované sociální opory. Všímá si faktorĤ ovlivĖujících poskytovanou
sociální oporu z pohledu seniorského vČku a možného negativního dopadu na uživatele
DomovĤ pro seniory. Dále autor prezentuje provedený výzkum a výsledná zjištČní
z konkrétních DomovĤ pro seniory Kociánka a Vychodilova ve mČstČ BrnČ, analyzuje
reakce jejich uživatelĤ, které se týkají poskytované sociální opory.
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souþasná spoleþnost, sociální stát, stárnutí, stáĜí, problémy ve stáĜí, senior, zdraví, stres,
kvalita života, sociální síĢ, sociální opora, anticipovaná sociální opora

Annotation
This thesis deals with the anticipated support for senior citizens and the problems
associated with social support for seniors. The author deals with the current social
changes and the social support given to senior citizens and the impact these changes
have had on the elderly in these homes along with their quality of life from the
viewpoint of the seniors, themselves. Attention in this thesis is given on the factors
influencing social support from an elderly perspective and the possible negative effects
these changes have made to these seniors in these homes. Furthermore, the author
presents findings from the research done resulting from the home for the elderly in
Kociánka Vychodilová in Brno, as well as the analysis of the responses of numerous
interviews and feedback from the elderly, relating to the provision of social support
given.
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citizen, health, stress, quality of life, social network, social support, anticipated social
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PĜíloha þ. 1
Stupnice stresorĤ podle Holmese a Raheho z roku 1967:

1. Smrt manela nebo manelky

100

2. Rozvod

73

3. Rozpad manelství

65

4. VČzení

63

5. Smrt v rodinČ

63

6. ZranČní nebo nemoc

53

7. SĖatek

50

8. Ztráta zamČstnání

47

9. Manelské problémy

45

l0. Odchod do dĤchodu

44

11. ZmČna zdravotního stavu þlena rodiny 44
12.TČhotenství

40

13. Sexuální problémy

39

14. PĜírĤstek do rodiny

39

15. PĜizpĤsobování se nové práci

39

16. ZmČna finanþní situace

38

17. Smrt blízkého pĜítele

37

18. ZmČna v povolání

36

19. Manelské hádky

35

20 .Velká pĤjþka

31

21. Zruení pĤjþky

30

22. ZmČna pracovních povinností

29

23. DítČ opoutČjící domov

29

24. Potíe s tchyní nebo s tchánem

29

25. Osobní úspČch

28

26. Manelka zaþne/pĜestane pracovat

26

27. Zaþátek nebo konec koly

26

28. ZmČna ivotních podmínek

25

29. ZmČna v osobních zvycích

24

30. Potíe s nadĜízenými

23

31. ZmČna bydlitČ

20

32. ZmČna pracovní doby nebo podmínek 20
33. ZmČna koly

20

34. ZmČna v rekreaci

19

35. ZmČna v náboenském ivotČ

19

36. ZmČna ve spoleþenském ivotČ

18

37. Malá pĤjþka z banky

17

38. ZmČna v rutinČ spánku

16

39. ZmČna v rodinných vztazích

15

40. ZmČna stravy

15

41. Prázdniny

13

42. Vánoce

12

43. Malé poruení zákona

11

Dostupné z : http://etext.czu.cz/img/skripta/64/pef_233-1.pdf

PĜíloha þ. 2
DOTAZNÍK VERZE 1

Váená paní, váený pane,
dovoluji si Vás poádat o vyplnČní tohoto dotazníku, který je urþen pro seniory vyuívající
sociální slubu Domov pro seniory. Studuji obor sociální pedagogika na Institutu
mezioborových studií v BrnČ, který je souþástí Univerzity Tomáe Bati ve ZlínČ. Mým cílem
je pomocí tohoto dotazníku získat údaje potĜebné pro diplomovou práci, která se zabývá
tématem sociální opory v Domovech pro seniory.
Dotazník je anonymní a slouí pouze pro tento výbČrový výzkum. Spoléhám na Vae
pravdivé odpovČdi, které jsou zaloeny na faktech a Vaich zkuenostech.
Pokud není uvedeno jinak, zatrhnČte vdy jednu z odpovČdí.
DČkuji Vám za vyplnČní dotazníku a Vai spolupráci.
ýást I - Demografické a dalí údaje
1.) Pohlaví:
͙ mu

͙ ena

2.) Uvećte rok Vaeho narození
3.) Jaké je Vae nejvyí dosaené vzdČlání?
͙ základní
͙ vyuþen/a
͙ vyí odborné

........... /prosím dopite/

͙ stĜedokolské s maturitou
͙ vysokokolské

4.) Jaké dlouho je Vám poskytována sociální sluba Domov pro seniory?
͙ ménČ ne 6 mČsícĤ
͙ 6 mČsícĤ  1 rok
͙ více ne 1 rok  2 roky
͙ více ne 2 roky  5 rokĤ ͙ více ne 5 rokĤ  8 rokĤ ͙ více ne 8 rokĤ
5.) Kolik osob s Vámi bydlí na pokoji?
͙ ádná, bydlím sama/sám ͙ jedna osoba

͙ dvČ osoby ͙ tĜi osoby

͙ více osob

6.) Kolik þasu je Vám v prĤmČru poskytována dennČ pĜímá péþe pracovníky domova
pro seniory?
͙ do 1 hodiny
͙ 1 a 2 hodiny
͙ 2 a 3 hodiny
͙ 3 a 5 hodin
͙ 5 a 7 hodin
͙ 7 a 9 hodin
7.) Jaké vyuíváte dalí sluby, které nabízí pĜímo Vá domov pro seniory nebo je
zprostĜedkovává? /mĤete zvolit nebo dopsat více moností/
͙ relaxaþní cviþení
͙ práci v dílnČ
͙ úþast na kulturních akcích mimo domov
͙ sluby osobní asistence ͙ duchovní péþe
͙ zapĤjþení zdravotních pomĤcek
͙ jiné
.prosím uvećte
͙ dalí
prosím uvećte

ýást II - Kvalita ivota
Následující otázky zjiĢují Vá osobní pocit z kvality svého ivota nebo dalích oblastí ivota,
v posledním mČsíci, zakrtnČte prosím vdy jen jednu z moností uvedenou u otázky.
1.) Jak hodnotíte svĤj souþasný ivot?
͙1 velmi dobĜe
͙2 dobĜe
͙3 ani dobĜe, ani patnČ
͙4 patnČ
͙5 velmi patnČ
2.) Jste spokojena(ý) se svým zdravotním
stavem?
͙1 velmi spokojena(ý)
͙2 spokojena(ý)
͙3 ani spokojena(ý), ani nespokojena(ý)
͙4 nespokojena(ý)
͙5 velmi nespokojena(ý)
3.) Máte dostatek sil ke kadodennímu
ivotu?
͙1 úplnČ (stále)
͙2 vČtinou
͙3 stĜednČ
͙4 málo
͙5 vĤbec ne
4.) Jste spokojena(ý) se sebou sama(ým)?
͙1 velmi spokojena(ý)
͙2 spokojena(ý)
͙3 ani spokojena(ý), ani nespokojena(ý)
͙4 nespokojena(ý)
͙5 velmi nespokojena(ý)
5.) Jste spokojena(ý) s mezilidskými
vztahy, které udrujete?
͙1 velmi spokojena(ý)
͙2 spokojena(ý)
͙3 ani spokojena(ý), ani nespokojena(ý)
͙4 nespokojena(ý)
͙5 velmi nespokojena(ý)
6.) Jste spokojena(ý) se svou finanþní
situací?
͙1 velmi spokojena(ý)
͙2 spokojena(ý)
͙3 ani spokojena(ý), ani nespokojena(ý)
͙4 nespokojena(ý)
͙5 velmi nespokojena(ý)

7.) Jste spokojena(ý) se svými schopnostmi
vykonávat kadodenní aktivity?
͙1 velmi spokojena(ý)
͙2 spokojena(ý)
͙3 ani spokojena(ý), ani nespokojena(ý)
͙4 nespokojena(ý)
͙5 velmi nespokojena(ý)
8.) Jste spokojena(ý) se svou schopností
pohybu?
͙1 velmi spokojena(ý)
͙2 spokojena(ý)
͙3 ani spokojena(ý), ani nespokojena(ý)
͙4 nespokojena(ý)
͙5 velmi nespokojena(ý)
9.) Jste spokojena(ý) s podmínkami svého
ivotního prostĜedí?
͙1 velmi spokojena(ý)
͙2 spokojena(ý)
͙3 ani spokojena(ý), ani nespokojena(ý)
͙4 nespokojena(ý)
͙5 velmi nespokojena(ý)
10.) Jste spokojena(ý) s podporou svých
pĜátel?
͙1 velmi spokojena(ý)
͙2 spokojena(ý)
͙3 ani spokojena(ý), ani nespokojena(ý)
͙4 nespokojena(ý)
͙5 velmi nespokojena(ý)
11.) Máte pocit spoleþenské izolace?
͙1 úplný (stálý)
͙2 vČtinou
͙3 stĜední
͙4 malý
͙5 vĤbec ne

ýást III - Sociální síĢ a sociální opora

V následující þásti uvećte prosím kadou významnou osobu, která je pro Vás dĤleitá
v souvislosti s poskytováním pomoci - blíe specifikované v tabulce - TABULKA JE NA
NÁSLEDUJÍCÍ STRANċ. VezmČte prosím do úvahy vechny osoby, které Vám poskytují
nČjakou pomoc, pĜípadnČ jakoukoliv podporu, která Vám ulehþuje z Vaeho pohledu ivot.
Následující seznam Vám mĤe pomoci pĜi uvaování o osobách po Vás významných:
-

þlenové rodiny, pĜíbuzní
- kamarádi, pĜátelé
- spolubydlící
kolegové z práce
- sousedé z bývalého bydlitČ - poradci, terapeuti
spoluáci
- duchovní
- zdravotní sestra, lékaĜ
sociální pracovníci, oetĜovatelé

do tabulky uvećte jen iniciály významných osob, potom Vá vzájemný vztah a zakĜíkujte
prosím odpovídající þtvereþek, který odpovídá míĜe Vám poskytnuté pomoci v posledním
kalendáĜním mČsíci. V tabulce pouijte tolik ĜádkĤ, kolik je pro Vás dĤleitých osob, ostatní
Ĝádky nechte volné. První Ĝádek je vzorový, ten prosím nevyplĖujte  PěEJDċTE NA
NÁSLEDUJÍCÍ STRANU.

FORMA A VELIKOST POMOCI v posledním kalendáĜním mČsíci
INFORMAýNÍ
EMOýNÍ OPORA
naslouchání, dodání
OPORA
zprostĜedkování rady, odvahy, vyjádĜení
poskytnutí informací
úcty, podpory

významn
á osoba
iniciály

vzor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

F.G

VZTAH
K
1. velmi hodnČ
VAÍ
OSOBċ 2. hodnČ

bratr

PRAKTICKÁ
OPORA
praktická pomoc,
finanþní výpomoc,
poskytnutí sluby

OPORA
POSKYTOVANÁ
SPOLEýENSTVÍM
úþast na kulturní,
spoleþenské akci

1. velmi hodnČ

1. velmi hodnČ

1. velmi hodnČ

2. hodnČ

2. hodnČ

2. hodnČ

3. stĜednČ

3. stĜednČ

3. stĜednČ

3. stĜednČ

4. málo

4. málo

4. málo

4. málo

5. vĤbec ne

5. vĤbec ne

5. vĤbec ne

5. vĤbec ne

1.

2.

3.

4.

5.

1.

y
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3.

4.

5.
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3.
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4.

5.

1.

2.

3.
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5.

1.
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5.

1.

2.
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A.) CelkovČ se cítím spokojená(ý) s podporou, kterou pĜijímám od uvedených osob.
͙1 velmi spokojena(ý)
͙2 spokojena(ý)
͙3 ani spokojena(ý), ani nespokojena(ý)
͙4 nespokojena(ý)
͙5 velmi nespokojena(ý)
B.) Na tomto místČ mĤete vyjádĜit jakoukoliv pĜipomínku, názor þi zkuenost k Vám
poskytované pomoci. Tyto podnČty mohou pomoci pĜi míĜe Vám poskytované podpory þi
pomoci. Za Vá názor, postoj þi pĜipomínku velmi dČkuji:

KONEC DOTAZNÍKU, DċKUJI ZA JEHO VYPLNċNÍ.

PĜíloha þ. 3

DOTAZNÍK VERZE 2

Váená paní, váený pane,
dovoluji si Vás poádat o vyplnČní tohoto dotazníku, který je
urþen pro seniory vyuívající sociální slubu Domov pro
seniory. Studuji obor sociální pedagogika na Institutu
mezioborových studií v BrnČ, který je souþástí Univerzity
Tomáe Bati ve ZlínČ. Mým cílem je pomocí tohoto dotazníku
získat údaje potĜebné pro diplomovou práci, která se zabývá
tématem sociální opory v Domovech pro seniory.
Dotazník je anonymní a slouí pouze pro tento výbČrový
výzkum. Spoléhám na Vae pravdivé odpovČdi, které jsou
zaloeny na faktech a Vaich zkuenostech.
Pokud není uvedeno jinak, zatrhnČte vdy jednu z odpovČdí.
DČkuji Vám za vyplnČní dotazníku a Vai spolupráci.
ýást I - Demografické a dalí údaje
1.) Pohlaví:
͙ mu

͙ ena

2.) Uvećte rok Vaeho narození

../prosím dopite/

3.) Jaké je Vae nejvyí dosaené vzdČlání?
͙ základní
͙ vyuþen/a
͙ stĜedokolské s maturitou
͙ vyí odborné
͙vysokokolské

4.) Jaké dlouho je Vám poskytována sociální sluba Domov
pro seniory?
͙ ménČ ne 6 mČsícĤ
͙ 6 mČsícĤ  1 rok
͙ více ne 1 rok  2 roky
͙ více ne 2 roky  5 rokĤ
͙ více ne 5 rokĤ  8 rokĤ
͙ více ne 8 rokĤ
5.) Kolik osob s Vámi bydlí na pokoji?
͙ ádná, bydlím sama/sám ͙ jedna osoba
͙ dvČ osoby
͙ tĜi osoby

͙ více osob

6.) Kolik þasu je Vám v prĤmČru poskytována dennČ pĜímá
péþe pracovníky domova pro seniory?
͙ do 1 hodiny
͙ 1 a 2 hodiny
͙ 2 a 4 hodiny
͙ 4 a 6 hodin
͙ 6 a 8 hodin
͙ 8 a více hodin
7.) Jaké vyuíváte dalí sluby, které nabízí pĜímo Vá domov
pro seniory nebo je zprostĜedkovává? /mĤete zvolit nebo
dopsat více moností/
͙ relaxaþní cviþení
͙ práci v dílnČ
͙ úþast na kulturních akcích mimo domov
͙ sluby osobní asistence
͙ duchovní péþe
͙ zapĤjþení zdravotních pomĤcek
͙ jiné
.prosím uvećte
͙ dalí
prosím uvećte

ýást II - Kvalita ivota

Následující otázky zjiĢují Vá osobní pocit z kvality svého
ivota nebo dalích oblastí ivota, v posledním mČsíci,
zakrtnČte prosím vdy jen jednu z moností uvedenou u otázky.

1.) Jak hodnotíte svĤj souþasný ivot?
͙1 velmi dobĜe
͙2 dobĜe
͙3 ani dobĜe, ani patnČ
͙4 patnČ
͙5velmi patnČ

2.) Jste spokojena(ý) se svým zdravotním stavem?
͙1 velmi spokojena(ý)
͙2 spokojena(ý)
͙3 ani spokojena(ý), ani nespokojena(ý)
͙4 nespokojena(ý)
͙5 velmi nespokojena(ý)

3.) Máte dostatek sil ke kadodennímu ivotu?
͙1 úplnČ (stále)
͙2 vČtinou
͙3 stĜednČ
͙4 málo
͙5 vĤbec ne

4.) Jste spokojena(ý) se sebou sama(ým)?
͙1 velmi spokojena(ý)
͙2 spokojena(ý)
͙3 ani spokojena(ý), ani nespokojena(ý)
͙4 nespokojena(ý)
͙5 velmi nespokojena(ý)

5.) Jste spokojena(ý) s mezilidskými vztahy, které udrujete?
͙1 velmi spokojena(ý)
͙2 spokojena(ý)
͙3 ani spokojena(ý), ani nespokojena(ý)
͙4 nespokojena(ý)
͙5 velmi nespokojena(ý)

6.) Jste spokojena(ý) se svou finanþní situací?
͙1 velmi spokojena(ý)
͙2 spokojena(ý)
͙3 ani spokojena(ý), ani nespokojena(ý)
͙4 nespokojena(ý)
͙5 velmi nespokojena(ý)

7.) Jste spokojena(ý) se svými schopnostmi vykonávat
kadodenní aktivity?
͙1 velmi spokojena(ý)
͙2 spokojena(ý)
͙3 ani spokojena(ý), ani nespokojena(ý)
͙4 nespokojena(ý)
͙5 velmi nespokojena(ý)

8.) Jste spokojena(ý) se svou schopností pohybu?
͙1 velmi spokojena(ý)
͙2 spokojena(ý)
͙3 ani spokojena(ý), ani nespokojena(ý)
͙4 nespokojena(ý)
͙5 velmi nespokojena(ý)
9.) Jste spokojena(ý) s podmínkami svého ivotního prostĜedí?
͙1 velmi spokojena(ý)
͙2 spokojena(ý)
͙3 ani spokojena(ý), ani nespokojena(ý)
͙4 nespokojena(ý)
͙5 velmi nespokojena(ý)

10.) Jste spokojena(ý) s podporou svých pĜátel?
͙1 velmi spokojena(ý)
͙2 spokojena(ý)
͙3 ani spokojena(ý), ani nespokojena(ý)
͙4 nespokojena(ý)
͙5 velmi nespokojena(ý)

11.) Máte pocit spoleþenské izolace?
͙1 úplný (stálý)
͙2 vČtinou
͙3 stĜední
͙4 malý
͙5 vĤbec ne

ýást III - Sociální síĢ a sociální opora
V následující þásti uvećte prosím kadou významnou osobu,
která je pro Vás dĤleitá v souvislosti s poskytováním pomoci blíe specifikované v tabulce - TABULKA JE NA
NÁSLEDUJÍCÍ STRANċ. VezmČte prosím do úvahy vechny
osoby, které Vám poskytují nČjakou pomoc, pĜípadnČ
jakoukoliv podporu, která Vám ulehþuje z Vaeho pohledu
ivot.
Následující seznam Vám mĤe pomoci pĜi uvaování
o osobách pro Vás významných:
- þlenové rodiny, pĜíbuzní
- kamarádi, pĜátelé
spolubydlící
- kolegové z práce - sousedé z bývalého bydlitČ poradci, terapeuti
- spoluáci
- duchovní - zdravotní sestra, lékaĜ
- sociální pracovníci, oetĜovatelé
do tabulky uvećte jen iniciály významných osob, potom Vá
vzájemný vztah a zakĜíkujte prosím odpovídající þtvereþek,
který odpovídá míĜe Vám poskytnuté pomoci v posledním
kalendáĜním mČsíci. V tabulce pouijte tolik ĜádkĤ, kolik je
pro Vás dĤleitých osob, ostatní Ĝádky nechte volné. První
Ĝádek je vzorový, ten prosím nevyplĖujte  PěEJDċTE NA
NÁSLEDUJÍCÍ STRANU.

FORMA A VELIKOST POMOCI v posledním kalendáĜním mČsíci
INFORMAýNÍ
EMOýNÍ OPORA
OPORA
naslouchání, dodání
zprostĜedkování
VZTA
odvahy, vyjádĜení
rady,
poskytnutí
H
významná
úcty, podpory
informací
osoba
K
1. velmi hodnČ
iniciály
VAÍ 1. velmi hodnČ
2. hodnČ
OSOBċ 2. hodnČ
3. stĜednČ
3. stĜednČ
4. málo
4. málo
5. vĤbec ne
5. vĤbec ne
1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.
vzor
F.G
bratr
y
y
1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.
1.
2.
3.
4.

PRAKTICKÁ
OPORA
OPORA
POSKYTOVANÁ
praktická pomoc, SPOLEýENSTVÍM
finanþní výpomoc,
úþast na kulturní,
poskytnutí sluby
spoleþenské akci
1. velmi hodnČ
1. velmi hodnČ
2. hodnČ
2. hodnČ
3. stĜednČ
3. stĜednČ
4. málo
4. málo
5. vĤbec ne
5. vĤbec ne
1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.
y
y
1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.
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2.

3.
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5.

FORMA A VELIKOST POMOCI v posledním kalendáĜním mČsíci

5.
6.
7.
8.

INFORMAýNÍ
EMOýNÍ OPORA
OPORA
naslouchání, dodání
zprostĜedkování
VZTA
odvahy, vyjádĜení
rady,
poskytnutí
H
významná
úcty, podpory
informací
osoba
K
1. velmi hodnČ
iniciály
VAÍ 1. velmi hodnČ
2. hodnČ
OSOBċ 2. hodnČ
3. stĜednČ
3. stĜednČ
4. málo
4. málo
5. vĤbec ne
5. vĤbec ne
1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.

PRAKTICKÁ
OPORA
OPORA
POSKYTOVANÁ
praktická pomoc, SPOLEýENSTVÍM
finanþní výpomoc,
úþast na kulturní,
poskytnutí sluby
spoleþenské akci
1. velmi hodnČ
1. velmi hodnČ
2. hodnČ
2. hodnČ
3. stĜednČ
3. stĜednČ
4. málo
4. málo
5. vĤbec ne
5. vĤbec ne
1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.
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5.

1.

2.

3.
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1.

2.

3.
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5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

A.) CelkovČ se cítím spokojená(ý) s podporou, kterou
pĜijímám od uvedených osob.
͙1 velmi spokojena(ý)
͙2 spokojena(ý)
͙3 ani spokojena(ý), ani nespokojena(ý)
͙4 nespokojena(ý)
͙5 velmi nespokojena(ý)

B.) Na tomto místČ mĤete vyjádĜit jakoukoliv pĜipomínku,
názor þi zkuenost k Vám poskytované pomoci. Tyto podnČty
mohou pomoci pĜi míĜe Vám poskytované podpory þi pomoci.
Za Vá názor, postoj þi pĜipomínku velmi dČkuji:

KONEC DOTAZNÍKU, DċKUJI ZA JEHO VYPLNċNÍ.

PĜíloha þ. 4
Domov pro seniory Kociánka
Ĝeditel
Ing. Tomá ěíþný
Kociánka 1/8
612 00 Brno

Bc. Petr Janík
Tomeþkova 2
638 00 Brno

VČc : ádost o povolení výbČrového výzkumu

Váený pane Ĝediteli,

dovoluji si Vás tímto poádat o provedení výbČrového výzkumu ve Vaem zaĜízení.
Tento výzkum je praktickou þástí mojí diplomové práce na téma Anticipovaná sociální
opora seniorĤ v domovech pro seniory. Mým zámČrem je oslovení uivatelĤ Vaeho
domova a poádat je o vyplnČní anonymního dotazníku, který zodpoví otázky míry
jejich sociální opory a spokojenosti pĜi pobytu ve Vaem domovČ. ZároveĖ Vám mĤe
vyhodnocení dotazníku pomoci pĜi zkvalitĖování Vaí sociální sluby. Dotazník
pĜikládám jako pĜílohu této ádosti.

PĜedem Vám dČkuji za odpovČć a pĜípadnou spolupráci.

S pozdravem

Bc. Petr Janík

V BrnČ 20. 6. 2012
Vae stanovisko k této ádosti:

S provedením výbČrového výzkumu

souhlasím - nesouhlasím
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C-test jednoduchá cesta k objasnČní Anticipované sociální opory u seniorĤ




