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ABSTRAKT 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit život seniora, vliv společenských změn. V práci jsou 

zahrnuty a rozebrány základní pojmy jako stárnutí a stáří, biopsychosociální změny,            

univerzity třetího věku, potřeby seniorů, ale také vliv rodiny na seniora. Zvolený problém 

je zkoumán pomocí kazuistiky s respondenty. Celkem bylo provedeno 6 kazuistik pomocí 

polostrukturovaného rozhovoru. Výsledkem práce je zjištění, že každý z dotazovaných 

respondentů žije jiným způsobem života.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

senior, senium, stáří, stárnutí, sociální zařízení, změny ve stáří, potřeby ve stáří, zájmy     

ve stáří, rodina seniora, edukace seniora, university třetího věku, pracovní příležitosti      

seniora 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this thesis is to evaluate the life of a senior, the influence of social             

changes. Basic concepts such as aging, old age, biopsychosocial changes, Universities               

of the Third Age, the needs of seniors, but also family influence on seniors are included                    

and discussed in the thesis. The issue is researched through the case interpretation                

with respondents. A total of six case interpretations were carried out using                                  

a semi-structured interview. The finding is that each of the respondents lives a different 

way of life.  
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senior, aging, old age, social institutions, changes in old age, needs in old age, interests            

in old age, family of a senior, education of a senior, Universities of the Third Age,                 

job opportunities for a senior 
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ÚVOD 

„Štěstí je poznat v mládí přednosti stáří a stejné štěstí je udržet si ve stáří přednosti mládí.“         

Johann Wolfgang Goethe 

Ve své bakalářské práci se zabývám dráhou života seniorů neboli náplní života 

a životem samotným v seniorském věku. Zaobírám se vlivem společenských změn,               

které s sebou přináší přechod z období dospělosti do životní etapy zvané stáří. Zaměřuji                    

se především na postavení seniora v dnešní společnosti, také jak společnost působí               

na seniora a jak senior ovlivňuje ji. 

K výběru tohoto tématu mne inspirovalo nejen mé povolání pracovnice v sociálních 

službách, ale též silně prosociální výchova započata již v raném dětství. 

Cílem mé bakalářské práce je poukázání na život seniora v této zemi,                      

též na eventuality, jež mu nabízí stát, tedy na služby státního i soukromého charakteru. 

Účelem by též měl být pohled na příležitosti ke vzdělávání nebo uplatnění na trhu práce,                

na hospodárné zázemí a taktnost společnosti. Výrazněji se zajímám v praktické části této 

práce o zájmy seniorů, tedy jejich sebeuplatnění. Též jak jsou vnímáni svojí rodinou                  

a popřípadě jakým způsobem jim rodinní příslušníci ulehčují bytí či jak jim život blízcí 

známí dělají hezčím. Senioři jsou častokrát pod kritikou společenského mínění. Opětovaně 

jsou úsudky o starých podobny klišé, které tak dobře známe, jež zřídka bývají pravdou. 

Bakalářskou práci jsem rozdělila na část teoretickou a praktickou. V části teoretické 

popisuji biopsychosociální změny ve stáří, vyzdvihuji potřeby seniora mladšího a staršího, 

jejichž život a požadavky na něj se v mnohém liší. Zmiňuji paletu možností z oblasti         

zájmů, práce nebo dalšího vzdělávání, kterými senior může disponovat. Praktickou část 

jsem věnovala rozhovorům se seniory v různých věkových kategoriích, a též komunikaci        

s rodinou a přáteli seniora. Celkově jsem svoji bakalářskou práci strukturovala do čtyř   

kapitol. V jednotlivých kapitolách poukazuji na stárnutí a stáří, edukaci seniorů a jejich 

osobní zájmy, uplatnění ve společnosti, dále se zabývám jejich vlastními zkušenostmi           

a názory, které plynou z rozhovorů.
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 STÁRNUTÍ A STÁŘÍ 

1.1 Příprava na stáří 

 Stárnutí je celoživotní proces počínaje zrozením, konče úmrtím. 

 Přestože žijeme v době moderní medicíny a vyspělé farmakologie, každý přirozeně 

projde životním stádiem progrese a následně regrese, které je nevyhnutelně zakončeno 

smrtí. V údobí progrese, kdy je člověk vitální, tedy plný sil a má organismus překypující 

energií, který je ještě dlouho schopen správně fungovat, by jedinec neměl opomínat,         

že ačkoli je stáří daleko, přece jen jednou nastane.  

 Spousta mladých lidí se často ke stáří nestaví kladně. Obecně je senior brán spíše 

jako přítěž společnosti. Ovšem je třeba se na tuto problematiku dívat individuálně.           

Upřednostňuje se mládí, krása, svěžest a o stáří se příliš nehovoří nebo bývá                       

negativizováno. V dávných dobách však byl „kmet“ považován za moudrého zkušeného, 

mladí si k němu chodili pro rady a byl všeobecně respektován a uctíván. Kdežto nyní               

je okolí často lhostejné vůči seniorovi. Stáří bývá zesměšňováno, je terčem neúcty               

a nejednou v nejhorších případech bývá obětí kriminálních činů. 

 Proces stárnutí či jinak involuce je nevyhnutelná etapa neprobíhající pouze u lidí, 

nýbrž v celé přírodě. Nastávají změny společenské, duševní i tělesné. A proto je velice 

důležité pomýšlet na tuto část života již ve stádiu progrese. Mladí si často neuvědomují, 

možná ani nepřipouští, že jednou zestárnou a budou se také zaobírat problémy starých, 

které mnohým nyní přijdou úsměvné nebo dokonce nepodstatné. 

 Mezi přípravu na stáří bychom určitě mohli v prvé řadě považovat již samotné  

myšlenky na senium, přemítání o zabezpečení, tedy bydlení, příjmu, pomoci rodiny           

nebo sociálních službách. V pokročilém věku člověka je však důležitá nejen jistota        

zajištění základních potřeb organismu, jako je dýchání, pravidelný příjem jídla, pití a téže 

vylučování, ale i pohoda duševní, jelikož právě senioři tíhnou nejčastěji k duševní             

rozladěnosti. U starých se často jedná o pocity pramenící ze samoty, změny sociální role 

(připadá si méně potřebný) a též z degenerace tělesné schránky (nemohou, to co dříve 

mohli). Pro psychickou pohodu ve stáří můžeme brát jako přípravu v mládí také             

důchodové pojištění, z finanční jistoty vyvěrá stabilnější a vyrovnanější život. Dále získané 

vzdělání a popřípadě dosahování dalšího odborného vzdělání, potřeba neustálé                 

sebeedukace vede ke zkvalitnění žití všeobecně, aktivní zájem o aktuální dění, zprávy               
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a novinky, přizpůsobení se době, objevování nového a v neposlední řadě věnování se svým 

koníčkům, hobby. 

 Velice důležité je připravit si bohatý životní plán do důchodového věku. Může jej 

zahrnovat přispívání znalostí v určitých oblastech, začlenění se do zajímavých organizací, 

účastnění se inspirujících činností, cestování, sport, kultura a jiné. 

1.2 Biopsychosociální změny ve stáří 

Biologické změny neboli tělesné se týkají pohybového a nervového aparátu, trávícího 

a vylučovacího systému, též soustavy dýchací. V neposlední řadě se naskýtají problémy 

spojené s krevním oběhem. Mnoho z těchto problémů je možné kladně ovlivnit, zmírnit. 

Tyto změny jsou individuální a závisí na genetické výbavě. Výše vyjmenované často vede 

ke snížení fyzických sil, což je převážně přímo úměrné závislosti na péči bližních                 

nebo státní i nestátní služby. Na výpomoci druhých. Patrná je i změna vzhledu fyzického. 

Změny psychiky se mohou projevit zejména v poznávacích schopnostech (vnímání,  

pozornost, paměť, představy, myšlení). Často dochází ke snížené schopnosti adaptace       

na nové životní situace a podmínky. Snížené vnímání oslabenými smysly způsobuje                    

i strach a úzkost, přináší nejistotu. (Klevetová, Dlabalová, 2008, s. 23) U seniora                

zaznamenáváme zpomalenější myšlení, většinou je v úpadku paměť krátkodobá,                

kdežto v paměti dlouhodobé je senior schopný uchovávat a na zážitky odehrávající                  

se před několika roky je schopen si tedy lépe vzpomenout. Ubývá způsobilost edukace,                        

což znamená, že trvá delší dobu, než se starý naučí něčemu novému a zvládne určitou            

znalost či dovednost používat v životě. Nesnází je především vybavení si již naučeného, 

nikoli však stabilně v mysli ukotveného. Pozorovatelný je úbytek zájmů a nechutenství 

objevovat nové. Senior je citlivější, prožívá hlouběji emotivní situace, poměrně lehce               

podlehne dojetí. 

 Změny související s duševním stavem v seniu jsou velmi osobité. Některý si duševní 

zdraví uchová dobu delší, jiný jej pozbyde za údobí kratší.  

Jako změny sociální můžeme považovat všechny ty změny, které mají vliv nejen        

na postavení seniora ve společnosti, ale také na seniora samotného. Pro staré lidi mají      

nesmírně důležitou funkci společenské kontakty. Nejdůležitějším stykem je ten s rodinou, 

jejími příslušníky. Z nichž by měl člověk vycítit mimo jiné jistotu, bezpečí a zájem. Svoji 

roli má v životě mnohých seniorů i domácí mazlíček. Mezi nejčastěji volené patří                     
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pes nebo kočka. Zvíře je v obtížných časech i chvílích samoty svému pánovi nejblíže.          

Což platí nejen u seniora. Stává se členem rodiny, je bráno jako bližní, přítel nikoli však 

jako „jen zvíře“. Veškeré zdravotní změny domácího mazlíčka jsou tedy prožívány stejně 

emotivně jako u jiných členů rodiny. Je často jediným společníkem v domácnosti seniora. 

Nemalý význam na umocňování sociálních kontaktů mají vycházky nejen s domácími 

mazlíčky, přáteli a vrstevníky.  

Jako vlivnou sociální změnu, můžeme brát odchod do penze. Senior se musí vypořádat 

se ztrátou dosavadní sociální role a učí se žít s novou. Odchod z pracovního procesu může 

vést k sociální izolaci. Náhlá spousta volného času, s nímž senior netuší jak naložit, může 

podnítit myšlenky o nepotřebnosti. Snížení společenských kontaktů a pracovní aktivity, 

v neposlední řadě financí může v seniorovi podnítit již zmíněnou psychickou nestabilitu. 

Syndrom prázdného hnízda neboli odchod dětí z domova je další sociální změnou,    

která může ústit ve stavy opuštěnosti, deprese. Manželům se však naskýtají nové možnosti 

hlubšího upevnění vztahu mezi nimi nebo naopak může dojít k zhoršení již vzniklých          

konfliktů. Většinou však pozbytí role rodiče je nahrazeno rolí prarodiče.  

Nemálo významnou sociální změnou je opuštění domova. Starý člověk v něm             

zanechává svoji minulost, vše to, co představovalo jeho život. Stěhování se k rodině,          

do domova s pečovatelskou službou, do domova pro seniory či do jiného zařízení,                 

kde starému poskytnou veškerou péči, nese svá úskalí. Senior si déle zvyká na nové              

podněty, prostředí, což znamená, že se hůře adaptuje. 

1.3 Potřeby ve stáří 

Ve stáří lidé ztrácejí schopnost uspokojovat své každodenní potřeby a udržovat           

kontrolu nad svým životem a tím se snižuje kvalita jejich života. Péče o tyto lidi vyžaduje 

pochopení a znalost jejich potřeb. Odlišnost u znevýhodněných seniorů tkví v jiném            

způsobu naplňování potřeb. Ve stáří nejsou zásadní jen fyzické potřeby, ale také psychické 

a spirituální. 

Potřeby člověka jsou individuální a v průběhu života se mění ve vztahu k prostředí, 

v němž žije. (Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012, s. 33 - 34) 

 

V souvislosti s péčí o geriatrické pacienty je třeba si připomenout teorii lidských           

potřeb, která je znázorňována jako pyramida. Základnu tvoří biologické potřeby          
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(nestrádat hladem a žízní, zimou, bolestí apod.), střední patro znázorňuje vyšší                     

psychosociální potřeby (potřeba mít soukromí, komunikovat, poznávat, být pozitivně            

přijímán, zažívat lásku apod.). Nejvyšší úroveň patří spirituálním, nadosobním potřebám 

(naplňování mravního ideálu, sounáležitost s vyššími principy – božskými).  

Od teorie potřeb se odvinulo stanovení obecně platných priorit v přístupu ke starým 

lidem. 

• Zabezpečenost – zajištění přístřeší, oblečení, potravy, základní zdravotní péče 

• Autonomie – zachování rozhodovacích kompetencí, kontroly nad děním, soukromí 

• Důstojnost – respektování osobnosti, soukromí, vyloučení forem chování,                  

které senior vnímá jako ponižující, prevence nevhodného zacházení 

• Smysluplnost – pomoc při hledání životní náplně, prevence komunikační                         

a senzorické deprivace 

• Participace – zapojení do života komunity, sdílení problémů, komunikování              

(Kalvach, Onderková, 2006, s. 11-13) 

1.4 Shrnutí 

Není zcela zřejmé, co všechno si má člověk pod pojmem stáří představit, vždy záleží 

na tom, z jakého úhlu pohledu se na stáří díváme. Stáří je neodmyslitelnou součástí                     

a etapou každého života.  

Světová zdravotnická organizace rozdělila stáří na 3 etapy v trvání patnácti let. 

- 60 – 74 let – mladé stáří 

- 75 – 89 let – vlastní stáří 

- 90 a výše – dlouhověkost (Poledníková, 2006) 

Samo stáří je obtížně definovatelná poslední fáze života, v níž se nápadněji projevuje 

involuce, souhrn involučních změn (zánikových, „poklesových“, atrofických),                          

se zhoršováním zdatnosti, odolnosti a adaptability organismu. Často dochází k rozporům 

mezi stářím kalendářním (věkem člověka) a stářím biologickým (jeho zdatností, mírou 

involuce). Mnozí lidé jsou na svůj věk zdatní a výkonní, jiní působí předčasně zestárlým 

(progerickým) dojmem. Příčinnou posouvání hranic stáří do vyššího věku je přibývání  

seniorů a zlepšování jejich zdravotního a funkčního stavu.(Kalvach, Onderková, 2006, s. 7) 
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2 VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ A OSOBNÍ ZÁJMY 

2.1 Edukace seniorů 

Pojem edukace lze definovat jako proces soustavného ovlivňování chování a jednání 

jedince s cílem navodit pozitivní změny v jeho vědomostech, postojích, návycích                 

a dovednostech. Edukace znamená výchovu a vzdělávání jedince. (Juřeníková, 2010, s. 9) 

Podle Průchy (1997) je výchova „…proces záměrného působení na osobnost člověka 

s cílem dosáhnout pozitivních změn v jejich vývoji. Jde přitom především o záměrné            

utváření a ovlivňování podmínek umožňujících optimální rozvoj jedince v souladu s jejich 

individuálními dispozicemi a stimulujících jeho vlastní snahu stát se autentickou vnitřně 

integrovanou a socializovanou osobností“. (Juřeníková, 2010, s. 9) 

Výchova a vzdělávání je v dnešní době chápáno jako celoživotní proces. Jedním 

z hlavních požadavků je, aby k tomuto vzdělávání měli všichni přístup. Cílem je vytvoření 

vzdělávacích možností, aby lidé měli potřebu se dále vzdělávat a mohli se vzdělávat 

i v postproduktivním věku. (Mühlpachr, 2004, s. 132) 

Vzdělávání seniorů můžeme rozdělit do čtyř skupin: 

• Preventivní – informace o úspěšném stárnutí, prevence fyzických, psychických 

a sociálních událostí 

• Rehabilitační – edukační rehabilitace znalostí, dovedností a schopností 

• Volnočasová – poskytnutí nových znalostí, typy k volnočasovým aktivitám 

• Anticipační – poskytnutí informací o změnách a nových jevech tak, aby nedošlo 

k vypadávání z kontextu společenského vývoje  

(Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012, s. 38) 

Při edukaci seniorů je vždy nutné respektovat specifika, která vychází                            

ze zdravotního a sociálního hlediska starších lidí a také jejich motivace. Důležité                      

je respektovat věkové kategorie, mezi které patří příprava na důchod, „začínající“                 

důchodci, starší lidé a staří lidé. Poznáním zájmů a možností daných věkových kategorií 

můžeme určit zájem a možnosti. Je nutné brát také ohled na větší zatížení organismu,                             

jak v biologické tak i psychologické stránce. (Palán, 2003, s. 173) 

 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 15 

 

Principy komunikace se seniory 

• Správné oslovení – příjmení, titul 

• Odstranit formální fráze, odborné výrazy 

• Během komunikace odstranit rušivé elementy 

• Mluvit jasně, hlasitě, pomalu, v krátkých větách 

• Průběžně kontrolovat, zda senior správně chápe informace 

• Pohybovat se v zorném poli seniora, navázat oční kontakt 

• Soustředit se na seniora, nesledovat počítač či okolní dění 

• Komunikovat pokud možno jen s jednou osobou 

• Povzbuzovat projevením vlídného zájmu 

• Věnovat pozornost neverbálním projevům (Kalvach, Onderková, 2006, s. 13) 

2.2 University třetího věku 

Jsou nejznámější vzdělávací prostředky pro seniory v Evropě zaměřující                           

se na zájmové vzdělávání seniorů. Základním cílem institucí je snaha o zlepšení kvality 

života. (Čornaničová, 1998, s. 90) 

Základním cílem univerzit třetího věku je vytvoření programů pro zájmové                  

vzdělávání seniorů. Posláním je rozšířit možnosti vzdělávání seniorů a předat jim nové 

poznatky a informace. Významnou rolí je možnost sociálního kontaktu seniora s ostatními 

účastníky vzdělávání. Zaměření univerzit třetího věku může být rozdílné. Může to být        

cyklus přednášek, které mohou být zaměřeny na různá témata nebo mohou být v ročních                                

a semestrálních cyklech. (Palán, 2003, s. 175) 

Cílem univerzity třetího věku je, aby senioři měli potřebu se dále vzdělávat                       

a možnost tuto potřebu uspokojit. Z výzkumů vyplývá, že díky vzdělání 

v postproduktivním věku se lidé cítí lépe začlenění do společnosti. Oblíbeným kurzem             

je kurz práce na počítači. Velký zájem je o internet a využívání e-mailu. Penzisti mají často 

nulový vztah k počítačům, mají z něj strach. (Lysá, 2014, s. 30) 
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2.3 Zájmy a záliby 

Kluby seniorů 

U nás nejrozšířenější typ institucí sdružování seniorů. Řadí se mezi kulturně výchovná 

zařízení, které slouží pro volný čas. Zaměřují se na organizované zájmové činnosti seniorů, 

hodnotné naplnění jejich volného času a styk se seniory stejné věkové kategorie.                 

(Čornaničová, 1998, s. 97) 

 Akademie třetího věku 

Vzdělávání s krátkodobými cykly, jednosemestrálním či vícesemestrálním studiem. Cykly 

jsou zaměřeny na medicínsko – gerontologickou orientaci (poznatky na podporu zdravého 

stárnutí, zdravé životosprávy), kulturu, historii, ekologii. (Čornaničová, 1998, s. 95) 

 Univerzity volného času 

Nejsou vázané na vysoké školy, senioři neplatí kurzovné, ale jen symbolické zápisné.             

Nejsou věkově segregované, mají silnou sociální orientaci. Vznikají při občanských           

sdruženích, knihovnách ve městech i vesnicích. (Klevetová, Dlabajová, 2008, s. 53 – 54)  

2.4 Shrnutí 

Jako volnočasové aktivity můžeme nazvat společenské, kulturní i sportovní činnosti, 

které lidé provozují ve svém volném čase. Volnočasové aktivity bývají nabízeny 

v sociálních zařízeních, jsou zde provozovány pravidelně a výhodou těchto aktivit                    

je kontakt s vrstevníky, navazování přátelství. (Haškovcová, 2012, s. 170) 

 

Aktivizace seniorů může probíhat v oblasti rehabilitační péče ve zdravotnictví -                 

fyzioterapeutické možnosti. Dále se nabízí příležitost podpory seniorů na trhu práce -              

prodlužování aktivní fáze života, nabídka institucionálního vzdělávání seniorů – kurzy, 

přednášky v neziskovém i ziskovém sektoru, příležitost k zapojení do veřejného života, 

možnost uplatňovat své zájmy a koníčky. (Műller, 2006, s. 37-38) 

 

Cílem vzdělávání seniorů je obohacení informací a rozvoj schopností. Senioři by měli 

být vzděláváním vedeni k seberealizaci a vlastnímu rozvoji. Vzdělání též můžeme chápat 

jako náplň volného času, může vést k obohacení života penzisty, pomoci udržet ho být 

aktivní, usnadnit mu adaptaci na nový způsob života. (Čornaničová, Petřková, 2004) 
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3 UPLATNĚNÍ SENIORŮ VE SPOLEČNOSTI 

3.1 Senior a pracovní příležitost 

Senioři hledající uplatnění na trhu práce, tuto pozici vyhledávají z důvodu potřeby 

být v kolektivu, aby se doma nenudili, chtějí společnosti něčím přispět, prožít stáří aktivně. 

(Fafková, 2013, s. 30) 

V Česku přibývá pracujících důchodců, a to i přesto, že hranice pro odchod                     

do důchodu se zvyšuje. Přístup starší generace se mění, lidé chtějí být aktivní, mít vyšší 

příjmy, chtějí pracovat. V roce 2010 chodilo do práce 129 600 starobních důchodců mladší 

70 let, v roce 2013 to bylo již 145 100 penzistů. (Redakce, 2014)  

Statistiky ukázaly, že lidé odcházejí do důchodu čím dál později. V roce 2010               

odcházeli muži ve věku 62 let a 2 měsíců, bezdětné ženy v 60 letech a 8 měsících a matky 

se dvěma dětmi v 58 letech a 8 měsících. V roce 2013 ale již muži docházeli ve věku 62 let 

a 6 měsících, bezdětné ženy v 61 letech a 4 měsících a ženy se dvěma dětmi v 59 letech              

a 4 měsících. (Redakce, 2014) 

 

Pět důvodů k zaměstnání seniora. 

1. Dlouholeté životní i pracovní zkušenosti mu pomáhají posuzovat problémy                      

s nadhledem.  

2. Díky věku a zkušenostem působí důvěryhodně. 

3. Léty získal moudrost a rozvahu. 

4. Díky dlouholetým zkušenostem ví, jak je třeba pracovat, je si vědom svých kvalit, 

není třeba jej povzbuzovat k lepším výkonům. 

5. Není tolik časově vázán, jako lidé v produktivním věku s malými dětmi                       

(Ševelová, 2010). 

3.2 Senior a jeho rodina 

Rodina je společensky schválená forma stálého soužití rodičů a dětí, která vytváří 

předpoklady pro naplnění funkce biologické, ekonomické, výchovné, socializační                      

a emocionální.(Haškovcová, 1990, s. 76)  

Dobře fungující rodina poskytuje všem členům pocit bezpečí, pochopení                           

a vzájemnou pomoc v případě potřeby. Panuje zde přirozená úcta ke starším, ale i respekt             
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a podpora práv a nároků mladších členů rodiny. Soužití všech členů rodiny je postaveno  

na demokratických principech, solidaritě, a především lásce (rodičovské, sourozenecké,                    

dětí a vnuků k rodičům, prarodičům). (Klevetová, Dlabalová, 2008, s. 80) 

 

Péče o občany, kteří se nemohou sami o sebe postarat, je morální povinností                

zdravých a produktivních osob. V minulosti bylo zvykem společné soužití několika              

generací, především na venkově. Starší generace byla podporována svými potomky,                 

kteří si jich vážili a měli k nim úctu. (Rheinwaldová, 1999, s. 10) 

Společné soužití více generací řeší problém starých lidí, kteří zažívají pocit samoty. 

Pokud jsou prarodiče zdraví, angažují se ve výchově vnoučat, vykonávání běžných                

domácích prací. Když je potřeba, např. v případě nemoci, děti nebo vnoučata se naopak 

postarají o ně. (Klevetová, Dlabalová, 2008, s. 80) 

 

Přes výhody společného bydlení více generací, je v současnosti trendem společné 

bydlení pouze rodičů a dětí (nukleární rodina), prarodiče a praprarodiče většinou bydlí 

jinde. (Kubalčíková, 2012, s. 100) 

 

V některých případech se ale stává, že rodinní příslušníci nejsou připraveni                     

na každodenní péči o seniora. Mohou mít strach, že se o něj nedokážou postarat správně, 

nejsou připraveni na takovou péči, nebo by nebyli schopni skloubit čas věnovaný péči                 

o seniora s chodem vlastní rodiny, vlastního zaměstnání. (Kubalčíková, 2012, s. 91) 

 

3.2 Shrnutí 

Většina lidí stráví převážnou část svého života v přirozeném prostředí, obklopeni 

svými blízkými. Všichni lidé ale nemají tu možnost prožít svůj život v neústavním                     

přirozeném zařízení. (Vávrová, 2012, s. 40) 

 

Rodiny, které chtějí poskytnout takovou péči svým rodičům, mají několik možností 

pomoci, a to v oblasti zdravotní péče a využití sociálních služeb.                                       

(Haškovcová, 2002, s. 43 – 44) 
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V souvislosti s rostoucím počtem seniorské populace bude zvýšena poptávka                   

po zabezpečení seniorů, kteří se stanou trvale závislými na pomoci druhé osoby,                        

a to z důvodu omezení soběstačnosti při zajištění základních životních potřeb. Toto                  

by mělo být zajištěno spoluúčastí péče prostřednictvím neformálních pečovatelů – rodiny, 

tak i poskytování formální – profesionální pomoci. (Kubalčíková, 2012, s. 90) 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 VLASTNÍ VÝZKUM 

V teoretické části své bakalářské práce jsem využila poznatky získané sběrem                     

a analýzou odborné literatury i jiných písemností a materiálů. Též jsem čerpala ze znalostí 

vlastních. 

4.1 Aplikované metody výzkumu 

V emirické části použiji kvalitativní výzkum – kazuistiku. Kazuistika je nejznámější 

formou kvalitativního výzkumu. Zahrnuje kompletní popis konkrétního jedince a jeho   

případu, je založena na pozorování, rozhovorech a záznamech práce s tímto jedincem.  

Jedná se o písemné shrnutí všech informací, které o osobě máme, kvalitativní analýzu           

procesu vedoucího k určitým výsledkům. V našem případě jsou zdrojem pozorování                  

a informací vybraní senioři či jejich příbuzní a blízcí známí. 

4.2 Rozhovory se seniory v terénu 

 

Kazuistika č. 1 – Paní Věra, 74 let, žije v Brně 
 

Podpora zdraví 
 
Paní Věra chodí celý život na pravidelné preventivní lékařské prohlídky. Užívá pouze léky  
na tlak ráno i večer. Potravinové doplňky neužívá žádné. 
 

Výživa 
 
Paní nedrží žádnou speciální dietu, jí vše. Chuť k jídlu je dobrá, sní cca ¾ porce. Jídlo               

si nechává dovážet 7 dní v týdnu pečovatelskou službou. Chutná jí a je spokojená. Přípravu 

jídla zvládá samostatně. Pitný režim se snaží dodržovat, vypije okolo 2 litrů/24 hodin,          

má ráda ovocné a bylinné čaje, jednou denně si uvaří kávu, nejčastěji po obědě.  

 

Vylučování a výměna 
 
Hygienu zvládá paní sama. Ústní hygienu, péči o vlasy a nehty zvládá také samostatně.  
Doma má sprchový kout, v němž se jí hygiena dobře provádí. S vyprazdňováním moči           
ani stolice obtíže nemá, je kontinentní. Stolice pravidelná, bez příměsí, na velkou stranu         
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chodí pravidelně každé ráno. 
 

Aktivita – odpočinek 
 
Paní tráví většinu času doma. Moc ráda čte časopisy, především zahrádkářské,                           
i přesto,  že zahradu již dlouho nemá, s dcerou jezdí nepravidelně na chalupu se zahradou. 
Tam si kompenzuje na drobných úkonech péči o flóru. Také čte knihy, jejím oblíbeným        
autorem  je E. M. Remarque. Věnuje se také luštění křížovek. V TV ráda sleduje                 
kriminálky a různé soutěžní pořady, které jí stimulují myšlení. Má ráda takové aktivity,         
u kterých je třeba přemýšlet. 
 

Vnímání – poznávání 
 
Paní je plně spolupracující, orientovaná místem, časem, osobou. Z kompenzačních             
pomůcek užívá hůlku, ale tu pouze při chůzi po venku. Doma se pohybuje bez hůlky. Nosí 
brýle, a zubní protézu – horní i dolní. V prostředí se orientuje dobře.  
 

Vnímání sebe sama 
 
Paní Věra popisuje sama sebe jako milou, vstřícnou, chápavou a přátelskou paní. Někdy          
je úzkostlivá a bojácná.  
 
Seniorka ráda hovoří o rodině, především o svých vnoučatech,                                                    
se kterými se ale momentálně moc často nevídá, protože jsou v pubertě. Ráda se zmiňuje         
také o přírodě, vaření, i přesto, že už nevaří. V minulosti navštěvovala čtenářský klub, nyní 
čtení nechává na doma. V hudbě preferuje dechovku, občas si poslechne i country.  
 
Nemá ráda lež, neupřímné lidi, negativní přístup většiny mladých ke stáří. Nejí vepřové,     
brusinky, houby a okurky. Jinak je vděčný strávník, jak o sobě tvrdí. Trápí jí neznalost              
počítače nebo smart phonu. Prý by díky těmto technologiím byla více v kontaktu                        
s vnoučaty, ničemu novému se už učit ale nechce. Jinak se dívá na TV a relaxuje                
při vyšívání či pletení.  
 
Vztahy 
 
Paní bydlí sama. Dcera, která bydlí s manželem a dětmi, navštěvuje matku  každý týden 
v  sobotu. Někdy, vezme s sebou na návštěvu také vnoučata a manžela. Dcera pomůže paní 
Věře s domácností, objede s paní nákupy či jiné záležitosti, které je nutno vyřešit. Dcera          
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se o svoji matku dle jejich slov, stará velmi pěkně, s manželem dcery má paní Věra také    
dobré vztahy. Berou ji na chalupu, pokud se paní Věra cítí dobře, vyráží  na divadelní            
představení. Paní Věra má moc ráda kulturu. S vnoučaty má paní hezký vztah,                            
i když se teď moc často nevídají, a to paní mrzí. Když byla vnoučata menší a paní mladší, 
brávala si je na hlídání. Paní Věra si denně navečer telefonuje s dcerou. 
 

Sexualita 
 
Paní Věra chodí na pravidelné gynekologické prohlídky. Menopauza nastoupila                        
v 55  letech, prodělala jeden porod, potratů 0. 
 

Zvládání zátěže – odolnost vůči stresu 
 
Stresem nikdy netrpěla, případné problémy řešila v rodinném kruhu.  
 
Životní princip 
 
Paní je nevěřící, nikdy v Boha nevěřila. Kostel nenavštěvuje.  
 

Komfort 
 
Paní bydlí ve státním bytě garsoniérového typu s balkónem ve 12. patře. Do tohoto  bytu          
se přestěhovala před 8 lety, po smrti manžela. Bydlí zde se psem Ardym.  
 

Denní režim 
 
Vstává okolo 8h, snídá, nakrmí pejska a v 9h vychází na procházku po menším sídlišti,      
které je plné zeleně, což se jí líbí. Venku je s pejskem asi hodinu, mnohdy i více, udržuje   
sociální kontakt se známými i pejskaři. Po obědě jde na hodinku spát. Poté jde opět ven               
s pejskem. Doma si pak uvaří kávu a odpočívá v letním období na větším balkonu                
přináležícím ke garsonce. Následuje večerní procházka s Ardym . Chodí spát okolo půl          
jedenácté. 
 

Kazuistika č. 2 – Pan Miroslav, 69 let, žije v Brně 
 
Podpora zdraví 
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Pan Miroslav trpí depresemi, několik let se s depresemi léčil, tvrdí, že bez výsledku. Léky 

má předepsané, ale neužívá je, odmítá. Rád holduje alkoholu. Proti alkoholní léčbu ale také 

odmítá. Když se zeptám, zda by nebyl ani kvůli synovi ochoten se léčit, chvíli uvažuje,                

ale potom z hrdosti odpoví „ne“. Na preventivní prohlídky k lékaři nechodí, připadá mu             

to zbytečné. Pán je zanedbaný, neoholený, byt neupravený, zapáchá močí.  

 
Výživa 
 
Dietní opatření pán  žádné nemá. Před jídlem dává přednost alkoholu. Dle svých slov snídá 

velmi spoře, upřednostňuje alkohol, na kterém již v dopoledních hodinách  nešetří. Obědvá 

většinou také velmi skromně, nikdy se nenaučil dobře vařit. Večer už nekonzumuje         

potraviny. Konzumuje alkohol. 

 
Vylučování a výměna 
 
Na osobní hygienu příliš nedbá, byt je cítit močí. Chodí neoholený, nestříhaný, často    

nemytý. I přes to, že je to na první pohled znatelné, sám se k tomu přiznává. 

S vyprazdňováním stolice potíže nemá, denně však nechodí.  

 
Aktivita – odpočinek 
 
Pán tráví většinu času doma popíjením alkoholu. Na otázku, co jej nejvíc baví, odpověděl 

„chlast a kdysi ženské“. Po intenzivnějším vyptávání prozradil, že byl muzikantem, hrával 

na kytaru a bavily ho sporty. Jediným zdravým koníčkem je odpolední hodinová                     

procházka, která ale většinou končí v nějaké hospodě. Televizi i rádio mívá puštěné            

pouze jako kulisu, téměř nikdy nevnímá děj.  

 
Vnímání – poznávání 
 
Když nepije alkohol, bývá orientovaný, je však znát jistý úpadek. Když je pod vlivem    

alkoholu, pletou se mu základní pojmy, jako např. dny, data, roky, roční období.         

Kompenzační pomůcky neužívá. Tvrdí, že hůře vidí, ale u očního lékaře zatím nebyl. 

 
Vnímání sebe sama 
 
Prý ho charakterizují vlastnosti: mrzutost, paličatost, nevděčnost, nepříjemnost,                         

a pokud je opilý i jiné negativní vlastnosti. Kladnou o sobě žádnou neeviduje, já bych však 

řekla, že pokud je střízlivý, je přemýšlivý. 
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Vztahy 
 
Pán má jednoho syna, se kterým se ale nevídá. Syn má vlastní rodinu a kvůli otcovým   

problémům nejsou ve styku. Pana Miroslava  trápí odchod ženy, syna, přátel a samota.              

Je si vědom toho, že si za tu samotu může sám, ale jak tvrdí „už nemám dostatek sil                 

bojovat a  snažit se o něco.“ 

 
Sexualita 
 
Pan Miroslav se o tomto tématu odmítal bavit.  
 
Zvládání zátěže – odolnost vůči stresu 
 
Senior veškeré své problémy, starosti, obavy a stresy řeší alkoholem. Alkohol je pro něj 

řešením na všechno.  

 
Životní princip 
 
Pán je nevěřící, v Boha nikdy nevěřil, ani nad tím nijak nikdy nepřemýšlel. 
 
Komfort 
 

Pan Miroslav žije sám v panelovém domě v bytě 1 + 1. Manželka jej opustila                       

před několika lety, kolik přesně to neví, nedokáže si to vybavit. Odmítá veškerou sociální             

pomoc. Byt má neuklizený, špinavý, skladuje staré věci, které pro něho mají smysl,                  

ale nepoužívá je. 

Díky předešlému zaměstnání má velmi dobrý důchod, ze kterého zvládá financovat výdaje 

spojené s bytím a ještě mu zůstane dostatek financí na alkohol. 

 
Denní režim 
 
Ráno dlouho spí, protože do noci pije alkohol. Vstává asi kolem 10 hodiny. Vezme si něco 

malého k jídlu, a flašku pití. U pití alkoholu většinou pozoruje seriály v TV.                          

Kolem 13 hodiny se většinou naobědvá, u čehož poslouchá rádio. Poté jde na procházku, 

která ale většinou končí v hospodě či hostinci. Po návratu domů, opět jde pro alkohol              

a pustí si televizi, u které večer usíná.  
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Kazuistika č. 3 – Pan Šimon, 81 let, žijící na Vysočině 
 
Podpora zdraví 
 

Pan Šimon se přes deset léčí s cukrovkou II. typu. Do diabetologické ambulance dochází 

přesně dle ordinace lékaře. K praktickému a zubnímu lékaři dochází také pravidelně. Užívá 

léky na cukrovku a vysoký krevní tlak. Alkohol ve větším množství nepije, ojediněle                  

si dá malinko becherovky před spaním. 

 

Výživa 

 

Pán drží diabetickou dietu, která mu chutná. Tvrdí, že cukr k životu nepotřebuje. Chuť 

k jídlu je dobrá, je vděčný strávník. Většinou sní celé porce. Jí pravidelně 5x denně 

v menších porcích. Pitný režim se mu musí připomínat. Po ránu si rád dá kávu. Jinak    

vypije cca 1,5 l/24 hodin.  

 

Vylučování a výměna 

 

Pan Šimon je mobilní, hygienu zvládá sám. S vyprazdňováním obtíže nemá. Na stolici 

chodí obden. Inkontinenční pomůcky zatím neužívá. Kůže je sušší. 

 

Aktivita – odpočinek 

 

Pán je velmi aktivní tvrdí, že nejlépe si odpočine pohybem. Kousek od rodinného domu,   

ve kterém bydlí, je staré stavení, ke kterému má citový vztah. V minulosti tam žil se svou 

první ženou, životní láskou, a prvorozeným synem. Chovali spoustu zvířat – koně, kozy, 

prasata, psa…S nadšením vypráví o zážitcích z polí, luk a lesů – jak pěstoval brambory, 

vozil seno na žebřiňáku, jak sekal dříví, chodil na borůvky a houby, krmit zvěř do lesa 

apod. Nyní při tomto stavení pan Šimon pěstuje zeleninu, ovoce, bylinky, kytky a chová 

slepice.  

 

Volný čas věnuje kutilství (ukázal mi své výrobky – budky, ploty, košťata atd) a zájmům  

o politiku. Občas si zahraje na akordeon. V minulosti hodně četl, nyní pro zhoršení zraku 
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čte méně. Na prvním místě je pro něj rodina. Rád si prohlíží fotografie a hovoří                        

o své rodině, o synech, dceři a vnoučatech. Na vnoučata se často ptá, zajímá se o jejich 

život. 

 

Vnímání – poznávání  
 

Pan Šimon je orientován všemi směry, spolupracující, usměvavý. Chodí o francouzské 

holi, kterou má ale pouze pro jistotu, nohy mu slouží dobře. Měl by užívat naslouchátka,                 

ale nikdy si na ně nezvykl, takže je nenosí. Používá brýle.  

 

Vnímání sebe sama 
 

Dle jeho slov ho charakterizují vlastnosti: chápavý, vnímavý, mírný, klidný, vděčný, 

mnohdy paličatý. 

 

Vztahy 
 

Senior má tři děti, dva syny a jednu dceru. Se všemi dětmi je v úzkém kontaktu. 

S druhorozeným synem bydlí, nejstarší syn bydlí nedaleko, a dcera žije v Brně, dojíždí           

za otcem každý víkend.  

 

Pán byl dvakrát ženatý, ale obě manželky již pochoval. Nyní žádnou partnerku nemá,               

už nechce. Dochází 1x týdně do místního klubu seniorů a rád se zúčastňuje aktivit                

pro  seniory.  

 

Sexualita 
 

O tomto tématu se nechtěl bavit, spíše nevěděl, co mi má říct. Takže jsem nenaléhala                 

a přešli jsme k další části rozhovoru.  
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Zvládání zátěže – odolnost vůči stresu 
 

Pán nebyl poslední dobou vystaven výraznému stresu, či psychické zátěži. Má velmi hezký 

vztah se všemi dětmi, takže by v případě krize zašel za nimi.  

 
Životní princip 
 

Pan Šimon je věřící. Po domě jsem našla různé obrazy s náboženskou tématikou,                   

také jiné předměty. Do kostela, který je v nedalekém městě, ale jezdí příležitostně,                

většinou farář dojíždí za ním.  

 

Komfort 

 

Žije na vesnici v rodinném domě s jedním ze synů a jeho rodinou (manželka, dvě děti). 

Stará se o něj především manželka syna, která panu Šimonovi vaří, uklízí, pere. Vše                

si uvědomuje a je za to vděčný. 

 

Denní režim 
 

Ráno vstává okolo 8h, snídá většinou housku a čaj. Během dne hodně odpočívá. Čte           

noviny, kouká se na TV, chodí do starého stavení obstarat zahrádku a slepice. Po obědě             

si na chvíli zdřímne a načerpá síly na odpoledne. Usíná u zapnuté TV, v ní sleduje zprávy, 

křesťanské pořady, vzpomínkové pořady, pořady o přírodě a kutilství. 

 

Kazuistika č. 4 – Pan Tomáš, 68 let, žije poblíž Brna 
 
Podpora zdraví 
 

Pan Tomáš chodí pravidelně již od mládí na preventivní prohlídky, užívá nějaké léky,                    

ale příliš se o nich nechtěl bavit. Z potravinových doplňků užívá vitamíny, vápník, hořčík      

a zinek. Potravinové doplňky začal užívat sám, cítí se po nich lépe. Momentálně se pán 

nachází v sociálním zařízení. 
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Výživa 
 

Pán má žlučníkovou dietu. Příliš mu nechutná, ale potřebuje být zdravý pro svoji ženu.         

Při přípravě jídla potřebuje pomoc. Pan Tomáš není zvyklý snídat, dává si až svačinku  

kolem půl jedenácté většinou v podobě ovoce. Pitný režim dodržuje, vypije                           

přes 2,5l/ 24 hod. Má rád ovocné čaje, kávu si dává jednu po obědě. Nesladí. 

 

Vylučování a výměna 

 

Pan Tomáš užívá na noc a pro jistotu inkontinenční pomůcky. „Jinak svěrače ovládám 

dobře.“ dodává. Stolice je pravidelná, obden. S vyprazdňováním potíže nemá. 

S celkovou hygienou a s péčí o nehty na nohou vyžaduje pomoc. Péči o nehty na rukou, 

vlasy a vousy zvládá sám.  

 

Aktivita – odpočinek 
 

V sociálním zařízení se pan Tomáš zapojuje do různých aktivit, nemá s tím problém.               

Ve volných chvílích odpočívá, čte si noviny nebo knihy o vědě – záleží na náladě. 

 

Doma rád sledoval TV, především vzdělávací programy. Když byl v lepším fyzickém          

stavu, pomáhal ženě v kuchyni nebo se staral o zahrádku. Rád hovoří o svém vzdělání,            

je vystudovaný inženýr a „pyšní“ se titulem Ing., ale jak sám tvrdí „nejsem jeden z těch,              

kteří si na titulu zakládají“. Rád poslouchá jazz a vážnou hudbu. 

 

Vnímání – poznávání  
 

Pan Tomáš je orientován všemi směry, v prostředí se orientuje velmi dobře. K chůzi               

používá chodítko. Na čtení nosí brýle. Písemná ani slovní komunikace mu nedělá problém. 

Úřední záležitosti za pana Tomáše, vyřizuje většinou jeho syn. S výjimkou případů,                 

kdy je nutná přítomnost pana Tomáše u jednání, ale i tehdy jej syn doprovází.  
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Vnímání sebe sama 

 

Pán se popisuje jako „starostlivý, upovídaný, vnímavý, chápavý“. Rád se směje a vypráví 

historky. Ale poslední dobou ho trápí to, že se není schopen ze zdravotních důvodů                

postarat o manželku. Je společenský, rád vyhledává přítomnost dalších lidí.                        

Nesnáší přetvářku, lež a burany. Trápí ho manželčina nemoc, a především jeho                   

neschopnost jí pomoct.  

 

Vztahy 

 

Má dvě děti, dceru a syna. Oba dva již mají své rodiny, a pan Tomáš je na ně velmi pyšný. 

Když vypráví o své rodině, především o manželce, vlévají se mu slzy do očí. Manželka           

je nyní hospitalizovaná v nemocnici. Syn pana Tomáše jej často i s celou svou rodinou 

navštěvuje. Mají spolu velmi pěkný vztah, syn o pana Tomáše pečuje, stará se o něj,              

poskytuje mu veškerou péči, plní všechna jeho přání. 

 

S dcerou má také velmi vřelý vztah, navštěvuje jej, ale není to tak časté, jak by pan Tomáš 

chtěl. Dcera nebydlí v Brně ani okolí, za rodinou dojíždí jednou za 14 dní.  

Rád povídá o svých vnoučatech, co dělají, co studují, kde byla na dovolené, jaké mají           

zájmy apod.  

 

Sexualita 
 

Když jsem se zmínila o tomto tématu, pan Tomáš se pouze pousmál a řekl: „To už není nic 

pro mě.“ Dále dodal, že je to soukromá věc. 

 

Zvládání zátěže – odolnost vůči stresu 

 

Od doby manželčiny hospitalizace v nemocnici je ve stresu, má strach. Vyhledává                

přítomnost jiných lidí, aby aspoň na chvíli přišel na jiné myšlenky. Velkou podporou        

je mu samozřejmě rodina a také pracovnice sociálního zařízení, které velmi chválí. 
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Životní princip 

 

Pán věří v Boha. Do kostela chodíval pravidelně, jako malý kluk se svými rodiči, dále pak 

i v dospělosti. Nyní díky zdravotnímu stavu již nemůže. Modlí se stále. 

 

Komfort  

 

Pan Tomáš žije se svou ženou v rodinném domě nedaleko Brna. V blízkosti domu mají 

zahrádku, na které dříve pěstovali ovoce a zeleninu. V domě s nimi žil také jejich pejsek 

Máša.  

Manželka pana Tomáše musela být hospitalizována v nemocnici, a tak pán zůstal v domě 

sám. Samotu těžko snášel, a proto se nyní nachází na přechodnou dobu v jednom sociálním       

zařízení v Brně. Se službami tohoto zařízení se spokojený, ale stále myslí na svou ženu.   

Nikdy tak dlouho od ní nebyl a stýská se mu po ní, také má o ni strach. 

 

Denní režim 

 

Vstává většinou kolem 7 hodiny, přečte si ranní tisk, u toho si dá šálek čaje. Potom            

se zapojuje do různých aktivit v sociálním zařízení. Kolem půl jedenácté si dá ovocnou 

svačinku. I přesto, že k chůzi potřebuje chodítko, snaží se hýbat co nejvíce. Obědvá kolem 

poledne, tak jak je v sociálním zařízení zvykem, ale moc toho nepojí. Po obědě si jde               

na chvíli lehnout, potom si dá kávu bez cukru, přitom se většinou baví s ostatními klienty 

v zařízení. Odpoledne tráví různým způsobem, někdy přijde na návštěvu syn s rodinou, 

někdy hraje s ostatními různé stolní hry, např. karty. Večeři mívá kolem 18 hodiny.            

Poté sleduje TV, spát chodí většinou kolem 21 hodiny. 
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Kazuistika č. 5 – Paní Hana, 83 let, žije v Brně 
 

Podpora zdraví 
 
Paní Hana se dlouhodobě léčí s Parkinsonovou chorobou, kvůli této nemoci nevyšla     

několik let z bytu. Na chorobu užívá léky, kromě těchto léků užívá nějaké potravinové   

doplňky.  

 

Výživa 
 

Paní Hana nedodržuje žádnou dietu, ale chuť k jídlu je snížená. Jednoduchá jídla,                

jako snídani a večeři si zvládne připravit sama, obědy jí ale přiváží a připravuje                    

pečovatelka. Na pitný režim moc nemyslí, je nutno jej připomínat. Pije vodu se šťávou 

nebo jen vodu.  

 

Vylučování a výměna 
 
K hygieně paní potřebuje pomoc pečovatelky, která také provádí péči o vlasy a nehty. Paní 

má doma vanu s madly pro seniory, což jí vyhovuje.  

Paní je kontinentní, vyprazdňování bez obtíží, na velkou stranu chodí pravidelně.  

 
Aktivita – odpočinek 
 
Paní Hana není moc společenská, nezapojuje se do sociálních aktivit, vyhovuje ji spíše 

samota, ráda vyhlíží pečovatelku s obědem, nebo sleduje TV a odpočívá. 

 

Vnímání – poznávání 
 

Seniorka je orientovaná všemi směry. Vlivem nemoci se musí často opírat o nábytek. 

Z bytu nevychází. Kompenzační pomůcky nevyužívá žádné. Písemná komunikace u  není 

možná, slovní komunikace je slabší. Osobní věci za paní vyřizují synovy bývalé                    

přítelkyně.  
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Vnímání sebe sama 
 
Paní Hana se charakterizuje jako: „Úzkostlivá, bojácná, netrpělivá, ale také mírná, vděčná 

a pečlivá.“ 

Paní Hanka je negativně laděna od smrti syna. Tvrdí, že chce jít za ním, že na tomto světě 

dlouho nebude. Ze všeho nejvíce ji trápí to, že přežila syna. Cítí se osamocena,                   

i když jí to tak vlastně vyhovuje.  

 

Paní se nerada zapojovala do domácích prací, většinu prý obstarával manžel, jako např. 

umývání nádobí, žehlení prádla.  

 

Má velikou sbírku pohlednic, které nastřádala, ale nyní už ji nikdo nepíše, takže má       

krabice s pohledy schované pod postelí.  

 

Vztahy 
 

Paní je vdovou, pochovala také jediného syna. V posledních letech měl syn paní Hany dvě 

partnerky, které se nyní o seniorku starají nezávisle na sobě. S péčí pomáhá také syn        

jedné z bývalých přítelkyň. 

 

Sexualita 
 

Na pravidelné gynekologické prohlídky paní nedochází. Porod prodělala jeden                      

ve 22 letech, bez komplikací, v jakém věku nastoupila menopauza, si ale nevybavuje. 

 

Zvládání zátěže – odolnost vůči stresu 
 

Paní je samotářka, o svých starostech a trápeních nerada mluví, radši si psychické                

problémy ponechává pro sebe. 

 

Životní princip 
 

Věřící nikdy nebyla, kostely však kdysi navštěvovala.  
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Komfort 
 
Paní Hana žije sama v centru Brna v bytě 1 + kk. Tento byt jí vyhovuje. Bydlí zde              

již dlouho. Má zajištěné sociální služby, které jí pomáhají v domácnosti s úklidem, 

s osobní hygienou, při které potřebuje pomoc, a také má těmito službami zajištěn dovoz 

obědů. 

 

Denní režim 
 
Paní vstává, dle svých slov, poměrně brzy, lehce posnídá. Celý den sleduje TV, občas                

si zavolá s bývalými přítelkyněmi od svého syna, nebo spí. Hudbu poslouchá ojediněle. 

Večer chodí spát většinou kolem deváté hodiny, možná později, sama přesně neví.  

 
Kazuistika č. 6 – Paní Vlasta, 67 let, žije v Brně 
 
Podpora zdraví 
 
Paní Vlasta chodí na pravidelné preventivní prohlídky celý život. Léky ani potravinové 

doplňky nevyužívá.  

 
Výživa 
 
Přípravu jídla zvládá samostatně. Kávu nepije, ke snídani si dělá čaj a dle jejích slov                

„nějakou klasiku – rohlík, chleba, máslo, sýr“. Na obědy často vyráží do restaurace 

s přáteli nebo si doma vaří dobrá, chutná a zdravá jídla. Pitný režim dodržuje, vypije                 

1,5 – 2 l/ 24 hodin.  

 
Vylučování a výměna 
 
Paní je plně soběstačná, celkovou hygienu, péči o nehty, vlasy zvládá sama. Jedenkrát              

za měsíc si zajde na manikúru a pedikúru. Také do kadeřnictví. Je plně kontinentní,               

vyprazdňování moči bez obtíží, stolice je pravidelná.  

 
Aktivita – odpočinek 
 
Paní Vlasta je seniorka, která žije velice aktivním životem. Ráda nakupuje oblečení,               

parfémy, šperky. Pracovně se angažuje v jedné nejmenované organizaci pro seniory.  
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Má vlastní zahradu, na níž ráda pracuje, a přitom zároveň odpočívá převážně s dospělou 

dcerou a vnukem. S manželem dcery příliš dobře nevychází. Byt má perfektně naklizený. 

 

Věnuje se vnukovi, také jeho koníčkům, ráda vyráží s dcerou za kulturou, nebo si jen tak 

posedět do kaváren, cukráren, hospůdek. 

 

Volný čas věnuje četbě knih, sledování krimi filmů, psychologických thrilerů,                        

a českým seriálům – starším i novějším. Má velkou sbírku keramických slonů. 

V letních měsících často zamíří na koupaliště, v zimě naopak vyráží na menší sjezdovky.  

 

Ráda hovoří o rodině a svých nynějších aktivitách. Poslouchá rádio, je otevřena moderní 

hudbě, díky vnukovi umí ovládat mobilní telefon. Ráda žije přítomností, o minulosti                

hovoří nerada.  

 
Vnímání – poznávání 
 
Paní je plně spolupracující, orientovaná všemi směry, žádnou kompenzační pomůcku           

nevyužívá, slovní i písemnou komunikaci ovládá bez problémů. Styk s úřady je pro ni                       

naprosto bezproblémový.  

 
Vnímání sebe sama 
 
Paní Vlasta se charakterizuje jako: „Společenská, aktivní, chápající, milá, moudrá,                  

komunikativní a empatická.“. Mezi negativní vlastnost zařadila hlavně tvrdohlavost                  

a občasnou nevěřícnost. Nikdy neodmítne pomoc druhému. 

Má ráda své pohodlí, ale lituje toho, že zůstala tak dlouho bez muže, její manžel byl                  

pro ni životní láskou.  

 
Vztahy 
 
Paní Vlasta žije sama, je sice vdaná, ale již 20 let žijí s manželem odděleně. Jsou spolu                 

ve styku, ale paní Vlasta má vůči němu křivdu, o které nechce hovořit. I tak není podle 

jejích slov křivda zapomenuta. Má dceru Katku, která je vdaná a má jednoho syna. 

Paní Vlasta má spoustu přátel, se kterými se setkává ve městě či v různých restauracích. 

Spoustu času tráví ve společnosti, obklopena lidmi, takto jí to vyhovuje. Celý život                 

pracovala s lidmi, než odešla do důchodu, pracovala v nemocnici jako zdravotní sestra, 
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později se angažovala v organizační činnosti na pečovatelské službě, nyní je aktivní             

členkou v organizaci.  

 
Sexualita 
 
Na gynekologické preventivní prohlídky dochází pravidelně. Od 53 let má menopauzu. 

Jedinou dceru porodila ve 23 letech, bez komplikací. Potratila jednou, nikoli vlastní vinou. 

Vždy chtěla mít velkou rodinu, hodně dětí, ale bohužel jí to nebylo dopřáno.  

 

Zvládání zátěže - odolnost vůči stresu 
 
Paní Vlasta je velmi aktivní, pozitivní člověk. Stresu se snaží vyhýbat, když už se nějaký 

problém vyskytne, má podporu rodiny a přátel, za což je velmi vděčná.  

 
 
Životní princip 
 
V Boha nikdy nevěřila a nevěří. Do kostela chodila jako malá holka s rodiči.  

 
Komfort 
 
Žije na okraji Brna ve velkém bytě 2 + kk. Bydlí zde již 20 let, a je tady naprosto            

spokojená.  

 
Denní režim 
 
Paní Vlasta vstává kolem 5 hodiny ranní, spíše se v tento čas budí, byla zvyklá celý život 

vstávat v tuto dobu do práce. Poté většinou sleduje TV, kolem 7 hodiny se nasnídá                     

a dopoledne vyráží do města, za rodinou, do práce nebo na zahrádku. Na oběd chodí ráda 

do restaurací, tvrdí totiž, že si své jmění do hrobu nevezme, celý život pracovala,                 

tak teď má čas a nárok si financí užívat. Ovšem rodina je pro ni na prvním místě                     

a neopomíná finančně podpořit i ji. Odpoledne po příchodu domů se věnuje odpočinku, 

domácnosti, tedy úklidu nebo zábavě, ať už se jedná o četbu knih, časopisů nebo sledování 

TV či filmů na VHS. Večeří mezi šestou a sedmou hodinou, spát chodí kolem 22 hodiny.  
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4.3 Šetření u rodinných příslušníků seniorů 

Kazuistika č. 1- Paní Věra, rozhovor s dcerou pí. Marií, 52 let 

Paní Marie je na svou maminku pyšná, protože zvládá vše samostatně. Jsou 

v každodenním telefonickém kontaktu, jednou týdně jí navštěvuje i s manželem. Jsou paní 

Věře velkou oporou. Mají spolu velmi pěkný vztah, tvrdí, že vždy měly. Paní Věru velice 

zasáhla smrt manžela. Je to již 8 let, ale nikdy se s tím nesmířila. Dcera Marie dodává,               

že tatínek chybí i jí, a vlastně celé rodině. Prý to byl úžasný člověk.  

S paní Věrou často vyráží za kulturou, kterou mají obě moc rády. Mají podobný smysl pro 

humor, líbí se jim stejné věci. S manželem berou paní Věru s sebou na chalupu,                        

kde relaxují a užívají si přírody. 

Když jsem se zeptala, jak by paní Marie hodnotila život své maminky, na chvíli                       

se zamyslela a poté řekla: 

„Domnívám se, že maminka žije takovým klasickým seniorským životem. Na svůj věk je 

stále soběstačná, je orientovaná. Pracuji se seniory, takže vím, o čem mluvím.                        

Vím, že mamince, stejně tak i mě, vadí, že se nyní méně vídá s vnoučaty (17 let a 14 let), 

ale to víte, puberťáci.“ 

Dle slov paní Marie, by mohla paní Věra trávit více času se svými vrstevníky. Většina  

jejích známých již nežije, nebo jsou ve špatném zdravotním stavu. Paní Věra se schází            

se dvěma svými přítelkyněmi, s nimiž venčí pejsky. 

Paní Marie na mne působí velmi sympaticky, milým dojmem, stejně jako její maminka.  

S paní Věrou i paní Marií se mi hezky povídalo. 

 

Kazustika č. 2 – Pan Miroslav, rozhovor se synem, p. Miroslavem, 47 let 

Pana Miroslava bylo pro mne docela obtížné vypátrat. Když jsem se mu svěřila, že si chci 

popovídat o jeho otci, nejevil příliš zájem, ale nakonec na rozhovor přistoupil. 

Pan Miroslav hodnotí vztah s otcem velmi záporně. Mrzí ho to. V podstatě má         svého 

otce rád, ale on odmítá pomoc, a pan Miroslav pokusy o nápravy otce vzdal. 

Říká, že pan Miroslav starší v podstatě pil celý život, vždy měl k alkoholu blízko,                 

ale naplno propadl alkoholu, když jej opustila žena, cca před 15 lety. 
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Při rozhovoru je na něm ale vidět, že má tatínka rád.  

„Víte, já jsem se mu snažil několikrát pomoci, ale nemá to cenu, on o pomoc nestojí.             

Já s ním a alkoholem vyrůstal. Nechci, aby takhle vyrůstaly i moje děti. Nejeví o mne ani 

mou rodinu žádný zájem. Mrzí mě to, přes všechno, co udělal, je to táta, a ten je jen jeden.               

Ale nyní mám svou rodinu, a o tu se musím a chci postarat.“ 

Jak se v průběhu rozhovoru ukázalo, pan Miroslav mladší, je naprosto pohodový pán,             

se kterým se vedl rozhovor bez problémů. 

 

Kazuistika č. 3 – Pan Šimon, rozhovor se synem, panem Jiřím 58 let 

Pan Jiří je druhorozeným synem pana Šimona. Dále má pan Jirka bratra Ladislava, 60 let,            

a sestru Helenu, 56 let.  

Pan Jiří s panem Šimonem bydlí, jsou tedy v každodenním kontaktu. Svého otce si velmi 

váží a obdivuje jej, nejen on, ale také jeho děti. S vnoučaty má pan Šimon moc hezký 

vztah. Rád vnoučatům vypráví zážitky a historky ze svého mládí, také pan Jiří se občas 

přidá a vzpomíná. Když mi toto povídal, usmíval se u toho. 

„Lidé, jako můj otec, kteří zažili jinou dobu než tuto, to mají dneska hrozně těžké. Pro ně je 

všechno nové, rádi vzpomínají na staré časy, když byli mladí, to bylo o něčem jiném.Táta 

žije s námi, bylo to samozřejmostí, aby zůstal doma, není důvod jej dávat do nějakého         

domova důchodců, postaráme se o něj, a navíc táta je docela samostatný. Byl tak           

vychovaný. Moje manželka mu pomáhá jen s nejnutnějšími věcmi.“ 

Pan Jirka je rád, že má tatínka doma. Stará se o zahradu. Tvrdí, že je to pro něj určitě lepší 

než být někde zavřený. Samozřejmě mu chybí žena. S vrstevníky se schází na návsi, takže 

si i popovídá s někým jiným než rodinou.  

Syn působí na první pohled přísným dojmem, ale při povídání se ukázalo,                                

že je to pohodový, vtipný pán. O otci a celé rodině mluvil velmi pěkně. Prý je rodina        

základ, to nejcennější, co člověk má. Ochotně mi nabídl kontakt také na své sourozence,            

ale ty se mi bohužel nepodařilo zastihnout. 
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Kazuistika č. 4 – Pan Tomáš, rozhovor se synem, panem Honzou, 43 let 

Pan Honza je sympatický muž, který je velmi podobný na svého tatínka. Nejen vzhledově, 

ale také povahou. Náš rozhovor se uskutečnil poté, co pan Honza skončil návštěvu u otce 

v sociálním zařízení. Dodává, že je smutné takhle otce navštěvovat, i když pan Tomáš            

je v zařízení spokojený. 

„Všechno to začalo, když mamka onemocněla. U nás nikdy nikdo nebyl nějak vážně              

nemocný. Tedy tak, že by byla nutná hospitalizace v nemocnici. Rodiče byli téměř pořád 

spolu. Jsou na sebe hodně fixovaní. Nikdy tak dlouho od sebe nebyli. Taťka je tady           

spokojený, jde to na něm vidět, ale trápí ho to, že je mamka v nemocnici. A nikdo zatím 

neví, co bude dál.“ 

Táta byl vždy aktivní člověk, vzpomínám na výlety, které jsme pořádali o víkendech.                

To bylo fajn. I nyní, když je v důchodu je rád aktivní, neumí jen tak sedět, a nic nedělat,             

nebo celý den koukat na televizi, i když už se teď hůř pohybuje. Vždy si vyhledával nějakou 

činnost, a to mu zůstalo do dneška. Jsem vlastně i rád, že je tady v tom sociálním zařízení. 

Aspoň přijde trochu na jiné myšlenky, neuvažuje stále o mamce, a je taky mezi svými              

vrstevníky, tak si může popovídat a zavzpomínat.. 

Pan Honza neshledával žádnou negativní věc na nynějším životě pana Tomáše.  

O své sestře se pan Honza zmínil jen okrajově. Paní Lucie (40 let) má s rodiči velmi pěkný 

vztah, snáší vzniklou situaci docela dobře. Chápe, že tatínek je v ústavu sociální péče. 

S panem Tomášem si často volá. Na návštěvy jezdí, co nejčastěji. A i přesto, že nebydlí  

tak blízko rodičů jako pan Honza, snaží se rodině maximálně pomáhat. 

 

Kazuistika č. 5 – Paní Hana, rozhovor s paní Květou, 62 let 

Paní Květa není s paní Hanou v příbuzenském vztahu. Je to bývalá partnerka syna paní 

Hany. Po smrti syna spolu zůstaly i nadále v kontaktu.  

Paní Květa má paní Hanu ráda, navštěvuje ji jednou za 14 dní, občas si také                   

zavolají. 

„Hanka je prima ženská, ale potkalo ji hrozné neštěstí, když musela pochovat vlastní dítě. 

To je to nejhorší, co se může ženě stát. Marek, její syn, byl skvělý chlap, měla jsem ho moc 

ráda. A Hanka se po jeho smrti změnila, uzavřela se do sebe. Nikdy neměla moc                 
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kamarádek, známých, většinou trávila čas v rodinném kruhu. Nyní je v podstatě sama.         

Ale ona vždy bývala takový samotářský typ.“ 

Paní Květa hodnotí negativně to, že je paní Hanka stále sama doma. Dochází k ní pouze 

pracovníci sociálních služeb, ona a paní Anna (také bývalá partnerka zesnulého syna). Paní 

Květa je již také v důchodě, účastní se různých společenských akcí pro seniory, několikrát 

paní Hanu zvala, ale ta nejeví zájem.  

 

Kazusitika č. 6 – Paní Vlasta, rozhovor s dcerou Katkou, 44 let 

Paní Katka je velmi usměvavá paní, ze které vyzařuje, stejně jako z paní Vlasty, pozitivní 

energie. Při zmínce o mamince se začne usmívat. A vesele se rozpovídá.  

S maminkou má velmi blízký vztah, jsou téměř v denním kontaktu, paní Katka je ráda,             

že je maminka takové „číslo“. 

„Ona vždycky byla taková, nabitá pozitivní energií, dobrou náladou. I když jednu dobu        

to neměla jednoduché, a to když od nás odešel taťka. Vytrpěla si svoje, ale ani přesto               

neztrácela úsměv na rtu. Jsem ráda, že má spoustu kamarádů, a pořád vymýšlí nějaké  

akce. Třeba minulý víkend jsme byli na výletě v Praze. Máme rádi památky, poznáváme 

kulturu naší země. Mamka vždycky naplánuje nějakou poutavou akci. Užijeme si legraci. 

Takové zajímavosti vymýšlela, už za mého dětství. Je to fajn, nyní to podniká pro svého 

vnuka. Je hrozně aktivní, chvilku neposedí, neumí odpočívat vsedě. Občas je těžké jí vůbec 

zastihnout.“ Říká paní Katka a směje se.  

Z toho, jak o paní Vlastě mluví je poznat, jak moc ji má ráda. Rozumí si, a to shledává              

na jejich vztahu jako velké pozitivum. 

S paní Katkou se mi povídalo velmi hezky, o paní Vlastě by se dalo hovořit dlouho.  

 

4.1 Shrnutí 

Z průzkumného šetření s danými respondenty můžeme vidět rozmanitost života              

seniorů. Každý respondent prožil různý život, jedno však mají všichni společné - založení 

rodiny a výchovu dětí. V současnosti se všichni mnou dotazovaní respondenti stýkají         

se svými rodinami, s výjimkou jednoho respondenta. Každý člověk je jiný, každý máme 

svůj osud a nelze jej nějak narušovat.  
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Provádění praktické části pro mne bylo nejen prací, ale také zábavou. Bylo hezké sledovat, 

jak se někteří respondenti dokázali v okamžiku vrátit i několik desítek let zpátky, vyprávět 

mi své zážitky a přemítat o zkušenostech. Bylo to pro mne také ponaučením - ke starší 

generaci bychom měli mít úctu, vážit si ji a neodsuzovat ji.  
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ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit životní dráhu seniora – vliv                          

společenských změn. Cíl práce byl splněn. 

Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na období stáří, změny probíhající 

v této životní etapě, nejen fyzické, ale také psychické, a také obměnu sociální role.  

Praktická část mé práce je zaměřena na záliby a zájmy seniorů, tedy jejich                

seberealizaci. Také jak jsou senioři vnímáni svou rodinou, a případně jakým způsobem jim 

rodinní příslušníci či blízcí známí ulehčují bytí a podporují jejich existenci. 

Praktická část je tvořena pomocí 6 kazuistik s vybranými respondenty (3 ženy,              

3 muži). Kazuistika byla tvořena polostrukturovaným rozhovorem. Součástí každé              

kazuistiky byl také rozhovor s rodinnými příslušníky či blízkými známými daného            

respondenta.  

Závěrem lze říci, že každý člověk, každý senior je individuální osobnost,                   

která prožívá svůj vlastní život. Ano, existují různé charakteristiky či definice, jak by měl 

senior vypadat, chovat se, jednat, ale nikdy tomu tak není na 100 %. Žádného člověka,             

ani seniora, nelze přesně zaškatulkovat.  

Velký vliv na seniora má jeho rodina, známí. Kontakt s rodinou či vrstevníky někdy 

působí na seniora mnohem více pozitivně, než si uvědomujeme. Senior se ke konci života 

většinou potýká se ztrátou partnera, nejbližšího člověka, a proto je nutný kontakt s rodinou, 

dětmi, vnoučaty, pravnoučaty. 
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RESUMÉ 

Svoji bakalářskou práci jsem věnovala často přehlíženému tématu, senioři, tedy         

jejich dráze života a též tomu, jaký vliv na ně mají společenské změny, kterými již prošli, 

právě procházejí či je v budoucnu čekají. 

Práci jsem rozdělila na část teoretickou a analytickou do čtyř kapitol. 

V kapitole první jsem teoreticky obsáhla stárnutí a stáří. Zmiňuji v ní, že je důležité 

pomýšlet na  senium předčasně a  jakým způsobem je možné se na stáří připravit. Popisuji 

biopsychosociální změny odehrávající se nejen starci, ale i stárnoucímu. A vymezuji jisté 

potřeby ve stáří. 

V následující kapitole se zabývám edukací seniorů a jejich osobními zájmy.        

Zařadila jsem university třetího věku,  akademie třetího věku a kluby seniorů. 

Ve třetí kapitole se věnuji uplatnění seniorů ve společnosti, tedy nejen rodině                 

a blízkým, ale také prosazení seniora na trhu práce. 

V kapitole čtvrté uskutečňuji šetření u seniorů a rodinných příslušníků. Z rozhovorů 

se seniory jsem ve čtvrtém oddílu utvořila kazuistiky. 

Významem této bakalářské práce je upozornit na mnohdy společností odmítaného                

seniora a jeho dráhu života. Ta se vlastně formuje již v mládí především díky rodině,             

také okolním vlivům, kterými mohou být vzdělání, společnost, hobby, etc. Dále je nutné 

připomenout, že stáří je přirozené životní období, jímž si projdeme všichni a je důležité   

na tuto etapu pomýšlet včas. Stáří není pouze nagativní, má i spoustu pozitiv – narození   

vnoučat, cestování a jiné záliby, na které dříve nebyl čas.  

Záleží na každém jedinci, jakým způsobem prožije předešlá vývojová období          

a zda - li se záměrně nebo nezáměrně chystá na část života zvanou senium. 
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„Hymna života 

Život je šance – využij ji 

Život je krása – obdivuj ji 

Život je blaženost – užívej ji 

Život je sen – uskutečni ho 

Život je výzva – přijmi ji 

Život je povinnost – naplň ji 

Život je hra – hrej ji 

Život je bohatství – ochraňuj ho 

Život je láska – potěš se s ní 

Život je záhada – pronikni ji 

Život je slib – splň ho 

Život je smutek – překonej hi 

Život je hymna – zpívej ji 

Život je boj – přijmi ho 

Život je štěstí – zasluž si ho 

Život je život – žij ho.“ 

      Matka Tereza 
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