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Anotace 
  
 

     Bakalářská práce se věnuje problematice stárnutí a stáří, na které nahlíží z úhlu 

zdravotnického, sociálního, psychologického a preventivního. S touto problematikou 

úzce souvisejí přípravy na stáří, které jsou tou nejvhodnější cestou k zajištění vyšší 

kvality života v pozdním věku. 

 

     Práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a praktické. Část teoretická se zabývá 

definicemi stárnutí a stáří, základními pojmy gerontologie a geriatrie, biologickými, 

psychickými, ale i sociálními změnami doprovázejícími stáří, počátkem vývoje 

geriatrického ošetřovatelství, nejčastějšími ošetřovatelskými problémy a také poruchami 

ve stáří a v neposlední řadě i možnostmi příprav na úspěšný a kvalitní život ve stáří. 

Praktickou část tvoří dotazníkové šetření zhotovené ve dvou variantách a také anketa.  

Hlavním cílem první varianty dotazníkového šetření, určeného pacientům/klientům nad 

50 let věku, je zjistit, zda se připravují na vlastní stáří či nikoliv a jakým způsobem.  

Prvotním cílem druhé varianty dotazníkového šetření, určeného zdravotnickým 

pracovníkům z geriatrického odvětví zdravotní péče, je odhalit, zda se připravují na 

vlastní stáří na základě profesních zkušeností s péčí o seniory a jaký způsob příprav 

u těchto respondentů převažuje. Výzkumné šetření ve formě ankety odhaluje obavy 

zdravotnických pracovníků z vlastního stáří. 

 

 

Klíčová slova: stárnutí, stáří, geriatrie, gerontologie, změny ve stáří, historie, 

ošetřovatelské problémy a poruchy ve stáří, přípravy na stáří 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Annotation 
 
 
     The bachelor thesis is focuses on the main problems: aging and old age. Problems 

of this thesis are viewed from the medical, social, psychological a preventive angle. 

Ideas of the thesis closely related to the preparation for old age as the best way to higher 

life quality in the future.  

 

     This thesis is divided into two main parts: theoretical part and practical one. 
The theoretical part deals with definitions of aging and old age, the basic concepts, 

changes that accompany the aging process, the development of geriatric nursing, the 

most common nursing issues and disorders of old age and also overall preparation for a 

successful old age. The practical part consists of two versions of surveys and the 

inquiry. The first variant of the questionnaire survey is aimed and designed for 

patients/clients over 50 years old, to find if they are preparing for old age or not and if 

so, how. The primary goal of the second questionnaire survey is determinate whether or 

not geriatric healthcare professionals are preparing at their own old age, on the basis of 

professional experience from the healthcare sector and what kind of preparation method 

prevails between respondents. The survey in the form of inquiry reveals healthcare 

worker’s doubts about their own old age. 
 

 

Keywords: aging, old age, geriatrics, gerontology, changes in old age, history, nursing 

problems and disorders in old age, preparing for retirement and old age 
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Úvod 
 
     Téma „Myslíme na stáří“ mne vedlo k mnoha úvahám a zamyšlení nad pojmy 

„stárnutí“ a „stáří“ a s tím spojené i přípravy na tuto neodmyslitelnou součást života 

každého z nás. Pod pojmem stáří si většina lidí představí vrásky, úbytek sil, mnoho 

nemocí, sociální vyčlenění ba dokonce očekávanou smrt. Velká část naší populace, 

především mladí lidé a lidé ve středním věku si ale mnohdy neuvědomují, že na tuto 

etapu života je možné se mnoha způsoby připravovat. Nemají důvod se o stáří zajímat, 

protože se zdá být v nedohlednu. Otázky spojené s přípravou na stáří mne motivovaly 

natolik, že jsem se rozhodla použít je v bakalářské práci a současně v této oblasti 

zpracovat i výzkum.  

 

     Bakalářská práce je rozčleněna do dvou částí. Skládá se z části teoretické a z části 

empirické. V teoretické části se zabývám definicemi pojmů stárnutí a stáří, změnami, 

které stáří doprovázejí, vývojem geriatrického ošetřovatelství, nejčastějšími 

ošetřovatelskými problémy a poruchami ve stáří a v neposlední řadě také možnostmi 

příprav na úspěšné a kvalitní stáří. Empirická část práce je složena z dotazníkového 

šetření, z ankety a z analýzy zjištěných informací. Dotazníkové šetření je zhotoveno ve 

dvou variantách. První varianta je určena hospitalizovaným pacientům/klientům nad 50 

let věku z různých oddělení zdravotnických zařízení a obecně zkoumá, zda se 

respondenti připravují na své stáří či nikoliv a jakým způsobem. Druhá varianta 

dotazníkového šetření je určena zdravotnickým pracovníkům především z geriatrického 

odvětví zdravotní péče. Cílem dotazníkového šetření je zjistit, zda se zdravotníci 

pracující s geriatrickými pacienty připravují na vlastní stáří na základě vlastních 

profesních zkušeností s péčí o seniory a jaký způsob příprav na stáří preferují. 

Empirická část ve formě ankety zjišťuje, zda se zdravotničtí pracovníci obávají svého 

stáří z důvodu profesních zkušeností s péčí o seniory. 

      

     Věřím, že jsou všechny tyto informace velkým přínosem nejen pro profesní kariéru 

zdravotní sestry, ale taktéž pro využití v osobním životě.  
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Teoretická část                         

1 Stárnutí - involuce 
 

     Již od dětství poznáváme, že věci kolem nás se mění zpravidla k horšímu - dochází 

ke změně vlastností, ať už se to týká lidí, zvířat či neživých předmětů. Populaci můžeme 

rozdělit v přístupu ke stárnutí na dvě základní kategorie. První kategorie považuje 

stárnutí za normální důsledek plynutí času, který dříve nebo později postihne vše živé  

i neživé, zatímco druhá skupina je tvořena lidmi, kteří chtějí různými činnostmi 

nevítané projevy stárnutí pozdržet či zcela vyloučit.                             [3]                

 

     Stárnutí neboli involuce probíhá již od početí. O skutečném projevu stárnutí 

hovoříme tehdy, pokud dojde k poklesu funkcí, které nastávají po dosažení sexuální 

dospělosti. Vlastnosti a projevy, kterými je involuce popisována, jsou variabilní a 

vysoce individuální a věkový nástup změny funkce se může lišit i mezi orgánovými 

systémy (heterochronie). Tento složitý komplex dějů se vzájemně prolíná a podmiňuje 

na úrovni molekulární, subcelulární, celulární, orgánové i celostní. Mechanismy 

reparační, obranné, adaptační, regulační, navíc s vlivy prostředí, životního způsobu a 

s různými ději patologickými se v projevech a důsledcích kombinují s primárními 

biologickými změnami. Přirozená délka života, která je druhově specifická, ale 

vykazuje významnou interindividuální variabilitu, úzce souvisí s procesy stárnutí. 

Přibližně 25% variability je podmíněno genetickými faktory a 75% epigenetickými 

faktory, které zahrnují vliv prostředí a způsob života. Spolu se stárnutím se zvyšuje 

výskyt chyb, zhoršuje se spolehlivost fungování organismu, odolnost, adaptabilita  

i regulační schopnosti. Se stárnutím buněk v jednotlivých tkáních nepochybně souvisí 

involuce celého organismu.                              [9]

                     

 

     Na stárnutí můžeme nahlížet dvěma způsoby. Stárnutí, ke kterému dochází pouze 

v důsledku plynutí času, lze považovat za stárnutí normální. Naopak za stárnutí 

patologické je možno označit takové, ke kterému dochází v důsledku nemocí, 

nashromážděných poškození nebo v důsledku působení faktorů prostředí, kterému je 

člověk vystaven.                                  [11] 
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2 Stáří 
 
     „Konečnou etapou procesu stárnutí nebo jinými slovy konečnou etapou geneticky 

vyměřeného trvání života je období, kterému říkáme stáří.“        

              (Topinková, 1995, s. 17) 

            

     „Stáří je označení pozdních fází ontogeneze, přirozeného průběhu života. Jde  

o projev a důsledek involučních změn funkčních i morfologických, probíhajících 

druhově specifickou rychlostí s výraznou interindividuální variabilitou a vedoucích 

k typickému obrazu označovanému jako stařecký fenotyp.“             

                   (Kalvach, 2004, s. 47) 

           

     Stařecký fenotyp je ovlivněn prostředím, ve kterém jedinec žije, zdravotním stavem, 

životním stylem, vlivy sociálně ekonomickými a psychickými včetně aspirace, 

sebehodnocením, adaptací a přijetím určité role. Je velmi obtížné vymezit a rozčlenit 

životní etapu stáří, protože příčiny, projevy i jejich heterochronie (nástup v různém 

věku) jsou mnohočetné a individuální.  

Rozlišujeme stáří kalendářní, biologické a sociální.                 [9] 

 

2.1 Kalendá řní stá ří  
 
     Kalendářní (chronologické) stáří je jednoznačně vymezitelné a vyjadřuje stanovení 

určitých hranic věku, od kterých se odvíjejí involuční změny. Hranice vymezení stáří se 

zvyšuje s přibývajícím počtem seniorů ve společnosti a mění se v důsledku prodlužující 

se očekávané doby dožití. Dalším faktorem, který ovlivňuje hranici vymezení stáří, je 

zlepšující se funkční a zdravotní stav nově stárnoucí populace.                             [12] 

                   

2.2 Biologické stá ří 
 
     Biologické stáří vyjadřuje míru involučních změn, projevujících se u daného jedince.  

Proces stárnutí je zcela individuální. Mnohdy lze nalézt u jedinců rozpory vycházející  

z komparace kalendářního a biologického stáří - např. člověk ve věku 90 let může být 

zdatnější, než člověk ve věku 75 let, který nezvládá stejné úkony.                  [9] 
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2.3 Sociální stá ří 
 
     Sociální stáří je pojem spjatý s určitou sociální změnou. Nejčastěji se jedná o odchod 

do důchodu, tzv. penzionování. V sociálním stáří dochází ke změně rolí, způsobu života 

či finančního zajištění.                         [12] 

 

 

     Často se zamýšlíme nad otázkou, jak a s kým bychom chtěli stáří strávit či naopak, 

protože stáří, ať chceme či ne, je součást našeho života. V dnešní době umožňují 

medicínské postupy prodloužit lidem trpícím různými nemocemi život. V posledních 

letech se nehovoří jen o délce života, ale také o jeho kvalitě. Pro seniora je proto velmi 

důležitá samostatnost, určitá míra finančního zajištění, ale především možnost 

spolurozhodování o sobě samotném. Osobnost člověka je tvořena psychickými procesy, 

stavy a vlastnostmi. Definic osobností je však široké množství. Autoři nejrůznějších 

teorií se ale shodli na skutečnosti, že  každý člověk je originální, že má jedinečné 

uspořádání psychických jevů. Jsou to právě vrozené dispozice, které určují, jakým 

způsobem člověk zareaguje na situace, s nimiž se v životě setká. Mezi další aspekty, 

které ovlivňují reakce člověka, jsou dle odborné literatury zařazeny životní zkušenosti a 

prostředí, ve kterém jedinec žije.                           [21] 
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3 Periodizace stá ří 
 

     Vymezení periodizace lidského života je známé již od starověku. Například 

známý antický lékař Hippokrates z Kósu, který žil v letech 460 - 377 př. n. l., rozdělil 

lidský život po sedmi letech do sedmi období. Střední věk vymezil na 35 – 42 let, za 

stáří pak považoval věk 42 – 49 let. Další velmi podobnou periodizaci vytvořil také Jan 

Amos Komenský. Rozčlenil život člověka stejně jako Hippokrates na sedmiletí a to na: 

dítě 0 – 7 let, pachole 7 – 14 let, mládenec 14 – 21 let, jinoch 21 – 28 let, muž 28 – 35 

let, starý muž 35 – 42 let a kmet 42 – 49 let.                              [17] 

 

     V 18. století se periodizací lidského života zabýval také A. Haller (zakladatel 

novodobé fyziologie), který rozčlenil život člověka na 9 fází, ze kterých považoval věk 

25 - 62 let za mužný a 63 a více let za stáří.  

 

     V polovině 20. století E. B. Hurlocková  vymezila věk 40-59 let jako střední, 60 let a 

více jako stáří.  

 

     V 60. letech B. L. Neugartenová na podkladě zlepšování funkčního stavu ve stáří 

navrhla následující pojmy a vymezila tyto věkové hranice: věk 55-74 let označila jako 

„mladí senioři“ a věk 75 a více let označila jako „staří senioři“. Současné orientační 

členění stáří je odvozeno z jejího pojetí.: mladí senioři (65-74 let). Tímto věkovým 

vymezením prostupuje problematika penzionování, volného času, aktivit a 

seberealizace. V kategorii starých seniorů (75-84 let) můžeme sledovat výskyt problémů 

v oblasti adaptace, tolerance, zátěže, specifického stonání a osamělosti. Velmi staré 

seniory (85 let a více) provází problematika především týkající se soběstačnosti a 

zabezpečenosti.                             [9] 

 

     Vágnerová ve své publikaci člení stáří takto: věk 60-75 let považuje za období 

raného stáří a věk 75 let a více označuje jako období pravého stáří.       [20] 

 

     Věk 65-74 let (někdy 65-79 let) se často považuje jen za počínající stáří a hranice 

vlastního stáří se tak posouvá na věk 75-80 let.             [7] 
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Kalvach (2004) se ve své publikaci zabývá také pojmy sociální periodizace života. 

Sociální stáří člení následujícím způsobem: první věk (předproduktivní - období dětství 

a mládí, učení, profesní příprava, získávání sociálních zkušeností), druhý věk 

(produktivní - období dospělosti, produktivita biologická i ekonomicko-sociální), třetí 

věk (postproduktivní - stáří), případně čtvrtý věk (období závislosti).          [9] 
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4 Vymezení pojm ů 
 

4.1 Gerontologie 
 
     „Gerontologie je nauka, soubor vědomostí o stárnutí a stáří, respektive o 

problematice starých lidí a života ve stáří.“              (Kalvach, 2004, s. 48)  

Název je odvozen z řeckého slova gerōn (gen. gerontos) - stařec.    

Gerontologii členíme do tří proudů: gerontologie experimentální, sociální a klinická. 

 

o Gerontologie experimentální neboli biologická se zabývá stárnutím živých 

organismů. Hledá odpovědi na otázky proč a jak tyto organismy stárnou na celulární 

a subcelulární úrovni.             [12] 

o Gerontologie sociální propojuje vztahy mezi seniory a společností. Zkoumá vliv 

společnosti na stárnutí populace a zabývá se otázkami, co staří lidé od společnosti 

potřebují.                                    [12] 

o Gerontologie klinická bývá nazývána též geriatrií. Zabývá se zdravotním, ale 

i funkčním stavem seniorů.              [9] 

    

4.2 Geriatrie 
 
     Pojem geriatrie je odvozen z řeckých slov gerōn = starý člověk, iatreiā = léčení. 

Jedná se o specializační lékařský obor, který vychází z vnitřního lékařství.  

 

     „Geriatrie shrnuje a zobecňuje napříč všemi obory seniorskou problematiku 

zdravotního a funkčního stavu, specifických potřeb geriatrických pacientů, zvláštností 

ve výskytu, klinickém obraze, průběhu, vyšetřování, léčení, prevenci i sociálních 

souvislostech chorob ve stáří.“                (Kalvach, 2004, s. 49)               
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5 Historie 
 

5.1 Vývoj geriatrického ošet řovatelství 
 
     Geriatrickým ošetřovatelstvím se poprvé začala v Anglii zabývat Florence 

Nightingaleová. Florence Nightingaleová studovala na Lutheránské diakonii 

v Kaiserwerthu ošetřovatelství zaměřené na komunitní péči a právě tato životní etapa 

významně ovlivnila její představy o ošetřovatelství. V roce 1860 založila 

ošetřovatelskou školu, kde se již začalo vyučovat moderní ošetřovatelství. 

Nightingaleová upřednostňovala především vzdělání sester v terénu, ale připravovala je 

též pro praxi v nemocnici. Rozlišovala „ošetřovatelství nemocných“ a „ošetřovatelství 

zdravých“. Kladla důraz především na podporu zdraví a prevenci onemocnění. Její 

absolventky působily v terénu nebo v ošetřovnách pro chudé.          [6]    

                                                        

     V roce 1925 se ve Spojených státech amerických objevil v odborném časopise 

American Journal of Nursing návrh na založení specializace ošetřovatelské péče starých 

lidí. V roce 1940 byla v USA otevřena dvě centra pro geriatrickou péči - ošetřovatelský 

dům v Ohio a Židovský dům pro staré lidi v New Yorku. Roku 1943 bylo opět  

v časopise American Journal of Nursing zveřejněno doporučení pro studium speciálního 

geriatrického vzdělání, určeného sestrám, které se chtěly věnovat péči o staré pacienty. 

Americká asociace sester založila roku 1966 oddělení geriatrického ošetřovatelství.  

O pár let později vyšel odborný časopis, zaměřený především na problematiku 

geriatrického ošetřovatelství s názvem Journal of Gerontological Nursing. Tento časopis 

je distribuován i v současnosti. Geriatrické ošetřovatelství se v USA vyučuje od počátku 

osmdesátých let minulého století na všech ošetřovatelských školách. 

 

     V České republice byly sestry pro geriatrickou péči do roku 1990 zaměstnávány 

především v ambulancích obvodních lékařů, protože až do tohoto roku, nebyla v naší 

zemi dostupná služba terénní a domácí péče. Praxe těchto sester spočívala v návštěvní 

službě rodin seniorů, ve kterých se zabývaly především ošetřovatelskými činnostmi, ale 

také preventivní péčí dle předepsaných ordinací lékaře. Pro tyto činnosti studovaly 

sestry dvouleté postgraduální specializační studium ošetřovatelské péče v geriatrii. 

Senioři byli hospitalizováni v nemocnicích stejně jako ostatní pacienti na standardních 
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odděleních, což nevedlo k potřebě specializačního studia zaměřeného na geriatrickou 

problematiku. V léčebnách dlouhodobě nemocných nastala obdobná situace. Na těchto 

pracovištích působily sestry bez specializačního vzdělání. Stejně tak i v ostatních 

institucích určených pro seniory pracovaly sestry s všeobecným vzděláním.        [6]  

 

     V současné době získávají sestry vzdělání v oboru ošetřovatelství a ošetřovatelské 

péče v geriatrii v rámci studia na vyšších zdravotnických školách či během 

bakalářského studia. Existuje také navazující magisterský program specializačního 

vzdělání - ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech se zaměřením na 

geriatrickou problematiku. 
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6 Změny provázející stárnutí a stá ří 
 
     S přibývajícím věkem se v životě člověka objevují změny, které jsou mnohdy 

nevítané. Tyto změny můžeme rozdělit na změny biologické (tělesné), psychické a 

sociální. Uvedené systémy se mohou navzájem propojovat.                    

 

Tabulka 1 Změny ve stáří 

Tělesné změny Psychické změny Sociální změny 

Změny vzhledu Zhoršení paměti Odchod do penze 

Úbytek svalové hmoty 
Obtížnější  

osvojování nového 
Změna životního stylu 

Změny termoregulace Nedůvěřivost Stěhování 

Změny činnosti smyslů Snížená sebedůvěra Ztráta blízkých lidí 

Degenerativní změny 

kloubů 
Sugestibilita Osamělost 

Kardiopulmonální změny Emoční labilita Finanční obtíže 

Změny trávicího systému Změny vnímání  

Změny vylučování moči Zhoršení úsudku  

Změny sexuální aktivity   

                [21] 

6.1 Biologické zm ěny 
 
     Z biologických změn probíhajících během stárnutí a stáří jsou nejvíce znatelné 

změny ve vnější podobě. Dochází také ke změnám tělesného složení a ke snižování 

činnosti téměř všech tělních orgánů.  

       

6.1.1 Změny ve vn ější podob ě 
 
     Tělo, postoj, chůze - v důsledku snižování výšky těl obratlů se člověku ve věku  

40 - 50 let snižuje tělesná výška v průměru o 1 cm za deset let. Dle antropometrického 

měření se mění proporce lidského těla. Nápadné je zvýraznění páteřní křivky a 
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nahrbený postoj. Nejčastějším způsobem držení těla je hyperkyfóza či kyfoskolióza. 

Chůze je výrazně zpomalena a jsou nápadné kratší kroky.  

  

     Výraz obličeje - další změnou doprovázející stáří je změna výrazu v obličeji. U žen 

se v důsledku působení nadledvinových androgenů objevuje virilizace (rozvoj 

druhotných mužských pohlavních znaků u žen). U mužů dochází k úbytku androgenů a 

estrogenů z tukové tkáně. 

 

     Uši, nos, oči - ušní lalůčky se prodlužují a zvětšuje se špička nosu. Okolo duhovky 

můžeme mnohdy zpozorovat prstenec šedavé barvy. U mladého člověka jsou skléry 

čistě bílé, u starého člověka bývají zkalené. 

 

     Kůže, vlasy, nehty - na kůži přibývají vrásky, ztenčuje se, je méně pružná a 

přizpůsobivá. Růst vlasů se zpomaluje a dochází k postupnému šedivění způsobenému 

poklesem melaninu až k alopecii (vypadávání vlasů). Nehty jsou silnější a v důsledku 

jejich sílení mnohdy dochází k problémům s jejich stříháním.     [9, 11] 

                       

6.1.2 Změny tělesného složení 
 
    Tělesná a svalová hmota - ke snížení síly a fyzického výkonu nepochybně přispívá 

úbytek tělesné hmoty a snižuje se celkové množství tělesné vody (CTV) v lidském těle. 

Snížení obsahu vody v buňkách má za následek sklon k dehydrataci. Ubývá svalová 

hmota a naopak přibývá tuková tkáň a vazivo.  

 

     Tukové rozložení - mění se ukládání tuku v tělesných partiích. Tuk je ukládán 

především do oblasti trupu.  

 

     Kostní hmota - v důsledku snižování kostní hmoty se ve stáří objevuje osteoporóza 

a dochází k vyššímu riziku zlomenin. 

  

     Tělní orgány - orgány se v důsledku stárnutí zmenšují a mění svou hmotnost, 

výjimku tvoří například prostata u mužů.                              [9, 11]                
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6.1.3 Změny funkcí t ělních systém ů a smyslových orgán ů 
 

     V období stárnutí či stáří dochází ke změnám činnosti tělních a smyslových orgánů.  

 

Kardiopulmonální systém  

     Změny kardiopulmonálního systému se projevují především poklesem vitální 

kapacity plic. Cévy ztrácejí svou elasticitu a tím je narušena regulace krevního tlaku. 

Zhoršuje se srdeční výkonnost, která se projevuje plicní dušností. Mnohdy ve stáří 

dochází k infekcím dýchacích cest, které jsou způsobené sníženou funkcí řasinkového 

epitelu. Srdeční chlopně přestávají plnit svou funkci z důvodu zhoršené adaptace na 

zvýšenou zátěž.                         [10] 

 

Gastrointestinální systém 

     Trávicí systém a jeho neuromuskulární struktury mají dostatečně velkou funkční  

i anatomickou rezervu, proto nemá stáří značný vliv na činnost gastrointestinálního 

systému. Výjimku tvoří kombinace menších lézí spojené s proximální částí jícnu, anální 

oblastí či pánevním dnem. Tyto kombinace mohou vyústit v dysfagii, zácpu (obstipace) 

či inkontinenci stolice. Involuční změny mají vliv na motilitu jícnu. Tyto změny mohou 

vést k reflexní chorobě jícnu či poruchám polykání. Snižuje se tvorba trávicích šťáv, 

což má za následek pomalejší rozklad potravy. Hlavní problémy související s vyšším 

věkem vznikají především v anorektální oblasti, kdy se snižuje tonus análních svěračů a 

senior tak ztrácí vnímavost k nucení na stolici.                       [9]

        

Pohlavní orgány a vylučovací systém 

     Ve vyšším věku dochází ke změnám v oblasti pohlavní činnosti. Ženám končí 

menstruace a trpí poklesem dělohy (descensus uteri). U mužů se snižuje potence a 

rozvíjí se hypertrofie (zbytnění) předstojné žlázy neboli prostaty. Ledviny ztrácejí svou 

očišťovací a koncentrační funkci. Zvyšuje se postmikční reziduum v důsledku nižší 

kapacity močového měchýře. Elasticita uretry (močová trubice) je snížena a dochází tak 

ke zhoršování funkce jejích okolních svalových svěračů                    [10] 

 

Smyslové orgány 

     S přibývajícím věkem dochází k poruchám funkcí smyslových orgánů (zrak, sluch, 

čich, chuť, hmat). Snížení funkce zrakových orgánů se projevuje především změnou 
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akomodace čočky, dochází též k poruchám refrakčních schopností oka a zhoršuje se 

zraková ostrost. Sluchové ústrojí mění svou funkci pro vysoké frekvence. Čichová 

vlákna postupem času atrofují. Snižuje se citlivost hmatu v důsledku úbytku kožních 

receptorů. Dochází ke zhoršování regulace tepla a chladu, síly dotyku, vnímání 

jednotlivých částí těla a pohybů končetin (propriocepce).           [9] 

 

6.2 Psychické zm ěny 
 

     Během stáří nedochází pouze ke změnám tělesných funkcí, ale také ke změnám 

v oblasti psychických funkcí. Část psychických změn je podmíněna biologicky a část 

vzniká jako důsledek působení psychosociálních vlivů. V mnoha případech se jedná  

o výsledek jejich interakce. Mezi změny, které jsou podmíněny biologicky, řadíme 

oblast prožívání, uvažování a chování. Může se jednat o „pouhý“ projev stárnutí, 

v horším případě však o symptomy patologických stavů.         [20]       

 

     Příznaky duševních poruch nemusejí být zcela nápadné, protože jsou mnohdy 

přisuzovány fyziologickým změnám objevujícím se ve stáří a mohou vést k zásadnímu 

převratu osobnosti jedince.             [15] 

   

6.2.1 Snížení intelektuálních a kognitivních funkcí  
 
     S přibývajícím věkem dochází k procesu zpomalování a snižuje se schopnost 

zaznamenávání, ukládání a využívání informací. Řešení problémů je obtížnější, 

postupně dochází ke zhoršování myšlenkových procesů, mění se schopnost řeči a 

vyjadřování, zhoršuje se paměť a míra jejího využívání. Senior má potíže především  

v zapamatování si událostí, které se staly nedávno, lépe si vzpomene na události 

z minulosti.                     [20, 11] 

                                

6.2.2 Změny charakteru a osobnosti  
 
     V průběhu života člověka nedochází za normálních okolností ke změnám jeho 

osobnosti, výjimkou jsou ale patologické procesy přicházející s vyšším věkem. Stupňuje 

se nedůvěřivost k okolí, obavy či strach z nových událostí, osvojování si nového. Tyto 
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faktory zhoršují adaptabilitu jedince a tím i kvalitu jeho života.        [11]     

           

6.3 Sociální zm ěny 
     
     Změny socializace hrají v životě člověka důležitou roli. Spočívají především ve 

změnách životních rolí (pracovní, rodičovské apod). Významnou životní změnou je 

odchod do starobního důchodu. Lidé tak ztrácejí společenské uplatnění a jsou mnohdy 

izolováni od okolního světa. Změna může nastat i po opuštění vlastního bydlení např. 

odchodem do domova pro seniory, zdravotnických zařízení či v lepším případě do 

domácího prostředí rodinných příslušníků. Mnohdy dochází z důvodu involučních změn 

k závislosti starého člověka na pomoci okolí.                          [20] 

                      

     Změny doprovázejí člověka celý život a jemu nezbývá v průběhu života téměř nic 

jiného, než se jim přizpůsobit, vypořádat se s nimi. Ovšem každý na tuto transformaci 

reaguje jinak (intenzita, doba atd.) - zatímco jeden se se změnou vyrovná takřka ihned a 

dokáže ji využít ve svůj prospěch (např. obchodníci), druhý může mít naopak potíže 

změnu bez problémů přijmout. Odborná literatura uvádí, že mezi základní vlastnosti 

člověka patří právě přizpůsobivost (adaptace), která „umožňuje lidem přežít“. Způsob, 

jakým se člověk se změnami vypořádá, se odvíjí jak od změn samotných a jejich 

charakteru, tak i od četnosti změn, jimž je člověk vystavován. Hranice tzv. „únosnosti“ 

se mohou u lidí lišit. Proto, aby se s nimi člověk dokázal lépe vypořádat, je dobré je 

pochopit a vidět v nich smysl - tak je jedinec zvládne lépe akceptovat.       [21] 
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7 Nejčastější ošet řovatelské problémy a poruchy ve 
stáří 

 

     Stáří doprovázejí specifické změny, které se mohou kumulovat v čase. 

Ošetřovatelské problémy a poruchy ve stáří vznikají na základě vyšší vnímavosti 

seniorů ke vzniku onemocnění a některé z nich mohou ovlivňovat soběstačnost člověka 

a s tím spojenou i kvalitu jeho života. Dle Pacovského se tyto změny označují jako 

specifické geriatrické syndromy, které dominují společnými znaky. Geriatrické 

syndromy a symptomy bývají většinou projevem patologické situace a představují pro 

seniora problémy biopsychosociální složky, jež se musí řešit. Geriatrické symptomy se 

dělí na specifické a nespecifické. Specifické mohou souviset s probíhajícím 

onemocněním. Nespecifické nejsou spojeny se základním onemocněním. Pacovský 

poukazuje na důležitost příznaků, které bývají mnohdy některými lékaři opomíjeny a 

dále je neřeší, s vysvětlením, že se jedná o „senilitu“.           [6] 

                       

7.1 Demence 
 
     Demence se vyskytují především ve vyšším věku a jejich nejčastějším projevem jsou 

poruchy intelektu se současným poklesem kognitivních funkcí. Dochází k poruchám 

paměti, komunikace, schopnosti vykonávat běžné denní činnosti, poruchám  učení či 

potížím při řešení problémů. V pokročilém stádiu onemocnění ztrácí člověk 

soběstačnost a schopnost porozumět dění ve svém okolí, začíná být odkázaný na pomoc 

ostatních.                 [13]                        

                                         

7.2 Delirium 
 
     Delirium je považováno za závažný geriatrický syndrom, který se typicky vyskytuje 

u křehkých geriatrických pacientů/klientů. Předpokladem jejich výskytu bývají většinou 

organické mozkové změny spojené s poruchou kognitivních funkcí. Jsou to nespecifické 

reakce vznikající na podkladě různých etiologických faktorů a jejich vyvolávající noxu 

mnohdy není možné odhalit, např. při polymorbiditě (výskyt většího počtu 

onemocnění). Deliria mnohdy souvisejí s vyšší mortalitou, prodlužováním hospitalizace 
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či s vyšší ošetřovatelskou zátěží.                        [8] 

                   

7.3 Deprese 
 
     Deprese mají v seniorském věku vysoký výskyt a mohou mít různou etiologii. 

Bohužel jsou deprese často přisuzovány fyziologickému stáří, ale velká část z nich má 

organický původ. Nejčastěji se objevují v počátcích demence a často jsou patrné  

u pacientů v ústavní péči bez podpory rodiny a okolí. Projevují se zhoršením 

soustředění a pozornosti, snížením sebedůvěry, pocitem viny, smutkem, poruchami 

spánku a chuti k jídlu, ztrátou plánování budoucnosti a tak podobně. Deprese jsou často 

důvodem suicidiálního (sebevražedného) jednání seniorů.          [21] 

             

7.4 Smyslové poruchy 
 
     Smyslové poruchy nepochybně patří k fyziologickému stárnutí. V životě seniora 

mají značný vliv na kvalitu jeho života a to především v bezpečnosti, komunikaci 

s okolím nebo ve vykonávání běžných denních aktivit. Zhoršuje se elasticita čočky, což 

způsobuje stařeckou poruchu zraku (presbyopie) a často se objevuje katarakta (šedý 

zákal). Velká část starých lidí trpí poruchami sluchu (presbyakuze) a postupně se 

zhoršuje chuť, čich, hmat i propriocepce (vnímání vlastního těla), což má mnohdy za 

následek zvýšené riziko pádů.                                    [6] 

 

7.5 Instabilita s pády 
 
     Instabilita ve stáří může být způsobena závratěmi či nestabilitou různého původu 

např. hypotenzí (snížení krevního tlaku), sedativním působením farmak, poruchami 

nervového čití, zhoršením zraku, omezením hybnosti, svalovou slabostí, depresemi 

apod. Mnohdy mají tyto příčiny za následek pády s různým stupněm poranění.        [7]     
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7.6 Dekubity 
 
     Dekubity jsou ve stáří často způsobeny sníženou pohyblivostí, zhoršeným 

prokrvením tkání či jako důsledek špatného stavu výživy. Důležitou roli v prevenci 

vzniku dekubitů hraje především dostatečná hygiena, suché prostředí a zabránění 

působení tlaku na rizikové oblasti. Mnohdy vznik dekubitů přisuzujeme špatné či 

nedostatečné ošetřovatelské péči a prevenci.             [6] 

 

7.7 Inkontinence 
 
     U geriatrických pacientů je za nejčastější příčinu inkontinence (mimovolní únik 

moče, stolice) považován věk spojený s involučními změnami. Ve stáří se může objevit 

inkontinence moče, stolice nebo inkontinence smíšená (double incontinence).  

Inkontinence moče a poruchy vyprazdňování stolice jsou u starších žen spojovány 

především s dysfunkcí pánevního dna, prolapsem pohlavních orgánů či rupturou 

análního sfinkteru. U starších mužů inkontinence moče souvisí především s korelací 

diabetes mellitus (cukrovka) či s operacemi prostaty. Senior často tuto nepříjemnou 

záležitost tají, stydí se za ni, a proto je syndrom inkontinence mnohdy obtížně 

diagnostikovatelný.                  [8] 

                   

7.8 Poruchy výživy, dehydratace 
 
     Poruchy výživy často způsobují obezitu nebo naopak podvýživu (malnutrice). 

Obezita je spojena s vyšším rizikem vzniku komplikací a je vyvolána zvýšeným 

příjmem potravy, nedostatkem pohybu či působením psychosociálních faktorů. 

U geriatrických pacientů/klientů se nejčastěji setkáváme s malnutricí (anorexia of 

ageing) vyvolanou věkem, somatickými, psychickými či sociálními faktory. K etiologii 

somatické malnutrice patří nechutenství, afekce v dutině ústní, problémy s chrupem či 

protézou, polékové dyspepsie, zvýšený metabolismus, chronická onemocnění. 

Malnutrice může být také spojena s psychickými faktory (např. demence, deprese, 

cholesterolfobie). Sociální faktory spočívají v neznalosti správné výživy, nepřijetí 

stravy v ústavních či pečovatelských službách, chudobě starého člověka či ztrátě 

soběstačnosti. S věkem se snižují chuťové a čichové vjemy, dochází ke sníženému 
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pocitu hladu, zvýšenému pocitu plnosti žaludku a sníženému pocitu žízně. Snížený pocit 

žízně má ve stáří mnohdy za následek vznik dehydratace. U dehydratovaného člověka 

pozorujeme změny na kůži a sliznicích, změny psychického stavu, bolesti hlavy 

(cefalea) či poruchy stability s následkem pádů.      [6, 10] 

 

7.9   Poruchy spánku 
 
     Poruchy spánku jsou řazeny mezi nejčastější problémy v období stáří. Jedná se 

především o insomnii (nespavost), která vzniká na podkladě biologických a 

psychologických faktorů, ale také na okolním prostředí. Senior má problémy 

s usínáním, častěji se v noci budí nebo obtížně usíná po přerušeném spánku. Dočasná 

insomnie je způsobena vlivem okolního prostředí (hluk, světlo, nepohodlí) nebo 

v důsledku psychického vypětí. Chronická insomnie má souvislost se zdravotními či 

psychiatrickými problémy. Poruchy spánku značným způsobem ovlivňují denní aktivity 

v životě seniora.              [11] 

 

7.10   Bolest 
 
     Stáří doprovází nejčastěji chronická bolest pohybového aparátu způsobená 

osteoartrózou či degenerativními změnami páteře, která může mít za následek vážné 

změny v emočním prožívání (např. úzkost, deprese, sociální izolaci).                    [6]                   
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„Chce-li si člověk stáří spokojeně užít, musí se na něj připravit.“ 

Stuart-Hamilton 

8 Přípravy na stá ří 
      

     Přípravy na stáří jsou považovány za multidisciplinární problém zahrnující oblast 

gerontologie, psychologie, sociologie a andragogiky. Přípravy na stáří by se měly stát 

celoživotním programem. Hlavní úlohy spočívají v přijímání nových informací, 

shromažďování vědomostí o zdravém stárnutí a v umění všechny tyto získané poznatky 

využít v praxi. Pro srovnání si uveďme rozdělení příprav na stáří dle jednotlivých 

autorů:   

     Čornaničová (2004) dělí přípravy na stárnutí a stáří do 4 skupin:  

▪ Dlouhodobá příprava se odehrává po celý život. Základem je výchova ke kladnému 

pohledu na stárnutí a staré lidi, zahrnující též výchovu ke zdravému způsobu života. 

▪ Přelaďovací příprava by měla probíhat ve věku 40-60 let. Za její nejdůležitější 

koncepci jsou považována zdravotnická opatření a psychologická příprava zaměřena 

na prevenci předčasného stárnutí. 

▪ Akutní, krátkodobá příprava na stárnutí by měla být zahájena přibližně 5 let před 

odchodem do penze. Jejím hlavním cílem je materiální zabezpečení člověka.  

▪ Aktuální příprava klade důraz především na aktivitu a výchovu k efektivnímu 

využití volného času ve stáří.              [1]         

                

     Gruberová (1998) ve své publikaci uvádí následující dělení příprav na stáří: 

□ Dlouhodobá příprava na stáří by měla mít počátek již v mládí a to ve formě osvěty 

ze strany nejen rodiny, ale i škol. Faktem zůstává, že kvalitu vlastního stáří značně 

ovlivňuje člověk sám prostřednictvím životního stylu, což je potřeba si v prvé řadě 

uvědomit. Ke kvalitě stáří přispívá znalost a dodržování zásad správné životosprávy, 

racionální výživy a eliminace škodlivých návyků, jako jsou např. drogy či alkohol. 

V rámci rodiny je důležité zesilovat morální kvality a vést jedince k odpovědnosti za 

rodinné příslušníky s cílem zajištění pomoci ve chvíli, kdy bude potřeba poskytnout 

jim odpovídající pomoc a péči bez ohledu na vlastní snížení životní úrovně. Právě 

tento přístup, který by si měl člověk osvojit za pomoci rodiny, může zajistit vyšší 

jistotu ve vlastním stáří. Mezi odpovídající formy příprav můžeme zařadit např. 

dobrovolnou pečovatelskou aktivitu studentek/studentů gymnázií, zdravotnických 
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škol, návštěvy dětí v domovech pro seniory (dříve domovy důchodců, nově dle 

zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách) nebo v nemocnicích, ať už 

k výjimečným příležitostem (např. vánoční svátky) či jen tak pro radost. Rodiče by 

se měli stát názorným příkladem pro své děti.                       [2] 

□ Střednědobá příprava na stáří by měla probíhat v období od 45. roku života, tzn. ve 

vyšším reprodukčním věku. Zaměřuje se na hledání zájmových aktivit, které je 

možné v období penzionování dále rozvíjet. 

□ Krátkodobá příprava na stáří zahrnuje oblasti příprav před samotným odchodem do 

penze. Z hlediska psychického stavu jedince je odchod do důchodu velmi náročné 

období, kdy člověk ztrácí dosavadní společenské postavení a nabývá pocitu 

zbytečnosti. Často se v této souvislosti hovoří o tzv. důchodové krizi (setkat se 

můžeme také s označením „důchodový bankrot“). Ohrožena je zejména skupina lidí 

fixovaných na povolání, a kariéru. Odchod do penze někteří odborníci považují za 

náročný nejen z hlediska zhoršeného psychického stavu, ale domnívají se, že je 

často i důvodem zhoršeného zdraví jedince. Dokonce považují tento jev za značný 

vliv na vysokou mortalitu mužů v brzkém důchodovém věku.                     [2] 

 

     Haškovcová (2002) uvádí přehled základních forem příprav na stáří. Rozlišuje 

přípravy dlouhodobé, střednědlouhé a krátkodobé. 

o Dlouhodobé přípravy na stáří spočívají v seznamování mladé generace 

s problematikou stárnutí a stáří. Mnohdy se setkáváme s hanebnými výrazy na úkor 

seniorů, proto by měla být již v mladém věku pěstována úcta ke starým lidem. 

Každý by se měl zamýšlet nad otázkou, jak využije volný čas po odchodu do penze, 

což je období, kdy člověk ztrácí možnost vykonávat činnosti, které byly doposud 

jeho každodenní náplní života. 

o Střednědlouhé přípravy na stáří začínají ve věku 45-50 let, kdy si dotyčný začne 

uvědomovat, že již vstoupil do druhé poloviny svého života.  

o Krátkodobá příprava na stáří neboli příprava na odchod do penze. Důraz je kladen 

na včasnou úpravu bydlení, výměnu zastaralých domácích spotřebičů, zdravý 

životní styl, aktivitu a upevňování přátelských a společenských vztahů.        [4]         
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     Přípravy na stáří se dotýkají mnoha oblastí lidského života. Následující dělení 

vyjadřuje specifické oblasti příprav na stáří. Jedná se o zdravotnickou, psychologickou a 

sociální přípravu. 

 

8.1 Zdravotnická p říprava  
 
     Zdravotnická příprava je založena především na správném životním stylu a 

dodržování racionální výživy. V přípravě na stáří hraje důležitou roli aktivní odpočinek, 

dostatek fyzické aktivity a eliminace škodlivých návyků. Ve středním věku jsou 

důležitá screeningová vyšetření, která mohou odhalit rizika vzniku patologických 

procesů postihující např. kardiovaskulární systém, dýchací orgány či pohybový aparát.  

                        [1] 

     Berlínský psycholog P. Oderich uvádí 9 rizikových faktorů, které se mohou ve stáří 

projevit. Zahrnují: přejídání, špatné stravovací návyky, kouření, nadměrnou spotřebu 

alkoholu, zneužívání léků, nedostatek pohybu, nedostatek spánku, nadměrnou 

psychickou zátěž, specifickou psychickou zátěž, nevýběrové - chronické sledování 

televizních programů.                [2] 

          

8.2 Psychologická p říprava 
 
     Psychologická příprava je založena na základních zásadách duševní hygieny a 

gerontopsychologie skrze poskytování informací. Vedle osvěty, instrukcí a různých 

pouček je psychologická příprava na stárnutí možná prostřednictvím účasti na různých 

aktivizačních programech. Významný vliv na duševní zdraví člověka mají onemocnění, 

která se ve vyšší míře vyskytují s přibývajícím věkem. Psychická výkonnost člověka je 

ovlivněna stereotypní aktivitou, sociální izolací a vlastním, často chybným, postojem ke 

stárnutí a roli starších lidí. Proces stárnutí dále provází skleslost, lhostejnost, pasivita, 

agresivita, závislost atd., které jsou zpravidla následkem velmi četných frustrací, které 

stáří doprovázejí (člověk v průběhu stárnutí poznává mantinely, překážky na cestě  

k dosažení stanoveného cíle).                                               [1] 

           

 



 33 
 

8.3 Sociální p říprava 
   

     Sociální příprava se zaměřuje především na období před odchodem do starobního 

důchodu. Poukazuje na důležitost postupného, ale i plynulého přechodu z pracovní 

aktivity do období penzionování. Zabývá se také otázkami bydlení, stravování, 

možností různých penzijních připojištění či hledáním aktivit pro vyplnění volného času 

po odchodu do penze. Člověk by si měl včas uvědomit důležitost v upevňování a 

rozvoji přátelských i společenských vztahů.            [1, 2] 

 

     S odchodem do penze však život starého člověka nekončí. Znalosti, dovednosti a 

zkušenosti, jež nabyl za svého života, mohou být přínosem v různých oblastech - zapojit 

se může v řadě společenství, organizací a skupin (např. politické, náboženské atp.). 

Podstatné je ovšem to, aby člověk ve stáří našel vyhovující roli, jež ho „znovu zapojí“ 

do života a nestal se tak společensky izolovaným.                        [11] 
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Praktická část 

9 Empirické šet ření 
 

9.1 Úvod 
 
     Empirická část práce se zakládá především na popisu výsledků dotazníkového 

šetření doplněného anketou, jejichž cílem bylo zjistit ověření platnosti stanovených 

hypotéz. Před započetím práce jsem si stanovila následující cíle a hypotézy, jejichž 

záměrem bylo jejich potvrzení či vyvrácení. 

  

Dotazníkové šetření: 

     1) Zjistit, zda a jakým způsobem se hospitalizovaní lidé nad 50 let věku připravují na  

         vlastní stáří 

• Předpokládám, že se na vlastní stáří připravuje nízký počet pacientů/klientů 

starších 50 let hospitalizovaných na základním oddělení. 

• Předpokládám, že se na vlastní stáří připravuje vyšší počet hospitalizovaných 

žen, než hospitalizovaných mužů ze základního oddělení. 

• Předpokládám, že se většina hospitalizovaných pacientů/klientů starších 50 let 

již začala připravovat na vlastní stáří posílením fyzické aktivity. 

      2) Zjistit, zda se zdravotníci pracující s geriatrickými pacienty připravují na vlastní  

         stáří na základě prožitých profesních zkušeností 

• Předpokládám, že se většina zdravotníků, pracujících v oboru geriatrie 

připravuje na své stáří na základě vlastních profesních zkušeností. 

• Předpokládám, že příprava na vlastní stáří u většiny zdravotníků, pracujících se 

seniory, spočívá v nastolení zdravé výživy a udržení optimální hydratace. 

 

Anketa: 

     3) Zjistit, jaká je nejčastější příčina obav z vlastního stáří 

• Předpokládám, že se většina zdravotníků obává svého stáří z důvodu profesních 

zkušeností s péčí o seniory. 
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9.2 Charakteristika souboru respondent ů 
 
     Dotazníky k vypracování empirické části bakalářské práce byly umístěny do 

3 nemocnic v ČR a do Domova pro seniory Elišky Purkyňové se sídlem v Praze - 

Dejvicích. Byla zvolena tato nemocniční zařízení: Krajská nemocnice Liberec, a. s., 

Fakultní nemocnice v Motole a Fakultní nemocnice Na Bulovce. Dotazníky byly 

distribuovány mezi zdravotnické pracovníky a hospitalizované pacienty nad 50 let věku. 

Na anketní otázku odpovídali pouze zdravotničtí pracovníci. 

 

9.3 Popis použité metodiky 
 
     Empirická část práce byla realizována na základě kvantitativního dotazníkového 

šetření a formou ankety. Dotazníky byly zpracovány pod odborným dohledem vedoucí 

práce a byly vyhotoveny ve dvou variantách - pro hospitalizované pacienty/klienty nad 

50 let věku z různých oddělení se 14 otázkami a pro zdravotnické pracovníky především 

z geriatrického odvětví zdravotní péče s 15 otázkami. Každá z variant byla vytištěna 

100 krát. Do ankety jsem zařadila otázku: „Obáváte se svého stáří z důvodu profesních 

zkušeností s péčí o seniory?“, která byla pokládána jen zdravotnickým pracovníkům. 

Dotazník k výzkumnému šetření je rozdělen na dvě části. První část obsahuje statistické 

údaje. Druhá část se zabývá otázkami, které se týkají stáří a především příprav na stáří. 

Využity jsou otázky uzavřené, polozavřené, dichotomické, polytomické a filtrační. 

Cílem výzkumného šetření bylo odhalit, zda se zdravotničtí pracovníci a hospitalizovaní 

pacienti/klienti nad 50 let věku na vlastní stáří připravují, či nikoliv a jakým způsobem. 

Cílem ankety bylo zjistit, zda se zdravotníci obávají svého stáří z důvodu profesních 

zkušeností s péčí o seniory. 

 

9.4 Realizace výzkumného šet ření 
 
     Výzkumné šetření bylo realizováno v období od 9. 11. 2010 do 31. 5. 2011. 

Dotazníky jsem umístila především na chirurgická a interní oddělení, LDN, 

neurologické oddělení, ortopedii a do domova pro seniory Elišky Purkyňové. Toto 

zařízení bylo zvoleno z důvodu mé individuální praxe v oblasti ošetřovatelské péče. 

Celkem jsem rozdala 200 dotazníků (100 dotazníků pacientům/klientům, 100 dotazníků 
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zdravotnickým pracovníkům). Celková návratnost dotazníků byla úspěšná a tvořila 158 

(74 zdravotničtí pracovníci, 83 pacienti/klienti) z celkového počtu 200. Anketní otázka 

byla pokládána 30 zdravotnickým pracovníkům. 

 

9.5 Zpracování výzkumného materiálu 
 

     Vyplněné dotazníky jsem nejprve manuálně zpracovávala do množstevních tabulek a 

poté jsem z nich vytvářela v programu Microsoft Excel tabulky korelační. Tyto tabulky 

ukazují odpovědi respondentů na otázky uvedené v dotazníku. U otázek souvisejících se 

stanovenými hypotézami či se zajímavými výsledky jsem využila grafické znázornění. 
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Hodnocení dotazníku pro pacienty/klienty 

 

Statistické údaje : 

 

Pohlaví respondentů: 

 

Tabulka 2 Rozdělení P/K dle pohlaví  

Odpověď Absolutní číslo Relativní číslo (%) 

ŽENY 40 48,2 

MUŽI 43 51,8 

Celkem 83 100 

 

 

 
Graf 1 Rozdělení P/K dle pohlaví 
 
     Tabulka č. 2 a grafické znázornění č. 1 zobrazují rozdělení hospitalizovaných 

pacientů/klientů dle pohlaví. Z výsledků vychází, že dotazníky zodpovědělo celkem 

48,2 % hospitalizovaných žen a 51,8 % hospitalizovaných mužů.  
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Zdravotnické zařízení: 

 

Tabulka 3 Zdravotnické zařízení, ve kterém je P/K hospitalizován 

ŽENY MUŽI 
Odpověď Absolutní 

číslo 
Relativní číslo 

(%) 
Absolutní 
číslo 

Relativní číslo 
(%) 

KNL, a.s. 19 47,5 14 32,6 
FN Motol 12 30,0 16 37,2 
FN na Bulovce 9 22,5 13 30,2 
Celkem 40 100 43 100 

 

     Tabulka č. 3 zobrazuje zdravotnická zařízení, ve kterých jsou dotazovaní 

pacienti/klienti hospitalizováni. Nejvíce hospitalizovaných žen (47,5 %) dotazníky 

zodpovědělo v Krajské nemocnici Liberec, a. s. Nejvíce hospitalizovaných mužů  

(37,2 %) na dotazníky odpovídalo ve Fakultní nemocnici v Motole. 

 

Oddělení hospitalizace: 

 

Tabulka 4 Oddělení, na kterém je P/K hospitalizován 

ŽENY MUŽI 
Odpověď Absolutní 

číslo 
Relativní 
číslo (%) 

Absolutní 
číslo 

Relativní číslo 
(%) 

Chirurgická oddělení 14 35,0 19 44,2 
Interní oddělení 16 40,0 14 32,6 
LDN 3 7,5 1 2,3 
Neurologické oddělení 2 5,0 4 9,3 
Ortopedie 5 12,5 5 11,6 
Celkem 40 100 43 100 

 

     Tabulka č. 4 zobrazuje oddělení, na které byly dotazníky umístěny. Udává počet 

vyplněných dotazníků od hospitalizovaných žen a hospitalizovaných mužů. 

Z uvedených hodnot vyplývá, že nejvíce dotazníků (40 %) vyplnily ženy 

hospitalizované na interním oddělení a 44,2 % mužů z chirurgických oddělení. 
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Speciální část :  
 

Otázka č. 1: V kolika letech podle Vás začíná stáří? 

 

Tabulka 5 Věkové rozmezí počátku stáří dle P/K 

ŽENY MUŽI 
Odpověď Absolutní 

číslo 
Relativní číslo 

(%) 
Absolutní 
číslo 

Relativní číslo 
(%) 

Před 50. rokem života 0 0 0 0 
50 - 60 let 2 5,0 4 9,3 
60 - 70 let 26 65,0 30 69,8 
70 - 80 let 9 22,5 7 16,3 
80 let a více 3 7,5 2 4,7 
Celkem 40 100 43 100 
 

    

   
Graf 2 Věkové rozmezí počátku stáří dle P/K 
 
     Zobrazená tabulka č. 5 a grafické znázornění č. 2 poukazují na názory 

hospitalizovaných pacientů/klientů týkající se počátku stáří. Dotazovaní P/K se z velké 

části domnívají, že stáří začíná mezi 60 - 70 rokem života. Z výsledku je možné vyčíst, 

že 65 % hospitalizovaných žen si myslí, že stáří začíná mezi 60 - 70 rokem života. 

Podobně odpovídali i muži. 69,8 % mužů si myslí, že stáří začíná také mezi  
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60 - 70. rokem věku. Obě skupiny respondentů otázku zodpověděly tak, jak je uváděno 

v odborné literatuře. 

 

 

Otázka č. 2: Čím se podle Vás nejčastěji projevuje počátek stáří? 

 

Tabulka 6 Nejčastější projevy počátku stáří dle P/K 

ŽENY MUŽI 
Odpověď Absolutní 

číslo 
Relativní číslo 

(%) 
Absolutní 
číslo 

Relativní číslo 
(%) 

Zhoršováním paměti 15 37,5 9 20,9 

Nemocemi 10 25,0 12 27,9 
Změnou vzhledu 2 5,0 4 9,3 

Častými úrazy 5 12,5 7 16,3 

Zhoršováním pohyblivosti 8 20 11 25,6 

Celkem 40 100 43 100 

 

 
Graf 3 Nejčastější projevy počátku stáří dle P/K 
 
     Tabulka č. 6 a grafické vyobrazení č. 3 znázorňují nejčastější odpovědi 

pacientů/klientů týkající se projevů počátku stáří. Převážnou část odpovědí (37,5 %) od 

hospitalizovaných žen tvořilo zhoršování paměti. Naopak muži z velké části (27,9 %) 

odpovídali, že se počátek stáří dle jejich názoru nejčastěji projevuje nemocemi. 
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Otázka č. 3: Měli by se podle Vás lidé připravovat na své stáří? 

 

Tabulka 7 Přípravy P/K na vlastní stáří  

ŽENY MUŽI 
Odpověď 

Absolutní 
číslo 

Relativní číslo 
(%) 

Absolutní 
číslo 

Relativní číslo 
(%) 

Ano 34 85,0 29 67,4 

Ne 6 15,0 14 32,6 

Celkem 40 100 43 100 
 

     Z výsledků tabulky č. 7 vyplývá, že 85 % hospitalizovaných žen si myslí, že by se 

lidé měli připravovat na své stáří. Takto odpovědělo i 67,4 % dotazovaných mužů. 

 

 

Otázka č. 4: Myslíte si, že přípravy na stáří ovlivňují životní etapu stáří a jeho 

                    průběh? 

 

Tabulka 8 Přípravy na stáří - ovlivnění stáří a jeho průběhu 

ŽENY MUŽI 
Odpověď 

Absolutní 
číslo 

Relativní číslo 
(%) 

Absolutní 
číslo 

Relativní číslo 
(%) 

Ano 36 90,0 32 74,4 

Ne 4 10,0 11 25,6 

Celkem 40 100 43 100 

 

     Zobrazená tabulka č. 8 udává množství odpovědí na výše uvedenou otázku. Většina 

hospitalizovaných žen (90 %) odpověděla, že přípravy na stáří, stáří a jeho průběh 

ovlivňují. Na tuto otázku odpověděli stejně i hospitalizovaní muži (74,4 %). 
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Otázka č. 5: Do jaké míry si myslíte, že mohou přípravy na stáří, stáří ovlivnit? 

 

Tabulka 9 Přípravy na stáří - míra ovlivnění stáří  

ŽENY MUŽI 
Odpověď 

Absolutní 
číslo 

Relativní číslo 
(%) 

Absolutní 
číslo 

Relativní číslo 
(%) 

Velmi 23 57,5 15 34,9 

Částečně 13 32,5 17 39,5 

Vůbec 4 10,0 11 25,6 

Celkem 40 100 43 100 

 

     Zobrazená tabulka č. 9 poukazuje na výsledky odpovědí získaných od 

pacientů/klientů. Z hospitalizovaných žen 57,5 % uvedlo, že dle jejich názoru přípravy 

na stáří mohou stáří velmi ovlivnit. U mužů se 39,5 % domnívá, že přípravy na stáří, 

ovlivňují stáří jen částečně.  

 

 

Otázka č. 6: Která skupina lidí by se podle Vás měla na své stáří připravovat dříve? 

 

Tabulka 10 Lidé připravující se na své stáří dříve 

ŽENY MUŽI 
Odpověď Absolutní 

číslo 
Relativní číslo 

(%) 
Absolutní 
číslo 

Relativní číslo 
(%) 

Ženy 7 17,5 9 20,9 

Muži 7 17,5 7 16,3 

Obě skupiny stejně 22 55,0 16 37,2 

Ani jedna skupina 4 10,0 11 25,6 

Celkem 40 100 43 100 

 

     Zobrazené výsledky v tabulce č. 10 udávají, že 55 % hospitalizovaných žen se 

domnívá, že by se na vlastní stáří měly připravovat obě skupiny stejně (muži i ženy). 

Podobně 37,2 % hospitalizovaných mužů označilo odpověď "Obě skupiny stejně". 
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Otázka č. 7: V kolika letech by podle Vás měl člověk začít myslet na své stáří? 

 

Tabulka 11 Zamyšlení se P/K nad svým stářím 

ŽENY MUŽI 
Odpověď Absolutní 

číslo 
Relativní číslo 

(%) 
Absolutní 
číslo 

Relativní číslo 
(%) 

Dříve než ve 30 letech 0 0 0 0 

30 - 40 let 6 15,0 0 0 

40 - 50 let 14 35,0 2 4,7 

50 - 60 let 11 27,5 21 48,8 

60 - 70 let 4 10,0 7 16,3 

70 let a více 1 2,5 2 4,7 
Není třeba myslet na své 
stáří 

4 10,0 11 25,5 

Celkem 40 100 43 100 

 

     Tabulka č. 11 zobrazuje nejvyšší množství odpovědí získaných od hospitalizovaných 

žen, které se domnívají, že by člověk měl začít myslet na své stáří ve věku od 40 do  

50 let. Takto odpovědělo 35 % žen. Hospitalizovaní muži z velké míry (48,8 %) 

označili odpověď „50 - 60 let“.  

 

 

Otázka č. 8: Ve kterém věku by podle Vás měl člověk začít s přípravami na vlastní  

                     stáří? 

 

Tabulka 12 Věkové rozmezí počátku příprav na vlastní stáří dle P/K 

ŽENY MUŽI 
Odpověď Absolutní 

číslo 
Relativní číslo 

(%) 
Absolutní 
číslo 

Relativní číslo 
(%) 

Dříve než ve 30 letech 0 0 0 0 

30 - 40 let 0 0 0 0 

40 - 50 let 8 20,0 2 4,7 

50 - 60 let 15 37,5 6 13,9 

60 - 70 let 11 27,5 18 41,9 
70 let a více 2 5,0 6 13,9 

Není třeba se na stáří 
připravovat 

4 10,0 11 25,6 

Celkem 40 100 43 100 
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Graf 4 Věkové rozmezí počátku příprav na stáří dle P/K 
 

     Tabulka č. 12 a grafické znázornění č. 4 udávají nejvyšší relativní hodnotu odpovědí 

od hospitalizovaných žen a hospitalizovaných mužů. Z dotazovaných žen 37,5 % 

odpovědělo, že by člověk měl s přípravami na vlastní stáří začít mezi 50. - 60. rokem 

života. Celkem 41,9 % mužů se domnívá, že by člověk měl s přípravami na své stáří 

začít ve věku 60 - 70 let. 

 

 

Otázka č. 9: Vy osobně se připravujete na vlastní stáří? 

 

Tabulka 13 Přípravy P/K na vlastní stáří 

ŽENY MUŽI 
Odpověď 

Absolutní 
číslo 

Relativní číslo 
(%) 

Absolutní 
číslo 

Relativní číslo 
(%) 

Ano 29 72,5 24 55,8 

Ne 11 27,5 19 44,2 

Celkem 40 100 43 100 
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Graf 5 Přípravy P/K na vlastní stáří 
 

     Tabulka č. 13 a grafické znázornění č. 5 udávají analýzu výsledků odpovědí na tuto 

otázku, ze které vzešlo, že 72,5 % hospitalizovaných žen se již na vlastní stáří 

připravuje.  Z hospitalizovaných mužů 55,8 % také označilo odpověď „ano“, což stejně 

tak znamená, že se na tuto etapu již připravují. 
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Otázka č. 10: Kdy jste si začal/a uvědomovat, že přišel čas myslet na vlastní stáří? 

 

Tabulka 14 Faktory vedoucí P/K k zamyšlení se nad svým stářím 

ŽENY MUŽI 
Odpověď Absolutní 

číslo 
Relativní číslo 

(%) 
Absolutní 
číslo 

Relativní číslo 
(%) 

Po závažném onemocnění 4 13,8 3 12,5 

Po dlouhodobé 
hospitalizaci v nemocnici 

6 20,7 7 29,2 

Na základě zkušeností s péčí 
o seniory 

1 3,4 0 0 

Po narození vnoučat 3 10,3 1 4,2 

Při postupně se 
objevujících zdravotních 
potížích 

10 34,5 6 25,0 

Po 50 narozeninách 1 3,4 1 4,2 

Nevím 4 13,8 6 25,0 

Celkem 29 100 24 100 

 

     Tabulka č. 14 ukazuje, že většina hospitalizovaných žen začala myslet na své stáří 

při postupně se objevujících zdravotních potížích. Celkové množství těchto odpovědí 

tvoří 34,5 %. Z hospitalizovaných mužů 29,2 % odpovědělo, že na své stáří začalo 

myslet až po dlouhodobé hospitalizaci v nemocnici, jakožto impulsu k bilancování. 
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Otázka č. 11: Jakým způsobem se připravujete na vlastní stáří? 

 

Tabulka 15 Způsob přípravy P/K na vlastní stáří 
ŽENY MUŽI 

Odpověď Absolutní 
číslo 

Relativní 
číslo (%) 

Absolutní 
číslo 

Relativní číslo 
(%) 

Zdravou výživou a 
udržováním optimální 
hydratace 

5 17,2 4 16,7 

Úpravou životního stylu 9 31,0 7 29,2 

Posílením fyzické aktivity 4 13,8 3 12,5 

Úpravou bydlení 0 0 1 4,2 

Získáváním informací  
z různých zdrojů 

1 3,5 1 4,2 

Abstinencí (cigaret, 
alkoholu, drog) 

1 3,5 2 8,3 

Finanční rezervou 8 27,6 6 25,0 

Upevňováním rodinných a 
přátelských vztahů 

1 3,5 0 0 

Celkem 29 100 24 100 

 

 

 
Graf 6 Způsob přípravy P/K na vlastní stáří 
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     Z tabulky č. 15 a grafického vyobrazení č. 6 vyplývá, že 31 % hospitalizovaných žen 

se na své stáří připravuje úpravou životního stylu. Taktéž odpovědělo 29,2 % 

hospitalizovaných mužů. 

 

 

Otázka č. 12: Jaký důvod Vás vede nebo vedl k přípravám na vlastní stáří? 

 

Tabulka 16 Důvod k přípravám P/K na vlastní stáří 

ŽENY MUŽI 
Odpověď 

Absolutní 
číslo 

Relativní 
číslo (%) 

Absolutní 
číslo 

Relativní číslo 
(%) 

Zhoršený zdravotní stav 
(stupňující se zdravotní 
obtíže) 

8 27,6 9 37,5 

Chci si co nejdéle udržet 
aktivní pohyblivost 

3 10,3 5 20,8 

Obavy ze stáří 2 6,9 3 12,5 

Vlastní zkušenosti s péčí  
o seniory 

1 3,5 0 0 

Chci být stále spokojen/a  
se svým vzhledem 

1 3,5 0 0 

Chci zůstat co nejdéle 
zdráv/a 

12 41,4 6 25,0 

Žádný 2 6,9 1 4,2 

Celkem 29 100 24 100 
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Graf 7 Důvod k přípravám P/K na vlastní stáří 
 
     Z analýzy výsledků uvedených v tabulce č. 16 a v grafickém znázornění č. 7 vzešlo, 

že 41,4 % hospitalizovaných žen označilo odpověď "chci co nejdéle zůstat zdráva". 

Z hospitalizovaných mužů 37,5 % odpovědělo, že je k přípravám na vlastní stáří vedl 

zhoršený zdravotní stav (stupňující se zdravotní obtíže). 
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Otázka č. 13: Myslíte si, že lidé pracující se seniory se na vlastní stáří připravují  

                      pečlivěji, než lidé s jinou profesí? 

 

Tabulka 17 Pečlivost příprav zdravotníků na vlastní stáří  

ŽENY MUŽI 
Odpověď 

Absolutní 
číslo 

Relativní číslo 
(%) 

Absolutní 
číslo 

Relativní číslo 
(%) 

Ano 33 82,5 28 65,1 

Ne 7 17,5 15 34,9 

Celkem 40 100 43 100 

 

     Z výsledků tabulky č. 17 můžeme vyčíst, že 82,5 % žen si myslí, že lidé pracující se 

seniory se na vlastní stáří připravují pečlivěji, než lidé s jinou profesí.  

Z hospitalizovaných mužů 65,1 % odpovědělo stejně. 

 

 

Otázka č. 14: Doporučil/a byste svým dětem, či vnoučatům, aby na vlastní stáří  

                      mysleli dříve než Vy? 

 

Tabulka 18 Doporučení dětem, vnoučatům k přípravám na vlastní stáří 

ŽENY MUŽI 
Odpověď 

Absolutní 
číslo 

Relativní číslo 
(%) 

Absolutní 
číslo 

Relativní číslo 
(%) 

Ano 30 75,0 36 83,7 

Ne 10 25,0 7 16,3 

Celkem 40 100 43 100 

 

     Tabulka č. 18 uvádí, že 75 % hospitalizovaných žen by doporučilo svým dětem či 

vnoučatům, aby na vlastní stáří myslely dříve, než ony samy. Z hospitalizovaných mužů 

83,7 % označilo tutéž odpověď. 
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Statistické údaje : 

 

Pohlaví: 

 

Tabulka 19 Rozdělení zdravotníků dle pohlaví 

Pohlaví Absolutní číslo Relativní číslo (%) 

Žena 71 95,9  

Muž 3 4,1  

Celkem 74 100 

 

     Tabulka č. 19 zobrazuje rozdělení respondentů - zdravotníků dle pohlaví. Dotazník 

zodpovědělo 95,9 % žen a pouze 4,1 % mužů. 

 

Zdravotnické zařízení: 

 

Tabulka 20 Zdravotnické zařízení 

Zdravotnické zařízení Absolutní číslo Relativní číslo (%) 

Krajská nemocnice Liberec a.s. 28 37,8 

Fakultní nemocnice v Motole 20 27,0 

Fakultní nemocnice na Bulovce 19 25,7 

Domov pro seniory 7 9,5 

Celkem 74 100 

 

     Tabulka č. 20 zobrazuje zdravotnická zařízení, ve kterých byl výzkum prováděn a 

počet respondentů - zdravotníků z uvedených zdravotnických zařízení. Nejvyšší počet 

zdravotníků (37,8 %) odpovídal na dotazníky v Krajské nemocnici Liberec, a. s.  

a nejnižší počet v domově pro seniory (9,5 %). 
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Pracoviště: 

 

Tabulka 21 Pracoviště 

Pracoviště Absolutní číslo Relativní číslo (%) 

Interní oddělení 32 43,2 

LDN 35 47,3 

Domov pro seniory 7 9,5 

Celkem 74 100 

 

     Zobrazená tabulka č. 21 udává pracoviště, na kterých byl výzkum realizován, taktéž 

udává počet respondentů - zdravotníků, kteří vyplňovali dotazníky na uvedených 

pracovištích. Nejvíce zdravotníků odpovídalo v léčebnách dlouhodobě nemocných 

(47,3 %), naopak nejméně zdravotníků odpovídalo v domově pro seniory (9,5 %) 

z důvodu nízkého počtu zaměstnanců. 
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Speciální část:  

 

Otázka č. 1: V kolika letech podle Vás začíná stáří? 

 

Tabulka 22 Věkové rozmezí počátku stáří dle zdravotníků 

Odpověď Absolutní číslo Relativní číslo (%) 

Před 50. rokem života 0 0 

50 - 60 let 4 5,4 

60 - 70 let 59 79,7 

70 - 80 let 9 12,2 

80 let a více 2 2,7 

Celkem 74 100 

 

 
Graf 8 Věkové rozmezí počátku stáří dle zdravotníků 
 
     Tabulka č. 22 a graf č. 8 zobrazují výsledek nejvyššího procenta zdravotníků  

(79,7 %), kteří se domnívají, že stáří začíná mezi 60. - 70. rokem života.  
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Otázka č. 2: Čím se podle Vás nejčastěji projevuje počátek stáří? 

 

Tabulka 23 Projevy stáří dle zdravotníků 

Odpověď Absolutní číslo Relativní číslo (%) 

Zhoršováním paměti 21 28,4 

Polymorbiditou 24 32,4 

Změnou vzhledu 4 5,4 

Častými úrazy 6 8,1 

Zhoršováním pohyblivosti 19 25,7 

Celkem 74 100 

 

 
Graf 9 Nejčastější projevy stáří dle zdravotníků 
 

     Tabulka č. 23 a graf č. 9 udávají počet odpovědí týkajících se projevů počátku stáří. 

Nejčastěji (32,4 %) si zdravotníci myslí, že se stáří projevuje polymorbiditou. Pouze  

5,4 % zdravotníků se domnívá, že se počátek stáří nejčastěji projevuje změnou vzhledu. 
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Otázka č. 4: Ve kterém věku by podle Vás měl člověk začít s přípravami na vlastní  

                     stáří? 

 

Tabulka 24 Věkové rozmezí počátku příprav na vlastní stáří dle zdravotníků 

Odpověď Absolutní číslo Relativní číslo (%) 

Před 50. rokem věku 12 16,2 

50 - 60 let 41 55,3 

60 - 70 let 15 20,2 

70 let a více 2 2,7 

Není třeba se na stáří připravovat 4 5,4 

Celkem 74 100 

 

     Z tabulky č. 24 vyplývají následující výsledky: 55,3 % dotazovaných zdravotníků si 

myslí, že by člověk měl začít s přípravami na vlastní stáří mezi 50. - 60. rokem života.  

Pouhých 2,7 % zdravotníků odpovědělo, že by měl člověk začít s přípravami na vlastní 

stáří až po 70 letech věku i více a 5,4 % zdravotníků se domnívá, že není třeba se na 

vlastní stáří připravovat vůbec. 

 

 

Otázka č. 5: Myslíte si, že přípravy na stáří ovlivňují životní etapu stáří a jeho  

                    průběh? 

 

Tabulka 25 Ovlivnění stáří a jeho průběhu dle zdravotníků 

Odpověď Absolutní číslo Relativní číslo (%) 

Ano 70 95,6 

Ne 4 5,4 

Celkem 74 100 

 

     Z tabulky č. 25 můžeme vyčíst, že 95,6 % zdravotníků označilo odpověď "ano", 

tzn. domnívají se, že přípravy na stáří tuto životní etapu ovlivňují, naopak pouze 5,4 % 

respondentů označilo odpověď "ne". 
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Otázka č. 6: Připravují se podle Vás zdravotníci na vlastní stáří dříve než lidé  

                     s jinými profesemi? 

 

Tabulka 26 Přípravy na stáří - zdravotničtí pracovníci, lidé s jinými profesemi 

Odpověď Absolutní číslo Relativní číslo (%) 

Ano 51 68,9 

Ne 23 31,1 

Celkem 74 100 

 

     Z výsledků tabulky č. 26 jasně vyplývá, že 68,9 % zdravotnických pracovníků si 

myslí, že se zdravotníci na vlastní stáří připravují dříve, než lidé s jinými profesemi. Z 

dotazovaných zdravotníků 31,1 % označilo odpověď „ne“. 

 

 

Otázka č. 7: Vy osobně se připravujete na vlastní stáří? 

 

Tabulka 27 Přípravy zdravotníků na vlastní stáří 

Odpověď Absolutní číslo Relativní číslo (%) 

Ano 38 51,4 

Ne 36 48,6 

Celkem 74 100 
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Graf 10 Přípravy zdravotníků na vlastní stáří 
 
     Tabulka č. 27 a grafické znázornění č. 10 jednoznačně udávají, že se 51,4 % 

zdravotníků na vlastní stáří již připravuje. Z celkového počtu respondentů odpovědělo 

48,6 % zdravotníků, že se na vlastní stáří zatím nepřipravuje. Tyto hodnoty vznikly na 

základě vysokého počtu mladých zdravotních sester, které na dotazníky odpovídaly. 
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Otázka č. 8: Jakým způsobem se připravujete na své stáří? 
 

Tabulka 28 Způsob příprav zdravotníků na vlastní stáří 

Odpověď Absolutní číslo Relativní číslo (%) 

Zdravou výživou a udržováním 
optimální hydratace 

6 15,8 
 

Úpravou životního stylu 14 36,8 

Zvýšením fyzické aktivity (turistika, 
jóga, lehké cviky) 

5 13,2 

Úpravou bydlení 0 0 

Získáváním informací z různých zdrojů 
(přátelé, internet, lékař, noviny, časopisy 
apod.) 

3 7,9 

Abstinencí (cigaret, alkoholu, drog) 5 13,2 

Finanční rezervou 4 10,5 

Upevňováním rodinných a přátelských 
vztahů 

1 2,6 

Celkem 38 100 

 

 
Graf 11 Způsob příprav zdravotníků na vlastní stáří 
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     Tabulka č. 28 a graf č. 11 zobrazují výsledky odpovědí zdravotníků, týkajících se 

způsobu přípravy na vlastní stáří. Zdravotníci se nejčastěji na své stáří připravují 

úpravou životního stylu (36,8 %). Tyto hodnoty vzešly z celkového počtu respondentů, 

kteří v předchozí otázce označili odpověď, že se na vlastní stáří připravují. 

 

 

Otázka č. 9: Jaký důvod Vás vede nebo vedl k přípravám na vlastní stáří? 

 

Tabulka 29 Důvod zdravotníků vedoucí k přípravám na vlastní stáří 

Odpověď Absolutní číslo Relativní číslo (%) 

Vlastní zkušenosti s péčí o seniory 18 47,4 

Chci si co nejdéle udržet aktivní pohyblivost 2 5,3 

Obavy ze stáří 5 13,2 

Chci být i nadále spokojen/a se svým 
vzhledem 

1 2,6 

Chci zůstat co nejdéle zdráv/a 8 21,0 

Přibývající roky 2 5,3 

Závažné onemocnění 1 2,6 

Žádný 1 2,6 

Celkem 38 100 
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Graf 12 Důvod vedoucí zdravotníky k přípravám na vlastní stáří 
 
     Tabulka č. 29 a graf č. 12 jednoznačně zobrazují nejčastější důvod, který vede 

zdravotníky k přípravám na vlastní stáří. Z dotazovaných 47,4 % označilo odpověď 

"vlastní zkušenosti s péčí o seniory". 
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Otázka č. 10: Pomáhají Vám Vaše profesní zkušenosti s přípravami na vlastní  

                      stáří? 

 

Tabulka 30 Profesní zkušenosti zdravotníků 

Odpověď Absolutní číslo Relativní číslo (%) 

Ano 32 84,2 

Ne 6 15,8 

Celkem 38 100 

 

 
Graf 13 Profesní zkušenosti napomáhající zdravotníkům s přípravami na vlastní stáří 
 
     Z tabulky č. 30 a grafického znázornění č. 13 můžeme zjistit, že většině zdravotníků 

(84,2 %) profesní zkušenosti s přípravami na vlastní stáří skutečně pomáhají. Pouze 

15,8 % respondentů označilo odpověď "ne". 
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Otázka č. 11: Myslíte si, že zdravotníci pracující se seniory se na vlastní stáří  

                      připravují pečlivěji než zdravotníci z jiných oborů zdravotní péče? 

 

Tabulka 31 Pečlivost s přípravami zdravotníků na své stáří 

Odpověď Absolutní číslo Relativní číslo (%) 

Ano 45 60,8 

Ne 29 39,2 

Celkem 74 100 

 

     Zobrazená tabulka č. 31 je hodnocena již z celkového počtu respondentů - 

zdravotníků. Většina dotazovaných (60,8 %) si myslí, že se zdravotníci pracující se 

seniory připravují na vlastní stáří pečlivěji než zdravotníci z jiných oborů zdravotní 

péče. 

 

 

Otázka č. 12: Myslíte si, že jste díky své profesi ve zdravotnictví, získal/a informace 

                       o stáří, které byste jinak neznal/a? 

 

Tabulka 32 Získané informace o stáří 

Odpověď Absolutní číslo Relativní číslo (%) 

Ano 20 27,0 

Ne 54 73,0 

Celkem 74 100 
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Graf 14 Získané informace o stáří související s profesí ve zdravotnictví 
 
     Z tabulky č. 32 a grafického znázornění č. 14 vyplývá, že 73 % zdravotníků 

nezískalo díky své profesi ve zdravotnictví informace o stáří, které by jinak neznali. 

Pouze 27 % dotazovaných zdravotníků nové informace o stáří, díky své profesi ve 

zdravotnictví, získalo. 

 

 

Otázka č. 14: V čem spočívají nebo by spočívaly Vaše rady s péčí o své zdraví? 

 

Tabulka 33 Obsah rad s péčí o své zdraví 

Odpověď Absolutní číslo Relativní číslo (%) 

Zdravý životní styl 34 45,9 

Správný pitný režim 14 18,9 

Dostatek pohybu 16 21,6 

Konzumace vitamínů 9 12,2 

Výběr vhodného bydlení 1 1,4 

Nejlepší je nic nedělat, šetřit se 0 0 

Celkem 74 100 
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     Tabulka č. 33 zobrazuje výsledky týkající se rad s péčí o své zdraví.  

Z dotazovaných 45,9 % uvedlo, že jejich rady spočívají nebo by spočívaly ve zdravém 

životním stylu. 

 

 

Otázka č. 15: Doporučil/a byste svým blízkým, aby na své stáří mysleli dříve, než  

                      Vy? 

 

Tabulka 34 Doporučení blízkým 

Odpověď Absolutní číslo Relativní číslo (%) 

Ano 41 55,4 

Ne 33 44,6 

Celkem 74 100 

 

     Tabulka č. 34 udává, že 55,4% dotazovaných zdravotníků by svým blízkým 

doporučilo, aby na své stáří mysleli dříve než oni sami a 44,6% respondentů označilo 

odpověď "ne". Nedoporučili by tedy svým blízkým, aby na vlastní stáří mysleli dříve 

než oni sami. 
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Hodnocení ankety ur čené pouze zdravotnickým 

pracovník ům 

 
Anketní otázka:  

Obáváte se svého stáří z důvodu profesních zkušeností s péčí o seniory? 

 

Tabulka 35 Obavy zdravotníků ze stáří 

Odpověď Absolutní číslo Relativní číslo (%) 

Ano 19 63,3 

Ne 8 26,7 

Neobávám se svého stáří 3 10,0 

Celkem 30 100 

 

Graf 15 Obavy zdravotnických pracovníků z vlastního stáří  
 

     Z tabulky č. 35 a z grafického vyobrazení č. 15 jednoznačně vyplývá, že se 

zdravotničtí pracovníci z velké části (63,3 %) z důvodu vlastních profesních zkušeností 

s péčí o seniory svého stáří obávají. 
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9.6 Vyhodnocení hypotéz 
 

     K potvrzení či vyvrácení hypotézy: Předpokládám, že se na vlastní stáří připravuje 

nízký počet pacientů/klientů starších 50 let hospitalizovaných na základním oddělení, 

byla využita otázka č. 9 z dotazníku určeného pouze pacientům/klientům. 

Pacienti/klienti byli dotazováni, zda se na své stáří připravují či nikoliv. Z analýzy 

zjištěných výsledků vzešlo, že se 72,5 % žen a 55,8 % mužů na stáří již připravuje. 

Pouze 27,5 % dotazovaných žen a 44,2 % dotazovaných mužů se na stáří nepřipravují. 

Z důvodu lepší orientace je u těchto výsledků zobrazeno grafické znázornění (graf č. 5). 

Hypotéza se nepotvrdila. 

 

     K ověření platnosti hypotézy: Předpokládám, že se na vlastní stáří připravuje vyšší 

počet hospitalizovaných žen, než hospitalizovaných mužů ze základního oddělení, byla 

využita opět otázka č. 9 z dotazníku určeného pouze pacientům/klientům. I přesto, že 

dotazníky zodpovědělo celkem 40 žen a 43 mužů, bylo zjištěno, že se na vlastní stáří 

připravuje 72,5 % žen a jen 55,8 % hospitalizovaných mužů ze základního oddělení. 

U této otázky bylo použito stejné grafické znázornění jako u předchozí hypotézy  

(graf č. 5). 

Hypotéza se potvrdila. 

 

K ověření správnosti hypotézy: Předpokládám, že se většina hospitalizovaných 

pacientů/klientů starších 50 let již začala připravovat na vlastní stáří posílením fyzické 

aktivity, byla využita otázka č. 11 z dotazníku určeného pouze pacientům/klientům.  

Z výsledků bylo zjištěno, že se nejčastěji 31 % hospitalizovaných žen a 29,2 % mužů 

připravuje na své stáří úpravou životního stylu. Pouhých 13,8 % žen a 12,5 % mužů 

odpovědělo, že se na vlastní stáří připravuje posílením fyzické aktivity. Výsledky vzešly 

z celkového počtu respondentů (29 ženy, 24 muži), kteří u otázky č. 9, označili 

odpověď, že se na vlastní stáří již připravují. U této otázky je vyobrazeno grafické 

znázornění (graf č. 6).  

Hypotéza se nepotvrdila. 
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K potvrzení či vyvrácení hypotézy: Předpokládám, že se většina zdravotníků 

pracujících v oboru geriatrie připravuje na své stáří na základě vlastních profesních 

zkušeností, bylo využito otázek č. 9 a č. 10 z dotazníku určeného pouze zdravotnickým 

pracovníkům. Tyto výsledky vzešly z celkového počtu zdravotnických pracovníků, kteří 

v otázce č. 7 odpověděli, že se na vlastní stáří již připravují. U otázky č. 9 bylo zjištěno, 

že důvodem k přípravám dotazovaných zdravotníků jsou opravdu vlastní zkušenosti s 

péčí o seniory. Takto odpovědělo 47,4 % zdravotníků. Z výsledků otázky č. 10 bylo 

zjištěno, že vlastní zkušenosti s přípravami na své stáří pomáhají 84,2 % dotazovaných 

zdravotníků. Obě tyto otázky jsou doplněny grafickým znázorněním (graf č. 12, 13). 

Hypotéza se potvrdila. 

 

K ověření platnosti hypotézy: Předpokládám, že příprava na vlastní stáří u většiny 

zdravotníků, pracujících se seniory, spočívá v nastolení zdravé výživy a udržení 

optimální hydratace, byla využita otázka č. 8 z dotazníku určeného pouze pro 

zdravotnické pracovníky. Výsledky byly sestaveny z odpovědí na otázku č. 7 dotazující 

se, zda se zdravotníci připravují na vlastní stáří. Analýzou bylo zjištěno, že se 36,8 % 

zdravotníků připravuje na své stáří úpravou životního stylu, což je nejvyšší možná 

hodnota z celkového počtu odpovědí. Pouze 15,8 % zdravotníků odpovědělo, že se na 

vlastní stáří připravují nastolením zdravé výživy a udržováním optimální hydratace. 

Tato otázka a je doplněna grafickým znázorněním (graf č. 11). 

Hypotéza se nepotvrdila. 

 

K potvrzení či vyvrácení platnosti hypotézy: Předpokládám, že se většina zdravotníků 

obává svého stáří z důvodu profesních zkušeností s péčí o seniory, slouží výzkumné 

šetření ve formě ankety s otázkou: "Obáváte se svého stáří z důvodu profesních 

zkušeností s péčí o seniory"? Výsledky jsou vyobrazeny v tabulce č. 35, ze  

které vyplynulo, že se 63,3 % zdravotníků obává vlastního stáří z důvodu profesních 

zkušeností s péčí o seniory, 26,7 % zdravotníků se svého stáří na tomto základě neobává 

a 10,0 % zdravotníků se svého stáří neobává vůbec. Pro lepší orientaci je zpracováno 

grafické znázornění (graf č. 15). 

Hypotéza se potvrdila. 
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9.7 Závěr empirického šet ření 
 
     Výsledky výzkumu mne velmi překvapily, např. zjištění, že se z celkového počtu 

100 % pacientů/klientů starších 50 let hospitalizovaných na základním oddělení na své 

stáří již připravuje 72,5 % žen a 55,8 % mužů. Pátrala jsem také např. po nejčastějším 

způsobu příprav těchto respondentů na své stáří, z čehož vzešlo, že 31 % žen a 29,2 % 

mužů se na vlastní stáří připravuje úpravou životního stylu.  

     Mezi nejzajímavější výsledky dotazníkového šetření určeného zdravotnickým 

pracovníkům spojené se stanovenými hypotézami patří nepochybně fakt, že z celkového 

počtu těchto respondentů se na vlastní stáří připravuje 51,4 % dotazovaných. Dále bylo 

zjištěno, že profesní zkušenosti napomáhají 84,2 % zdravotníků s přípravami na jejich 

vlastní stáří a 47,4 % zdravotníků uvedlo profesní zkušenosti s péčí o seniory jako 

důvod vedoucí k přípravám spojeným s vlastním stářím. Tyto výsledky nejsou příliš 

překvapivé a daly se očekávat. Stejně tak jako většina hospitalizovaných 

pacientů/klientů, připravuje se i 36,8 % zdravotníků na své stáří úpravou životního 

stylu. Do výzkumu byla zařazena také anketní otázka odhalující obavy zdravotníků 

z vlastního stáří. Po vyhodnocení výsledků bylo zjištěno, že 63,3 % dotazovaných 

zdravotníků se obává vlastního stáří z důvodu profesních zkušeností s péčí o seniory. 

Jejich obavy jsou pochopitelné, neboť se při své profesi setkávají převážně 

s negativními vlivy stáří. 

     Výzkum ukázal především rozdíl v přístupu k přípravám na stáří dle pohlaví. Muži 

podceňují častěji než ženy potřebu přípravy na stáří, a tak čas a energii věnují převážně 

až krátkodobé přípravě či vůbec. I když ženy věnují přípravám více pozornosti než 

muži, obecně jsou dle mého názoru přípravy na stáří často podceňovány především  

z důvodu nízké osvěty naší populace.      

 
 

9.8 Výstup pro ošet řovatelství 
 

     Tato práce je zpracována na podkladě prostudované literatury a shrnuje problematiku 

procesu stárnutí a stáří. Může být využita především jako příručka pro studenty 

zdravotnických škol, neboť dle mého názoru a zkušeností není na těchto školách 

geriatrické problematice věnováno mnoho času. Student má možnost komplexně 

nahlédnout do jádra této problematiky a především si objasnit možnosti způsobu příprav 
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na tuto životní etapu. Při shromažďování podkladů pro tuto práci bylo velmi obtížné 

získat informace týkající se zlepšení kvality vlastního stáří ze zdravotního hlediska. 

Oblastem příprav na stáří se věnují spíše sociální obory.  
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Závěr 
 

     Stárnutí a stáří je nevyhnutelnou vývojovou etapou lidského života, kterou si 

„projdeme“ takřka všichni. Ne však každý člověk si uvědomuje, že pro zajištění vyšší 

kvality stáří je zapotřebí nepodceňovat přípravu.  

     Bakalářská práce byla vytvořena na základě poznatků získaných v průběhu studia a 

prostudováním odborné literatury. V souvislosti s tématem, které jsem si vybrala, mne 

zaujala především nedostatečnost zdravotnické literatury věnující se problematice 

příprav na stáří – z mého hlediska jsou mnohem více vydávány publikace zaměřené na 

přípravy sociální, které jsou určitě neméně důležité. Z tohoto důvodu jsem se 

v teoretické části práce zaměřila na proces stárnutí známý také jako involuční proces, 

který začíná narozením a končí smrtí. Dále jsem se v teoretické části práce zabývala 

stářím, jeho rozdělením a jednotlivými charakteristikami. Kromě již zmíněného jsem do 

práce zařadila kapitolu s názvem periodizace stáří, která je beze sporu zajímavá různým 

pojetím u několika autorů. V práci jsem dále uvedla základní pojmy, mezi které jsem 

zařadila např. obor gerontologie či geriatrie. Pro zajímavost jsem také uvedla historii 

geriatrického ošetřovatelství, která má kořeny v Anglii v 19. století. Jako nezbytnou 

kapitolu jsem dále zařadila změny provázející proces stárnutí a stáří – některé zjevné 

(především změny tělesné) a některé skryté - latentní (zejména změny psychické).  

     Z hlediska studovaného oboru jsem práci zaměřila především do oblasti 

ošetřovatelské, okrajově do oblasti sociální a to i ze shora zmíněných důvodů (malá 

nabídka publikací zaměřených zdravotnicky). V jedné z posledních kapitol bakalářské 

práce jsem uvedla nejčastější ošetřovatelské problémy, se kterými se pečovatelé, 

zdravotní sestry, ale i rodinní příslušníci často potýkají při péči o seniora trpícího např. 

deliriem, demencí, depresí či typickými dekubity u imobilního jedince. Stěžejní téma 

této práce je obsaženo v kapitole nazvané Přípravy na stáří, kde jsem se zaměřila na 

rozdělení jednotlivých druhů příprav z hlediska času (např. krátkodobá, střednědobá, 

dlouhodobá) i z hlediska oblasti (zdravotnická, sociální, psychologická). Všechny tyto 

zmíněné oblasti jsou ve vzájemné interakci, proto byly uváděny a popisovány společně. 

     Za teoretickou částí jsem plynule navázala částí praktickou. Tuto část jsem zaměřila 

na pacienty/klienty starší 50 let a na zdravotnické pracovníky pracující především  

s geriatrickými pacienty. Cílem této části bylo zjistit, zda se hospitalizovaní P/K 

připravují na své stáří a jakým způsobem. U zdravotníků mne nejvíce zajímalo, zda se 
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na vlastní stáří připravují či nikoliv a jestli jim s přípravami pomáhají jejich profesní 

zkušenosti s péčí o geriatrické pacienty/klienty. 

 

     Bakalářská práce, opírající se v první části o terminologii, a výsledky výzkumu 

v empirické části mohou být zajímavé nejen pro zdravotnické pracovníky z pohledu 

jejich profese, ale mohou mít přínos i pro osobní sféru jednotlivců.  

.  
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Přílohy 

 
Příloha A Dotazníky 

 
 
Vážená paní, vážený pane, 
jmenuji se Barbora Šafránková a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studijního 
programu Ošetřovatelství v oboru Všeobecná sestra na Technické univerzitě v Liberci. 
Tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí mé 
bakalářské práce na téma: Myslíme na stáří? Tato verze dotazníku je určena pouze 
pacientům/klientům nad 50 let věku z různých oddělení, je zcela anonymní a výsledky 
budou použity výhradně ke studijním účelům. U každé otázky máte na výběr několik 
odpovědí. Z nabídky prosím vyberte pokud možno jen jednu nejlépe vyhovující 
odpověď a označte ji křížkem ( ). 
Předem Vám děkuji za Váš čas, ochotu a spolupráci při vyplňování tohoto dotazníku. 
 

      Šafránková Barbora                                                    e-mail: barryna@seznam.cz 
            
..............................................                                                       

______________________________________________________________________ 

Pohlaví:  žena      muž 

Zdravotnické zařízení:  

 Krajská nemocnice Liberec, a. s.           Fakultní nemocnice Na Bulovce 

 Fakultní nemocnice v Motole               

Oddělení hospitalizace:  

 Chirurgie        Interna              Ortopedie  

 LDN             Neurologie       ...................................... 

______________________________________________________________________ 
 
1. V kolika letech podle Vás začíná stáří: 

 před 50. rokem života 
 50 - 60 let 
 60 - 70 let 
 70 - 80 let a více 
 80 let a více 

 
2. Čím se podle Vás nejčastěji projevuje počátek stáří: 

 zhoršováním paměti 
 nemocemi 
 změnou vzhledu 
 častými úrazy 
 zhoršováním pohyblivosti 
 ..................................................................... 



 

3. Měli by se podle Vás lidé připravovat na své stáří? 
 ano 
 ne 

 
4. Myslíte si, že přípravy na stáří ovlivňují životní etapu stáří a jeho průběh? 

 ano 
 ne 

 
5. Do jaké míry si myslíte, že mohou přípravy na stáří, stáří ovlivnit? 

 velmi 
 částečně 
 vůbec 

 
6. Která skupina lidí by se podle Vás měla na své stáří připravovat dříve: 

 ženy 
 muži 
 obě skupiny stejně 
 ani jedna skupina 

 
7. V kolika letech by podle Vás měl člověk začít myslet na své stáří? 

 dříve než ve 30 letech 
 30 – 40 let 
 40 – 50 let 
 50 – 60 let 
 60 – 70 let 
 70 let a více 
 není třeba myslet na své stáří 

 
8. Ve kterém věku by podle Vás měl člověk začít s přípravami na vlastní stáří: 

 dříve než ve 30 letech 
 30 - 40 let 
 40 - 50 let 
 50 - 60 let 
 60 - 70 let 
 70 let a více 
 není třeba se na stáří připravovat 

 
9. Vy osobně se připravujete na vlastní stáří? 

 ano 
 ne 

 
Pokud jste označili odpověď "ne", přejděte prosím na otázku č. 13. 
 



 

10. Kdy jste si začal/a uvědomovat, že přišel čas myslet na vlastní stáří: 
 po závažném onemocnění 
 po dlouhodobé hospitalizaci v nemocnici 
 na základě zkušeností s péčí o seniory 
 po narození vnoučat 
 při postupně se objevujících zdravotních potížích 
 po 50. narozeninách 
 nevím 
 ......................................................................... 

 
11. Jakým způsobem se připravujete na vlastní stáří? 
  zdravou výživou a udržováním optimální hydratace 
  úpravou životního stylu 
  posílením fyzické aktivity (turistika, jóga, lehké cviky) 
  úpravou bydlení 
  získáváním informací z různých zdrojů (přátelé, internet, lékař, noviny, časopisy 
      apod.) 
  abstinencí (cigaret, alkoholu, drog) 
  finanční rezervou 
  upevňováním rodinných a přátelských vztahů 
  ...................................................................... 
 
12. Jaký důvod Vás vede nebo vedl k přípravám na vlastní stáří? 

 zhoršený zdravotní stav (stupňující se zdravotní obtíže) 
 chci si co nejdéle udržet aktivní pohyblivost 
 obavy ze stáří 
 vlastní zkušenosti s péčí o seniory 
 chci být stále spokojen/a se svým vzhledem 
 chci zůstat co nejdéle zdráv/a 
 žádný 
 ........................................................................ 

 
13. Myslíte si, že lidé pracující se seniory se na vlastní stáří připravují pečlivěji než 
      lidé s jinou profesí? 

 ano 
 ne 

 
14. Doporučil/a byste svým dětem, či vnoučatům, aby na vlastní stáří mysleli dříve  
      než Vy? 

 ano 
 ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vážená paní, vážený pane, 
jmenuji se Barbora Šafránková a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studijního 
programu Ošetřovatelství v oboru Všeobecná sestra na Technické univerzitě v Liberci. 
Tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění dotazníku, který je součástí mé bakalářské 
práce na téma: Myslíme na stáří? Tato verze dotazníku je určena pouze zdravotnickým 
pracovníkům, je zcela anonymní a výsledky budou použity výhradně ke studijním 
účelům. U každé otázky máte na výběr několik odpovědí. Z nabídky prosím vyberte 
pokud možno jen jednu nejlépe vyhovující odpověď a označte ji křížkem ( ). 
 Předem Vám děkuji za Váš čas, ochotu a spolupráci při vyplňování tohoto dotazníku. 
 

    Šafránková Barbora                                                            e-mail: barryna@seznam.cz 

.........................................                    

______________________________________________________________________ 

Pohlaví:  žena      muž 

Zdravotnické zařízení: 

 Krajská nemocnice Liberec, a.s.          Fakultní nemocnice Na Bulovce 

 Fakultní nemocnice v Motole             Domov pro seniory     

Pracoviště:      

 Interní oddělení            

 LDN  

______________________________________________________________________ 

1. V kolika letech podle Vás začíná stáří: 
 před 50. rokem života 
 50 - 60 let 
 60 - 70 let 
 70 - 80 let a více 
 80 let a více 

 
2. Čím se podle Vás nejčastěji projevuje počátek stáří: 

 zhoršováním paměti 
 polymorbiditou 
 změnou vzhledu 
 častými úrazy 
 zhoršováním pohyblivosti 
 ..................................................................... 

 
3. Měli by se podle Vás lidé připravovat na své stáří? 

 ano 
 ne 

 



 

4. Ve kterém věku by podle Vás měl člověk začít s přípravami na vlastní stáří: 
 před 50. rokem věku 
 50 - 60 let 
 60 - 70 let 
 70 let a více 
 Není třeba se na stáří připravovat 

 
5. Myslíte si, že přípravy na stáří ovlivňují životní etapu stáří a jeho průběh? 

 ano 
 ne 

 
6. Připravují se podle Vás zdravotníci na vlastní stáří dříve, než lidé s jinými  
    profesemi? 

 ano 
 ne 

 
7. Vy osobně se připravujete na vlastní stáří? 

 ano 
 ne 

 
Pokud jste označili odpověď "ne", přejděte prosím na otázku č. 11. 
 
8. Jakým způsobem se připravujete na své stáří? 

 zdravou výživou a udržováním optimální hydratace 
 úpravou životního stylu 
 zvýšením fyzické aktivity (turistika, jóga, lehké cviky) 
 úpravou bydlení 
 získáváním informací z různých zdrojů (přátelé, internet, lékař, noviny, časopisy 

     apod.) 
 abstinencí (cigaret, alkoholu, drog) 
 finanční rezervou 
 upevňováním rodinných a přátelských vztahů 
 ....................................................................... 

 
9. Jaký důvod Vás vede nebo vedl k přípravám na vlastní stáří: 

 profese, kterou vykonávám 
 chci si co nejdéle udržet aktivní pohyblivost 
 obavy ze stáří 
 vlastní zkušenosti s péčí o seniory 
 chci být i nadále spokojen/a se svým vzhledem 
 chci zůstat co nejdéle zdráv/a 
 přibývající roky 
 závažné onemocnění 
 žádný 

 
10. Pomáhají Vám Vaše profesní zkušenosti s přípravami na své stáří? 

 ano 
 ne 



 

11. Myslíte si, že zdravotníci pracující se seniory se na vlastní stáří připravují 
      pečlivěji než zdravotníci z jiných oborů? 

 ano 
 ne 

 
12. Myslíte si, že jste díky své profesi ve zdravotnictví, získal/a informace o stáří, 
      které byste jinak neznal/a? 

 ano 
 ne 

 
13. Radíte Vašim blízkým na základě Vašich profesních zkušeností jak pečovat  
      o své zdraví? 

 ano 
 ne 

 
14. V čem spočívají nebo by spočívaly Vaše rady s péčí o své zdraví? 

 zdravý životní styl 
 správný pitný režim 
 dostatek pohybu 
 konzumaci vitamínů 
 výběr vhodného bydlení 
 nejlepší je nic nedělat, šetřit se 
 ....................................................................... 

 
15. Doporučil/a byste svým blízkým, aby na vlastní stáří mysleli dříve než Vy? 

 ano 
 ne 

 
 



 

Příloha B Výňatek - Národní program přípravy na stárnutí na období let 
2008 až 2012 (Kvalita života ve stáří) 

 

Úvod 

     Cílem Národního programu přípravy na stárnutí je zlepšení životních a pracovních 

podmínek, kvalitnější zdravotní péče, sociální ochrana. Demografická prognóza 

zpracovaná Českým statistickým úřadem, došla k názoru, že v roce 2050 bude žít 

v České republice cca 500 000 občanů starších 85 let, cca 3 mil. občanů starších 65 let. 

Ze zmíněné prognózy dále vyplývá, že tzv. naděje dožití bude v roce 2050 u žen 

necelých 79 let, zatímco u mužů necelých 85 let. V důsledku stáří populace je nutné 

přizpůsobit služby a produkty jejich potřebám. Zabývat se přípravou, žít zdravě a 

zodpovědně dává možnost téměř všem prožít (v rámci prodloužení střední délky života) 

delší život. Prvním krokem ve změnách, které je potřeba realizovat v mnoha oblastech, 

je transformace negativního přístupu ke stárnutí populace a starším lidem (často může 

vygradovat až v tzv. ageismus – nesnášenlivost vůči starým lidem). Současná 

společnost a narůstající počet starých lidí vytváří prostředí založené na věkové 

diskriminaci. Národní program dále zmiňuje potřeby podpory prosperity ve stárnoucí 

společnosti s cílem zvýšení kvality života prostřednictvím příležitostí právě pro staré 

lidi (zajistit jim a dát jim možnost aktivního života). Stejně tak se vláda zavázala 

věnovat pozornost zajištění kvality života ve stáří právě přijmutím nejrůznějších 

opatření týkajících se mnoha oblastí.  

 

Základní principy 

     Národní program ve druhé kapitole zmiňuje základní principy, na nichž by měl být 

založen přístup k starším jedincům. Mezi tyto principy patří: 

o celoživotní přístup – zaměření na specifická rizika a potřeby v průběhu života (týká 

se zdraví, vzdělávání, zaměstnatelnosti, bydlení atp.) 

o partnerství vlády a samosprávy – participace při realizaci celorepublikových cílů, 

o mezigenerační vztahy a soudržnost – podpora těchto vztahů pro všechny generace, 

o zvláštní pozornost věnovaná znevýhodněným a zranitelným skupinám, 

o genderový přístup – ze statistik vyplývá, že často žijí starší ženy bez muže než 

naopak, zdravotní stav je často u žen horší než u mužů, vysoký podíl žen 

pečovatelek, 



 

o dialog s občanskou společností a sociálními partnery – cílem je zlepšení situace 

starých lidí za pomoci organizací prosazujících jejich zájmy (např. participace na 

tvorbě politiky), 

o odpovědnost jednotlivce a společnosti – základ tvoří aktivní přístup/život, 

odpovědnost za vlastní zdraví, hodnoty v rodině apod., 

o snižování sociálních a geografických rozdílů – eliminace rozdílu z hlediska bydlení, 

dopravy, zdravotní péče atd. v diferenciálních lokalitách (snaha o rovnovážné 

podmínky mezi městy a venkovem), 

o politika podložená důkazy – politika vztahující se k problematice stárnutí populace 

musí být založena na ověřených poznatcích, objektivních datech, 

o důstojnost – snaha podporovat svobodnou volbu, uspokojování potřeb, 

o informovanost a mainstreaming – znalost potřeb, zájem, preference, rizika, omezení 

atd. 

 

Dále jsou uváděna jednotlivá opatření k zajištění výše zmíněných principů. 

 

Strategické priority 

     Třetí kapitola Národní programu je věnována strategickým prioritám. Ve zkratce lze 

uvést cíle, které je potřeba prosazovat: 

▪ aktivní stárnutí, 

▪ prostředí a komunita vstřícná ke stáří, 

▪ zlepšení zdraví a zdravotní péče ve stáří, 

▪ podpora rodiny a pečovatelů, 

▪ podpora participace na životě společnosti a ochrana lidských práv. 

 

Aktivní stárnutí 

     Aktivní stárnutí je v pořadí čtvrtou kapitolou zmíněného dokumentu. Zabývá se 

především ekonomickou aktivitou starých lidí, situací na trhu práce, úbytkem pracovní 

síly atp. Dále popisuje potřebu motivace zaměstnavatele k zvýšení zaměstnanosti 

starších lidí. Vedle ekonomické aktivity pojednává o vzdělávací politice, jež má být 

cestou k zajištění odpovídající kvalifikace a flexibility na trhu práce, podpory 

celoživotního učení a zvýšení kompetencí. Aktivní život je závislý na hmotném 

zabezpečení a spravedlivém důchodovém systému. Národní program krom již 

uvedeného zmiňuje důsledek dlouhověkosti, jež může spočívat ve vyšším riziku 



 

chudoby z důvodu valorizace důchodů. Po charakteristikách jednotlivých bodů opět 

navazují opatření vlády a jednotlivé gesce, které se opatřeními zabývají včetně 

stanovených termínů.   

 

Prostředí a komunita vstřícná ke stáří 

     Tato kapitola se zabývá především společenským přístupem ke stárnoucí populaci a 

starým lidem, jejž je potřeba změnit např. posílením sociálních vazeb, kladením důrazu 

na vlastní odpovědnost, rodinné vazby, ale také vybudováním přístupnosti k dopravě, 

bydlením, zdravotní a sociální péčí apod. Důležitost vláda v tomto dokumentu klade  

i na dopravu jako nezbytný aspekt pro aktivní a zdravý život (dostupnost za službami, 

zajištění mobility). Bydlení je dalším nepostradatelným bodem – především z hlediska 

bezbariérového bydlení, dostupnosti ke službám a bezpečnosti. Bydlení by tak mělo 

odpovídat potřebám starých lidí. Na tato stěžejní témata navazují opět jednotlivá 

opatření a k nim připojené gesce s termíny. 

 

Zdraví a zdravé stárnutí 

     Tato problematika je popsána detailněji než předchozí vzhledem k tématu bakalářské 

práce. Národní program zmiňuje stále četněji se vyskytující problém v podobě vážných 

zdravotních problémů, zdravotních nespravedlností a předčasných úmrtí (příčinou 

rostoucí střední délky života). Na základě toho by mělo být zájmem a cílem evropských 

zemí zaměřit se na snížení úmrtnosti založené především na chronických nemocech 

(oběhové nemoci), nemoci srdce, rakovině, mozkových příhodách atp. Na zdravotní 

stav jedince se váží ale i jiné faktory, jako např. prostředí, ekonomické zajištění, 

psychický stav, mobilita, aktivní trávení volného času atp. K aktivnímu životu je však 

potřeba zajistit odpovídající podmínky. Stejně tak je důležité přizpůsobit starým lidem 

zdravotní služby – dostupnost geriatrické péče, rehabilitace, dlouhodobá péče, paliativní 

péče, podpora zdravého života.  

 

     Cílem zdravotní politiky je především zajištění co nejdelší soběstačnosti jedinců. 

Lidé musí dbát na zdraví tělesné, duševní a sociální. Program klade v této kapitole 

důraz na potřebnou kvalitu zdravotní péče vyžadující odbornou geriatrickou péči a 

přizpůsobení i jednotlivých specializací. Pro efektivní poskytování péče je nezbytné 

změnit přístup preferencí, nikoliv však kapacitně rozšířit současný systém.  

Nevyhnutelná je i potřeba změny zdravotní strategie, která se odvíjí od vývoje 



 

zdravotního stavu obyvatel a je současně závislá na zvýšení ekonomické aktivity, na 

které je opět závislý tentokráte systém zdravotního pojištění. Zmíněna je i nutnost 

nákladných specifických moderních technologií (gerontotechnologie), které mají sice 

vysokou pořizovací cenu, ale ve výsledku mohou zkrátit dobu hospitalizace a tím i 

snížit náklady spojené s hospitalizací. Neméně důležité jsou i asistenční technologie 

umožňující žít osobám doma, i když jejich zdravotní stav vyžaduje náročnější péči. 

Dbát musí lidé také o své duševní zdraví a sociální vztahy, které utužují a ovlivňují 

fyzické zdraví. Eliminovány by měly být deprese, užívání alkoholu a jiných 

návykových látek, pomoc při zvládání změn atp.  

 

     Aktuálně je zdravotní péče v České republice postavena na modelu akutní péče, což 

je právě pro starší osoby nevhodné – neodpovídá jejich potřebám. Dalším cílem 

zdravotní politiky by tedy měl být rozvoj dlouhodobé péče (zdravotní i sociální). 

Rozvoj systému dlouhodobé péče musí být založen na změně systému léčeben pro 

dlouhodobě nemocné, domovů pro seniory. Současné situaci také neprospívá snižující 

se počet provozovatelů pečovatelských služeb. Jedním z cílů je vyšší flexibilita a 

komplexnost nejen v poskytování služeb, ale i ve financování (nižší fragmentace). 

Mimo výše zmíněné je potřeba sledovat druhotné faktory (prostředí, životní styl atd.) 

ovlivňující kvalitu stáří především ze zdravotního hlediska – prevence a podpora zdraví 

v průběhu života. Opatření v Národním programu tkví především ve vytváření 

specializovaných programů pro zdravé a aktivní stáří, sledování vývoje, analýza, 

monitoring, vytváření koncepcí pro starší osoby, vhodná legislativa atd. Opět jsou 

opatření doplněna příslušnými gescemi s termíny.  

 

Rodina a péče 

     Vláda se odkazuje na rodinnou politiku, která má vytvářet vhodné podmínky pro 

zdravý vývoj dětí, soudržnost v rodině, hodnoty, solidaritu jakožto základ pro budoucí 

stáří. Faktem je, že v důsledku nízké porodnosti je stále méně narozených dětí, ale stále 

více rodičů – otázkou je, kdo těmto lidem poskytne potřebnou péči v případě potřeby 

(chybějící rodina, chybějící potřebné hodnoty a solidarity odkazují pomoc na stát). 

Rodina má tedy nepochybně stále velmi významnou roli v souvislosti se stářím – nejde 

pouze o poskytování péče (zprostředkování zdravotní, sociální, ekonomické), ale i  

o podporu a zajištění duševního zdraví. V důsledku narůstajícího počtu starých lidí 

dochází k přetížení ústavní péče – proto je důležitá podpora rodinné politiky. V rámci 



 

péče jde opět o zdůraznění problému v narůstajícím počtu žen pečovatelek (fyzická 

zdatnost ženy manipulující se starým člověkem, zajištění souladu práce a péče o starší 

osobu atd.). Záměrem pro zvýšení kvality péče je rozvoj vzdělávání lékařů v oblasti 

geriatrie a gerontologie, implementace moderních geriatrických přístupů a metod do 

praxe, podpora neformálních pečovatelů (mimo odborná zařízení). Následují opatření, 

gesce a termíny. 

 

Participace a lidská práva 

     Hlavní myšlenkou tohoto bloku je participace a zapojení seniorů zpět do společnosti, 

což jim umožní pocit uznání a smysluplnosti např. prostřednictvím dobrovolnictví či 

vzdělávacích, zájmových a volnočasových aktivit. Pro volnočasové aktivity je vhodná 

především podpora kultury, kulturních aktivit – pro seniory možná cesta k obnově či 

získání sociálních kontaktů. V oblasti vzdělávání by měl být kladen důraz na osvojování 

si práce na internetu, jakožto klíčový zdroj informací. Seniorům by měl být umožněn 

rovný přístup k ICT (informační a komunikační technologie). Dalším důležitým 

tématem je dodržování lidských práv bez ohledu na věk, snaha o eliminaci diskriminace 

na základě věku, která je bohužel poměrně častá. Lidská práva musí být zajištěna  

i starším lidem se zdravotním postižením, duševně chorým, dementním atd. Musí jim 

být zajištěna taková ochrana, aby nebyla jejich práva porušována, aby se nestali např. 

oběťmi domácího násilí, zneužívání různého typu, zanedbávání atp. Vyzdvihována je 

potřeba preventivního přístupu a to i v ústavních zařízeních, zajištění důstojného žití a 

spotřebních produktů. Dále jsou zmíněna opatření, odpovědné gesce a termíny.  

 

     Národní program je zakončen kapitolou implementace a spolupráce. Tato kapitola 

stanovuje vládu a příslušné resorty odpovědné za plnění programu. Plnění si ověří 

každoročně Rada vlády pro seniory a stárnutí populace zprávou od ministra práce a 

sociálních věcí. Cíle programu jsou dlouhodobé a apel je kladen na spolupráci 

nestátních neziskových organizací, církví, odborné veřejnosti, výzkumných a 

vzdělávacích institucí, sociálních partnerů a občanů České republiky. Důraz je dále 

kladen na nutnost znalosti preferencí a potřeb starších lidí. I tato kapitola je obohacena  

o jednotlivá opatření, gesce a termíny.  

 

     Tato publikace je volně dostupná z webových stránek Ministerstva práce a sociálních 

věcí. V prvním vydání vyšlo 700 výtisků (rok 2008).                                                  [22] 
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Příloha D Protokoly k provádění výzkumu 



 

 



 

 



 

 


