
 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

Anotace 

Bakalářská práce se zabývá problematikou postoje občanů k seniorům v obci Sojovice. 

Bakalářská práce je tvořena teoretickou a empirickou částí. Cílem bakalářské práce je 

teoreticky popsat průběh stáří a stárnutí, popsat stereotypy a předsudky společnosti vůči 

seniorům a sebepojetí a sebehodnocení seniorů. Dále se teoretická část práce zaměřuje 

na popis určitých forem pomoci seniorů a na to jak se mění věková struktura populace. 

Praktická část práce se snaží zjistit postoj občanů k seniorům v obci Sojovice, zda se 

v této obci vyskytuje ageismus a jaké formy pomoci obec nabízí svým seniorům 

a rodinám se seniory. Empirická část bakalářské práce obsahuje průzkumné šetření 

a jeho zpracování. Průzkum je proveden na základě technik a metod dotazníkového 

šetření a výběru na základě dostupnosti. Výsledky průzkumu jsou zpracovány do grafů 

a následně vyhodnoceny. 
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Ageismus, formy pomoci, předsudky, sebehodnocení a sebepojetí, senior, sociální 
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Annotation 

The bachelor thesis deals with the attitude of citizens towards seniors in the village of 

Sojovice. The bachelor thesis consists of theoretical and empirical part. The aim of the 

bachelor thesis is to theoretically describe the course of old age and aging, describe 

stereotypes and prejudices of society towards seniors and self-concept and self-

evaluation of seniors. Furthermore, the theoretical part focuses on the description of 

certain forms of assistance to seniors and how the age structure of the population 

changes. The practical part of the thesis tries to find out the attitude of citizens towards 

seniors in the village Sojovice, whether there is ageism in this village and what forms of 

help the village offers to its seniors and families with seniors. The empirical part of the 

thesis contains an exploratory survey and its processing. The survey is conducted on the 

basis of questionnaire survey techniques and methods and availability-based selection. 

Furthermore, there is an individual interview with the mayor of the village. The survey 

results are processed into graphs and subsequently evaluated. 

Keywords 

Ageism, aging, forms of help, prejudices, old age, self-evaluation and self-concept, 

senior, stereotypes, social services, social work.
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Úvod 

Bakalářská práce se zabývá postojem občanů k seniorům v obci Sojovice. Cílem 

je zjistit, jaký mají občané postoj k seniorům v obci Sojovice. Dále je cílem zjistit 

celkové vnímaní seniorů občany obce Sojovice, zda se v této obci vyskytuje ageismus 

a jaký názor na seniory má společnost v obci Sojovice. Obec Sojovice jsem si pro svou 

bakalářskou práci zvolila z několika důvodu. V této obci žiji již od svého narození a žije 

zde převážná část mé blízké i širší rodiny. Dalším důvodem je také to, jak už je na 

každé vesnici běžné, že je zde mnoho seniorů. Většina z těchto seniorů zde žije od 

svého dětství nebo mládí a sami tu vychovali své děti, které zde vychovávají i své děti. 

Stejně tak to má i moje rodina. Můj dědeček se zde narodil, žil tu se svými rodiči 

a sourozenci, pak tu založil svou vlastní rodinu a moje maminka, dědečkova dcera, zde 

také založila rodinu a já chci také založit rodinu tady v Sojovicích. V této obci žijí tedy 

všechny věkové kategorie osob a mě zajímá právě ta nejvyšší věková kategorie a to, 

jaký na tyto osoby mají názor lidé mladého a středního věku. 

Bakalářská práce je rozdělená na dvě části, teoretická část se věnuje 

problematice stáří a některým souvisejícím pojmům, jako jsou předsudky a stereotypy 

vůči seniorům a sebepojetí a sebehodnocení seniorů. Dále jsou v teoretické části 

bakalářské práce uvedeny a popsány formy pomoci, které zajišťují, aby senioři mohli co 

nejdéle žít ve svém domácím prostředí a aby rodina mohla pečovat o jejich seniora 

v jejich domácnosti. Závěr teoretické části pojednává o struktuře populace a o stárnutí 

populace. 

Empirická část bakalářské práce obsahuje průzkumné šetření a jeho zpracování. 

Průzkum je proveden na základě technik a metod dotazníkového šetření a výběru na 

základě dostupnosti. Dále je proveden individuální rozhovor se starostou obce Sojovice. 

Po dokončení průzkumu bych chtěla výsledky zveřejnit starostovi obce i občanům obce. 

Myslím si, že výsledky průzkumu by mohly napomoci například nějaké změně v obci 

nebo posunutí obce k některým rozhodnutím, která by ještě více zlepšila život všech 

občanů v obci. Doufám, že výsledky průzkumu budou pro mě i pro obec přínosem. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1 Stáří 

Práce se zabývá tím, jaký mají postoj občané obce Sojovice k seniorům v této 

obci. Obsahem první kapitoly je charakteristika stáří, jeho periodizace, popis specifik 

tohoto vývojového období a dále v následujících kapitolách vysvětlení souvisejících 

pojmů spojených se stářím. 

Stáří je věkové období, které začíná v 60 – 65 letech. V tomto období lidé 

odcházejí do důchodu. Někteří ze starších osob pak mají větší spotřebu zdravotní péče 

nebo postupně ztrácejí soběstačnost. Psychické a tělesné změny ve stáří jsou 

charakterizovány určitými změnami schopností. Individuální kompetence jsou vždy 

významnější než fyzický věk (Matoušek 2016, s. 214). Stáří chápeme jako pozdní fázi 

životního cyklu, jako projev a důsledek involučních změn funkčních i morfologických, 

které probíhají u každého různou rychlostí (Tomeš a kol. 2017, s. 75). 

Stáři je další etapa života, která je nejčastěji doprovázena odchodem do důchodu 

a odchodem dětí z domova. Stáří se také většinou projevuje úbytkem fyzických sil 

a zjištěním některých nemocí, jako je demence a Alzheimerova nemoc. V dnešní době 

je stáří často vnímáno negativně. Mnoho osob se stáří bojí, bojí se toho, že se o ně nikdo 

nepostará, zůstanou sami nebo se nebudou schopni postarat sami o sebe. Nevnímají na 

stáří to dobré, to že budou mít více času na své blízké, na své koníčky, na cestování a na 

přátele. „Stáří není choroba, je však spojeno se zvýšeným výskytem nemocí 

a zdravotních potíží. Kromě smrti je hlavní hrozbou chorob ztráta soběstačnosti“ 

(Mühlpachr 2004, s. 39). 

WHO (světová zdravotnická organizace) rozdělila stáří na (Malíková 2011, s. 14): 

 45 – 59 = střední věk, 

 60 – 74 = senescence (počínající, rané stáří), 

 75 – 89 = senium (vlastní stáří), 

 nad 90 let = patriarchum neboli dlouhověkost (Malíková 2011, s. 14). 
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Dle Kelnerové a Matějkové (2010) můžeme dělit stáří na: 

 období raného stáří: 60 – 74 let, 

 období vlastního (pravého) stáří: 75 – 89 let, 

 dlouhověkost: 90 a více let (Kelnerová a Matějková 2010, s. 114). 

1.1 Rané stáří 

Somatický vývoj 

První příznaky tělesného stárnutí lze pozorovat již s nástupem střední dospělosti. 

Ve stáří postupně dochází k celkovému opotřebování tělesných systémů, projevují se 

následky předchozích nemocí a fyzické zátěže. Dochází ke zmenšování mozku, pokožka 

seniorů ztrácí elasticitu a vysušuje se. Kosti jsou slabší, kosterní svalstvo ochabuje, 

mění se imunitní systém, přibývají nemoci, které mají chronický průběh. Mnoho 

seniorů trpí polymorbiditou, tedy více nemocemi najednou. Nejčastěji mají senioři 

potíže s oběhovým systémem, dýchacím systémem, pohybovým systémem a zažívacím 

systémem. Stáří se projevuje šedivěním vlasů, vráskami či zmenšováním postavy 

(Kopecká 2011, s. 165). 

Kognitivní vývoj 

U starých osob se zhoršuje smyslové vnímání. Přibližně 90 % osob po šedesátém 

roku života vykazuje zhoršení zrakového a sluchového vnímání asi o 30 %. Tyto změny 

způsobují pokles výkonnosti a znemožňují běžné denní aktivity. Zhoršuje se také paměť 

z důvodu změn v mozkové kůře. Starý člověk si více pamatuje události, které se staly už 

dávno, nepamatuje si ale tak dobře události, které se staly před chvílí. Zhoršující se 

paměť lze trénovat opakováním. Myšlení ve stáří ztrácí svou pružnost, zpracování 

informací a rozhodování trvá seniorům déle (Kopecká 2011, s. 166). U seniorů je těžké 

rozvíjet dále paměť, aby si pamatovali více událostí a učili se nové informace. Je ale 

velmi důležité, aby se paměť seniorů udržovala a nezhoršovala. Pro paměť je nejhorší 

nečinnost a nedostatek podnětů ke zpracování. Pokud není paměť dostatečně 

procvičována, tak „zleniví“ a pak mnohem hůře funguje. 

Jedním ze způsobů jak udržovat dobrou paměť u seniorů je pomocí trénování 

paměti. Trénování paměti probíhá individuálně či ve skupině osob většinou stejné 

věkové kategorie. Trénování paměti trvá přibližně jednu hodinu a provádí se například 

jednou týdně. Trénink paměti probíhá tak, že vyškolený pracovník má připravené různé 
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hlavolamy, kvízy a úkoly pro klienty a klienti se snaží tyto úkoly vyřešit a poté si je 

dohromady zkontrolují. Trénink paměti posiluje schopnosti vnímání, schopnosti 

postřehu i logické myšlení. Tím rozvíjí připravenost člověka zvládat náročné životní 

situace a snáze dosáhnout životního štěstí (kpss5.cz 2019, trénink paměti). 

Citový vývoj, socializace, aktivizace 

Emocionalita stárnoucích osob má své zvláštnosti. Starý člověk se více uzavírá 

do sebe, někdy se příliš zaměřuje na své problémy a někdy i ztrácí zájem o druhé. 

Zvýšené sebepozorování může vést k přecitlivělosti až hypochondrii (psychická 

porucha charakterizovaná přehnanou a intenzivní orientací na svůj zdravotní stav). 

S přibývajícím věkem se projevuje závislost na rodině, mnohé psychické potřeby 

starého člověka uspokojuje kontakt s rodinou. Také je pro seniora velmi důležitý jeho 

manžel či manželka. Ovdovění vede k pocitům opuštěnosti a méněcennosti. 

Přizpůsobení se stáří je individuální proces. Někteří staří lidé se rychle vyrovnají se 

svým vysokým věkem a nepřestávají mít radost ze života a stáří si užívají. Někdo se 

však se svým věkem nedokáže vyrovnat, je pasivní, má hněvivé chování, je agresivní, 

stává se závislým na ostatních, nic už ho nezajímá a nebaví 

(Kopecká 2011, s. 167 – 168). V práci se seniory je tedy nutné akceptovat seniora 

a snažit se pochopit jeho život, prožívání a reakce na stárnutí. 

1.2 Pravé stáří, dlouhověkost 

Pravým stářím je označováno období od 75 let a výše. V tomto období je člověk 

vystaven velkému množství různých zátěžových situací. Někteří senioři v tomto věku 

jsou oceňováni pro svou moudrost a nadhled, někteří staří lidé jsou naopak 

poznamenáni duševním a tělesným úpadkem. Zátěžové situace v tomto období jsou 

nejčastěji nemoc a úmrtí partnera, zhoršení zdravotního stavu, úbytek tělesných 

a psychický sil (Kelnerová a Matějková 2010, s. 117). Tyto zátěžové situace dále mají 

vliv na postavení seniorů ve společnosti, a jak je vnímá společnost. Důsledkem těchto 

zátěžových situací může být sociální vyloučení, sociální izolace a opuštěnost. 

Somatický vývoj 

Dochází ke zvýšenému výskytu a nahromadění různých chorob. Běžným 

problémem jsou arteriosklerotické změny, cévní mozková příhoda a s ní spojené 

poruchy pohyblivosti a řeči. Často se vyskytují degenerativní onemocnění pohybového 



 

13 

aparátu (osteoporóza, artróza), Parkinsonova choroba, deprese, šedý zákal 

a nedoslýchavost (Kelnerová a Matějková 2010, s. 117). 

Kognitivní vývoj 

Úroveň kognitivních funkcí je ovlivněna polymorbiditou a je individuální. 

Největší podíl na vzniku psychických změn mají změny aterosklerotické (ateroskleróza 

– kornatění tepen, které vzniká v důsledku ukládání tukových látek do stěny tepny). 

Kvůli tomuto ději se zužuje průsvit cév a hrozí jejich ucpání či prasknutí. Může tak dojít 

k cévní mozkové příhodě. Lidé, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu, mají 

zpomalené myšlení, obtížněji se soustředí a pomalu reagují 

(Kelnerová a Matějková 2010, s. 117). 

Demence je dle Matouška „Soubor příznaků vyvolaný organickými změnami 

centrální nervové soustavy. Těmito jsou zejména: postupující porucha paměti, poruchy 

myšlení, poruchy řeči i motoriky, poruchy chování (agresivita, skleslost), ztráta 

orientace v prostředí, oslabení schopnosti vykonávat dříve běžné denní 

aktivity“(Matoušek 2016, s. 41). 

Alzheimerova nemoc je silně geneticky determinovaná mozková choroba, která 

se nejčastěji projevuje ve vyšším věku. Hlavním příznakem této nemoci je demence. 

Alzheimerova nemoc může být doprovázena změnami nálad a halucinacemi 

(Matoušek 2016, s. 24). 

Všechny tyto psychické změny mají velký vliv na samotného seniora a na jeho 

rodinu. Tyto nemoci jsou velmi závažné a péče o takto nemocné je namáhavá 

a stresující. O seniory s těmito nemocemi by měli pečovat profesionálové. Senioři 

s demencí či Alzheimerovou nemocí však také potřebují péči a blízkost své rodiny, 

příbuzných a přátel. Toto období je pro seniora náročné a nevratné, a proto je zde 

důležitá rodina a různé aktivity pro seniory s těmito nemocemi. 

Citový vývoj, socializace, aktivizace 

Pokud má senior sociální oporu ve své rodině a přátelích, je jeho život a zařazení 

do společnosti důstojné a uspokojuje jeho sociální potřeby. I přes určitá omezení mají 

v současné době senioři mnoho možností, které jim nabízí různé preventivní programy. 
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Jejich působnost zajišťují sociální obory a neziskové organizace. Je zde velmi důležitá 

aktivizace starých osob, pomoc nalézt motivaci pro vytváření dlouhodobých 

i krátkodobých cílů a posilování seniorovy sebeúcty. Oblíbené jsou seniorské kluby, 

které pořádají sportovní, kulturní a společenské akce 

(Kelnerová a Matějková 2010, s. 117). 

S involuačními změnami ve stáří dochází k postupné ztrátě soběstačnosti. 

Uspokojování svých potřeb je senior nucen delegovat na své blízké 

(Kelnerová a Matějková 2010, s. 117). Někteří staří lidé nemají nikoho blízkého, kdo by 

o ně pečoval, nebo rodina o seniora pečovat nemůže. Senior se tak stává klientem 

sociálních služeb. To pro seniora může znamenat zásadní životní změnu, které je 

spojena se ztrátou zázemí a známého prostředí. Pro seniory je důležité, aby měli 

podporu rodiny a aby se rodina zapojovala do péče o jejich seniora. V ústavních 

zařízeních je pro spokojený život seniora důležitá zejména aktivizace. 

Stáří se rozlišuje na biologické, kalendářní, psychologické a sociální 

(Čevela 2012, s. 25): 

 Biologické stáří – je dáno dosažením určitých změn a poklesem zdraví. 

Biologické stáří je souhrn nevratných biologických změn, je zde riziko 

propuknutí nějaké nemoci. Biologické stáří nemá přesná kritéria, která by platila 

pro všechny stejně (Čevela 2012, s. 25). 

 Kalendářní stáří – je dáno dosažením určitého věku, který vychází z průměrného 

průběhu života a biologického stáří. Kalendářní stáří je jednoznačně stanovitelné 

a díky zlepšování zdravotnických a sociální služeb se očekávaná doba dožití 

posouvá (Čevela 2012, s. 25). 

 Psychologické stáří – souvisí se změnami v oblasti schopností a vlastností. Váže 

se na temperament a charakter starého člověka (Čevela 2012, s. 25). 

 Sociální stáří – je dáno souhrnem znevýhodnění a typických životních událostí, 

které se týkají převážně stárnoucích osob. Jsou to události, jako odchod do 

důchodu, pokles finančních příjmů, ovdovění, odchod dětí z domova 

(Čevela 2012, s. 25). 

Všechny tyto typy stáří velmi ovlivňují stárnoucí osobu. Nejsložitější je však 

takzvané sociální stáří. Osoba ve vyšším věku je více citlivá a vše více prožívá, a tak 
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situace jako odchod dětí z domova, odchod do důchodu nebo ztráta někoho blízkého, je 

pro seniora náročná. 

Sociální aspekty stáří zdůrazňují sociální důsledky procesu stárnutí, především 

ztrátu, proměnu či vznik nových sociálních rolí, vztahů a potřeb, změnu postavení ve 

společnosti, nebo pokles životní úrovně. Proces biologického i sociálního stárnutí může 

mít svůj přirozený involuční ale i patologický průběh, nebo může být souhrnem reakcí 

na dlouhodobý nevhodný životní styl. Celková životní situace seniora tak v sobě nese 

vlivy a rizika, která mohou určitou tendenci k jeho průběhu posilovat nebo oslabovat. 

Hlavním vlivem je kvalita zdravotního stavu a z něj vyplývající funkční kapacita v 

interakci s náročností a vstřícností životního a sociálního prostředí, finanční úrovní 

člověka a s osobnostní výbavou člověka a jeho odolností vůči zátěžovým situacím 

(Tomeš a kol. 2017, s. 76). V druhé kapitole dále vysvětlím pojem, který jednoznačně 

souvisí se stářím, a to je stárnutí. 

2 Stárnutí 

Stárnutí je souhrn určitých změn ve struktuře a funkcích organismu, které 

podmiňují jeho zvýšenou zranitelnost a pokles schopností a výkonnosti jedince, které 

kulminují v terminálním stádiu smrti (Kelnerová a Matějková 2010, s. 114). Stárnutí 

probíhá po celý život člověka. Díky stárnutí získáváme nové informace, dovednosti 

a schopnosti. Postupem času, však mnoho informací zapomínáme, mnoho dovedností 

a schopností ztrácíme a získáváme různé nemoci. 

Ve stárnutí hraje roli zejména dědičnost, ale i náhodné jevy, chyby či poruchy. 

Konečná podoba stárnutí tedy může být pozměněna zdravotním stavem, odolností 

člověka, prostředím, životním stylem, sociálně-ekonomickými, sociálně-kulturními 

a osobnostními vlivy. Společenský kontext stárnutí se stává o to významnější, o co více 

je stáří poznamenáno zhoršujícím se zdravotním stavem (Tomeš 2017, s. 75 – 76). 

Na seniora i společnost je vyvíjen tlak, a tak je senior nucen adaptovat se na 

změny, které s sebou stáří přináší. Zhoršení zdravotního stavu může sociální důsledky 

stáří ještě více prohlubovat a omezovat jedince v jejich účinném zvládání. Jiný tlak je 

zase vyvíjen na společnost a její připravenost vytvářet dobré podmínky pro přirozené 
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začlenění seniorské populace (Tomeš 2017, s. 75 – 76). Tento tlak si zatím hlavně 

mladá společnost neuvědomuje. Nezabývají se tím, jaký vliv bude mít na ekonomiku 

i na ně samotné to, že se v příštích letech bude rychle zvyšovat průměrný věk populace 

a populace bude stárnout. Dále také mladá společnost nepočítá s tím, že se bude muset 

starat o své staré rodiče či prarodiče, nebo bude muset zajistit odbornou péči, kterou 

jejich blízcí budou vzhledem ke svému věku potřebovat. 

Se stářím a stárnutím je samozřejmě spojen také senior. „Senior je člověk ve 

věku nad 65 let, tj. v důchodovém věku, po fázi tzv. obohacující společnost mj. i svou 

psychickou a sociální zralostí a zkušenostmi plynoucími z autentických prožitků 

minulých dějů. Společenská stabilita seniorů je ohrožena ageismem a jejich 

narůstajícími zdravotními potížemi, které mohou vést až ke ztrátě soběstačnosti“ 

(Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích, 4. svazek, s. 79). V následující kapitole 

popíši problematiku stereotypů a předsudků společnosti vůči seniorům, která je bohužel 

součástí stárnutí a stáří. 

3 Stereotypy a předsudky společnosti vůči 

seniorům 

V naší kultuře jsou postoje ke starším osobám ambivalentní. Na jedné straně jsou 

děti vychovávány k tomu, aby měly úctu ke starším osobám, na druhé straně se často 

hovoří o seniorech jako o zátěži. Stereotyp je psychologii a sociologii ustálený 

a navyklý vzorec chování nebo myšlení. Pojem stereotyp se v sociálních vědách 

objevuje již ve 30. letech 20. století. Walter Lippmann definuje stereotyp jako určité 

představy vytvořené ve vědomí člověka, které jsou většinou přebrané z jiných zdrojů 

než je vlastní reálná zkušenost. Stereotypy však nemusejí být vždy negativní, ale mohou 

mít i pozitivní charakter. Stereotypy vznikají procesem dělení a to na kategorie my 

a oni, normální a abnormální, akceptovatelné a neakceptovatelné a další kategorie. Tyto 

kategorie disponují znaky nerovnosti a asymetrie. Jedna skupina vnímá tu druhou 

předpojatě a to navzdory tomu, že s touto druhou skupinou nemá žádné osobní 

zkušenosti. Jedna skupina má zobecněné představy o určitých typických 

a charakteristických rysech osob druhé posuzované skupiny. Jsou to předem přijaté 

názory, které ovlivňují celý další proces našeho vnímání. Stereotypy jsou často 
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i nevědomě přenášeny z generace na generaci. Takto přenášené stereotypy pak mohou 

působit na další generaci jako samozřejmé a akceptovatelné 

(Hutyrová, Růžičková 2018, s. 20). 

Nejčastějšími stereotypy vůči seniorům jsou například tvrzení, že senioři již 

nemohou pracovat, nebo že ve stáří klesá výkonnost mozku a dále je častým 

stereotypem to, že stáří je dle ekonomicky aktivní společnosti spojeno s nemocemi. 

První stereotyp, který říká, že senioři již ve svém věku nemohou pracovat, nejčastěji 

prosazují ekonomicky aktivní obyvatelé. Tito jedinci se domnívají, že senioři jsou 

pouze pasivními příjemci důchodu a již nevnímají ty jedince, kteří jsou i ve vysokém 

věku ekonomicky aktivní. Tomuto stereotypu napomáhá bohužel i to, že přestává být 

zájem o zaměstnance v důchodovém věku na trhu manuálně pracujících. I přes to 

v současné době přibývá počet osob vyššího věku, které efektivně vedou své podniky 

a živnosti a právě tito lidé tvoří nová pracovní místa pro ostatní. Dalším stereotypem je 

to, že ve stáří klesá výkonnost mozku. Většina ekonomicky aktivní společnosti se 

domnívá, že ve vyšším věku dochází ke zhoršování výkonosti mozku a osoba častěji 

zapomíná. Na tom, zda funkce mozku ve stáří klesá, má však vliv to, jestli se osoba 

stále vzdělává, pracuje a má různé koníčky. Těmito činnostmi osoba procvičuje a rozvíjí 

své kognitivní funkce, a tak je riziko úbytku schopností u těchto osob nižší. Poslední 

stereotyp se zaměřuje na to, že stáří je dle společnosti spojeno s nemocemi. 

V posledních letech se zvyšuje počet osob starších 65 let. Osoby v tomto věku jsou 

náchylnější k získání nějaké nemoci. Vyšší věk však není důvodem získání nějaké 

nemoci. Na vznik nemocí má vliv několik faktorů jako je životospráva, pohyb, životní 

styl a mnoho dalšího. Díky vyspělé zdravotnické péči v naší zemi je však možné 

diagnostikovat celou škálu nemocí a nalézt vhodnou léčbu (Štárková 2015, s. 27). 

Se stereotypy jsou také spojeny mýty o seniorech. Častým mýtem je například 

mýtus zjednodušené demografie, ten se projevuje tak, že osoby v produktivním věku 

jsou přesvědčeny, že se osoba stane starou odchodem do důchodu. Dále je častý mýtus 

homogenity, tento mýtus znamená, že se stáří, dle produktivní části populace, jeví jako 

homogenní, stejnorodé, a tak všichni staří lidé připadají zbylé společnosti jako stejní, 

mající stejné problémy a potřeby. Další je mýtus ignorance, tento mýtus se projevuje 

ageismem a znamená to, že senior pro osoby v produktivním věku již není partnerem, 
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sokem ani protivníkem, není ekonomicky aktivní, a proto seniora zbývající společnost 

nebere vážně (Špaténková, Smékalová 2015, s. 83 – 84). 

Předsudek je přirozená univerzální skutečnost života, která odráží naší vnitřní 

psychologii jako výjimečnou, specifickou a jedinečnou. Předsudek je chybné mínění 

někoho o druhém, bez dostatečného oprávnění a je založeno na absenci skutečnosti 

(Tileaga 2016, s. 2). Předsudek můžeme vnímat jako nesympatii, která pochází 

z nesprávných zobecnění, které mohou být vyjádřeny slovně i pomocí emocí. Důležitou 

roli ve vytváření předsudků hrají stereotypy. Člověk se ve své mysli na stereotypy 

obrací, aby omluvil svůj předsudek. Většina osob své předsudky nezmění i přes to, že 

jejich nová zkušenost je odlišná. Pokud jedinci určitá informace nezapadá do jeho 

mentálního pole, raději ji vnímá jako výjimku, než aby přehodnotil svůj předsudek vůči 

nějaké osobě. Právě taková neochota změnit vlastní úsudek, který je v rozporu s novou 

zkušenosti, je jedna z charakteristik předsudku. Negativní předsudek je jakýmsi 

odrazem pozitivních hodnot, osoba si tím tak chrání svůj vlastní hodnotový systém 

(Hutyrová, Růžičková 2018, s. 20 – 21). 

Tamara Tošnerová uvádí deset nejčastějších předsudků o stáří. Jako první 

předsudek uvádí nemoc. Je to určitá představa, že nemoc je vážný problém pro osoby 

starší 65 let, že se tyto osoby stále cítí unaveně, jsou odkázány na ústavní péči, potřebují 

péči dlouhodobě, získávají akutnější nemoci než mladší osoby a vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu se nemohou zapojit do běžných aktivit. Skutečností však je, že 

většina starších osob je zdravá natolik, aby se mohla zapojit do běžných činností. Starší 

osoby mají méně akutních nemocí, méně zranění v domácnosti a také méně nehod na 

silnici než mladší osoby. Dále Tošnerová uvádí předsudek impotence. To je představa, 

že senioři již nejsou sexuálně aktivní a pokud ano, jsou abnormní. Je to představa, že 

sexualita ve stáří je nedůležitá. Pravdou však je, že uspokojivý milostný vztah obvykle 

pokračuje do 70 až 80 let u zdravých párů. Sexualita hraje důležitou roli v životě 

většiny mužů a žen. Další je předsudek ošklivosti. V naší kultuře je krása spojována 

s mládím, a proto se především ženy s přibývajícím věkem obávají ztráty krásy. Jen 

v některých kulturách vrásky a šedivé vlasy znázorňují moudrost a zkušenosti. Dalším 

je předsudek poklesu duševních schopností. Je to taková představa, že od středního 

věku klesá schopnost učit se, zapamatovat si, poznávat a jedná se tak o nevyhnutelný 

proces stárnutí. Skutečností však je, že většina starších osob si udržuje normální duševní 
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schopnosti. Je pravdou, že reakční doba se zpomaluje, což má za následek delší dobu 

učení. Na duševní schopnosti mají však převážně vliv různé nemoci, motivace k učení 

se, nedostatek praxe a vzdělání. Pokud se vezmou v úvahu všechny tyto faktory, tak 

kalendářní věk nemá výrazný vliv na schopnost učení. Dále Tošnerová uvádí předsudek 

duševních chorob. Je to představa, že duševní choroby jsou se stářím spojené, běžné 

a neléčitelné. Duševní choroby ve stáří však nejsou nevyhnutelné. Dalším předsudkem 

je předsudek zbytečnosti. To je představa, že velký počet seniorů je izolován od 

společnosti a žije osaměle. Dalším předsudkem je chudoba. Společnost si představuje, 

že starší osoby jsou buď chudé, nebo naopak bohaté. Obě tyto představy mají však 

negativní význam. Tošnerová dále uvádí předsudek deprese. Předpokládá se, že starší 

osoba je nemocná, bezmocná, senilní, neužitečná, osamělá a z toho důvodu 

deprimovaná a nutně trpí depresí. Těžší deprese je méně častá u seniorů než u osob 

mladšího věku. Avšak mezi různými duševními nemocemi je deprese u seniorů častá. 

Posledním předsudkem je politická moc. To znamená předsudek, že starší osoby jsou 

silná a sobecká politická síla (Tošnerová 2002, s. 7 – 9). 

Se stereotypy a předsudky vůči seniorům bezesporu souvisí pojem ageismus. 

Jednoznačná definice ageismu neexistuje, jelikož se jedná o jedno z nejkomplexnějších 

konceptů současné sociální i politické vědy, sociálně-politické i sociálně-psychologické 

praxe (Pokorná 2010, s. 69). Pojem ageismus se použil poprvé v šedesátých letech 

dvacátého století. Tento pojem jako první použil Robert Neilt Butler. Ageismus 

definoval jak systematické znevýhodňování starých osob ve společnostech západního 

typu. Staří lidé mohou být znevýhodnění v přístupu k zaměstnání, v přístupu ke 

zdravotním, sociálním a jiným službám, v míře respektu, který mají v rodině či na 

veřejnosti. Staří lidé se stávají oběťmi různých předsudků, které spojují vyšší věk 

s negativními charakteristikami. Tyto předsudky předpokládají, že všichni staří lidé jsou 

stejní (Matoušek 2016, s. 20). Pojem ageismus není v České republice příliš známý 

a existuje malá část knih a dokumentů, které se tomuto problému věnují. Dalším 

důvodem nízké znalosti pojmu ageismu je i to, že se v mediích a na veřejnosti o tomto 

problému příliš nehovoří. S ageismem se setkáváme v běžné společnosti, na ulici, 

v obchodech, na sociálních sítích, v médiích, ve filmech, na pracovištích a bohužel 

i v sociálních službách. 
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Ageismus na pracovišti se převážně projevuje mobbingem či bossingem. Mob 

znamená v překladu dav. Mobbing je tedy psychické pronásledování, kterému na 

pracovišti vystavují pracovníka jeho kolegové či podřízení, s cílem tuto oběť poškodit. 

Mobbing na pracovišti se může projevovat neustálým kritizováním oběti, jejím 

zesměšňováním, pomlouváním ale i fyzickým týráním. Boss znamená v překladu šéf či 

nadřízený. Bossing znamená také šéfování nebo řízení. Bossing se projevuje 

dlouhodobým, systematickým psychickým pronásledování a šikanování zaměstnance 

nadřízeným pracovníkem (Matoušek 2016, s. 223). 

Pokud se zaměříme na média, častokrát jsou senioři zobrazování v tom špatném 

světle. V mediích zveřejňují převážně to, že se zvýšily seniorům starobní důchody 

a ukazují v televizi seniory jen když prohlašují, že mají nedostatek financí a mají nízký 

starobní důchod. Většina společnosti si pak říká, proč si tedy senioři stále stěžují, když 

jim opět stát zvýšil starobní důchod. Tito lidé se však už nezaměřují na to, jak nízké 

starobní důchody jsou, jak jsou vysoké náklady na bydlení a na to, že nejsou senioři 

schopni vystačit se starobním důchodem, aby uhradili všechny tyto náklady a zbyly jim 

finance na uspokojování jejich základních životních potřeb. 

Ve filmech se stále objevují různé ubližující stereotypy vůči seniorům. Je málo 

pravděpodobné, že se ve filmu objeví osoba seniorského věku, jako postava, která má 

určité schopnosti a film ukáže, že i senior je schopný člověk. To potvrzuje i fakt, že ve 

stovce nejúspěšnějších hollywoodských filmů z roku 2015 náleželo jen jedenáct procent 

mluveného slova hercům, kteří byli starší šedesáti let (Zavřelová 2016). Senioři bývají 

ve filmech často zesměšňováni. Ve filmech využívají nemocí a potíží seniorů a dělají 

z těchto problémů situace, které jsou pro společnost legrační. Většina společnosti si pak 

myslí, že je legrace mít doma seniora, který má demenci či Alzheimerovu chorobu 

a zapomíná, nebo vykřikne sprosté slovo či je nepříjemný. Převážně si toto myslí osoby, 

které se nikdy o nikoho s takovýmto onemocněním nestarali a myslí si, že se jich 

samotných stáří a některá z nemocí starých osob ve stáří týkat nebude. 

Dle zmocněnkyně pro lidská práva Heleny Válkové se doposud obraz seniorů  

v České republice příliš nedaří zlepšit. Helena Válková říká, že společnost seniory 

vnímá stále spíše jako příjemce pomoci a dávek. Společnost se nesnaží využívat 

zkušenosti seniorů a nechtějí je zapojit. Podle Heleny Válkové seniory v České 
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republice nejvíce ohrožuje chudoba, samota nebo pocit neužitečnosti. Zmocněnkyně 

říká, že by se přednosti, dovednosti a zkušenosti seniorů měly mnohem více využívat. 

Říká, že senioři jsou zkušenější, mají více životních poznatků, mají chuť pomáhat a být 

užitečnými, mohou být dobrovolníky, poradci i experty. K tomu aby ale mohli senioři 

všechny tyto své dovednosti uplatnit, potřebují vstřícnou společnost, která seniory bude 

podporovat a neodřízne je od běžného života produktivních pracujících osob 

(parlamentnilisty.cz 1. 10. 2019). 

Helena Válková také zmiňuje výzkumy, které ukazují, že díky pocitu užitečnosti 

a zapojení se do okolního dění, jsou lidé zdravější a dožívají se vyššího věku. Podle 

zmocněnkyně má Česká republika ambice se v Evropské unii stát zemí, která bude 

udávat směr v přístupu ke starým lidem a v prosazování práv této skupiny osob. Zatím 

ale v České republice trápí nejvíce seniory nedostupné menší bydlení bez bariér, 

nedostatek pomoci a péče v domácím prostředí nebo nedostatek zkrácených pracovních 

úvazků, které by umožnily seniorům pracovat i když budou již v důchodovém věku 

(parlamentnilisty.cz 1. 10. 2019). 

Dle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, je velkým problémem 

starých lidí jejich samota. Česká republika by se tedy měla zaměřit na to jak omezit 

samotu seniorů a pokoušet se opět začlenit seniory do společnosti. K řešení problémů 

seniorů by měl přispět nový strategický rámec na podporu stárnutí do roku 2025, který 

připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tento dokument obsahuje desatero, 

které se týká důchodů, sociálních služeb, bezbariérovosti, celoživotního učení a osvěty 

(parlamentnilisty.cz 1. 10. 2019). Všechny výše zmíněné pojmy jako jsou stereotypy, 

předsudky a nesnášenlivost vůči seniorům mají silný dopad na to, jak senior sám sebe 

vnímá a hodnotí vzhledem ke zbývající společnosti. V další kapitole se tedy zmíním 

o sebepojetí a sebehodnocení seniorů. 

4 Sebepojetí a sebehodnocení seniorů 

Sebepojetí je souhrn představ o sobě a určitý vztah k sobě samému. Sebepojetí je 

spojeno se sebeúctou, sebehodnocením, sebevědomím a sebedůvěrou. Sebepojetí je 

vázáno na emoce, ty dodávají psychice rozměr citového prožívání, který u osoby 

pomocí sebeuvědomění nabývá specifické kvality v podobě emočního vztahu k sobě 
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samému. Význam tohoto emočního vztahu spočívá v jeho adaptační funkci. Jedná se 

o jakousi vnitřní obranu našeho Já, která je uskutečňována pomoci kognitivních 

a behaviorálních strategií, které umožňují předvídání a vyhnutí se stresu 

(Blatný 2010, s. 119 – 120). 

Sebehodnocení je považováno za mentální reprezentace emočního vztahu k sobě. 

Je to představa sebe z hlediska vlastní hodnoty a kompetence. Sebehodnocení je 

chápáno jako výsledek sociálního srovnávání a sebeposuzování na základě pozorování 

vlastní činnosti. Základy sebehodnotících kritérií jsou položeny již v dětství a jsou 

utvářeny rodiči, či důležitými osobami pro dítě nebo jinými osobami, které zastávají 

výchovné a rodičovské funkce. S vývojem dítěte se v sebehodnocení více uplatňují 

vlivy vrstevníků. Změna nastává až v dospělosti. Tato změna je spojena především 

s nástupem do zaměstnání a zakládáním rodiny. V dospělosti je sebehodnocení 

posilováno pomocí spolupracovníků, od důležitých osob z rodiny, od přátel a vlastních 

dětí (Blatný 2010, s. 119 – 120).  Sebehodnocení může být pozitivní, neutrální 

a negativní. Stáří je doba života, kdy se lidé setkávají se stresujícími přechody, které 

mohou nepříznivě ovlivnit jejich životy. Patří mezi ně smrt manžela, manželky, zjištění 

vážného zdravotního problému, odchod do důchodu atd. Na to, jak se senior vyrovná 

s těmito stresujícími situacemi, má velký vliv právě to, zda je jeho sebehodnocení 

pozitivní či negativní. (Kausler, Kausler, Krupsaw 2007, s. 377). 

Sebehodnocení a sebepojetí je velmi ovlivňováno ostatními lidmi, se kterými 

osoba přichází do styku. Například starší člověk, který se stýká s jinými staršími lidmi, 

nepoměřuje stav svého zdraví s obecnou populací, ale hodnotí své zdraví v porovnání 

s jeho vrstevníky, s kterými je v kontaktu (Křivohlavý 2011, s. 46). Sebehodnocení 

chápeme jako jeden z možných faktorů, který může ovlivnit životní styl ve stáří. 

Hierarchie hodnot bývá stabilní během života, dá se tak předpokládat, že může ovlivnit 

postoj k činnostem spojeným s těmito hodnotami po celý život i v seniorském věku. Za 

nejvíce sociálně podmíněnou sociální změnu ve stáří je považován odchod do důchodu. 

Je tak důležité v době raného stáří změnit způsob sebehodnocení a hledat osobní 

rovnováhu a smysl života v jiných oblastech, než tomu tak bylo doposud. Osoba, která 

má dobré sebehodnocení, zvládne změnit způsob sebehodnocení lépe, než osoba nejistá 

a nevyrovnaná. Pro seniora je důležité, kam a komu patří. Identita staršího člověka je 

vázaná na příslušnost k určitým lidem a skupině osob. Sebepojetí a sebehodnocení 
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seniora ovlivňuje jeho zdravotní stav. Senior trpící závažnou nemocí vnímá svůj stav 

jako trvalou součást vlastní osobnosti (Hátlová 2010, s. 21 – 22). 

Na sebepojetí a sebehodnocení seniora má velký vliv i jeho zdravotní stav. 

Zdravotní stav je důležitý pro každého člověka, s přibývajícím věkem se význam zdraví 

zvyšuje. To jak senior vnímá své zdraví, se odráží v jeho mobilitě, fyzickém stavu 

a také po psychické stránce. Zdravotní stav ovlivňuje spokojenost s vlastním životem 

a je tak z hlediska sociálního začleňování důležitým ukazatelem péče o seniora. 

Sebehodnocení zdravotní situace je hodnocení subjektivního názoru a postoje seniora ke 

svému zdraví. Jde však o ukazatel, který by neměl být podceňován. Institut evaluací 

a sociálních analýz provedl výzkumné šetření, které se zabývalo vybranými aspekty 

péče o seniory z hlediska sociálního začleňování. Výzkumné šetření bylo zaměřeno na 

popis stávajících životních podmínek seniorů a předpokladů pro úspěšné začlenění. 

Dále bylo výzkumné šetření zaměřeno na postoje a výhody týkající se způsobu 

začleňování seniorů a využívání služeb těmito seniory. Výzkumné šetření se 

zaměřovalo na osoby od 55 do 84 let z obcí s méně než 5.000 obyvatel. Výsledky 

šetření ukázaly, že přibližně dvě třetiny dotázaných hodnotí svůj zdravotní stav jako 

velmi dobrý nebo spíše dobrý. Třetina dotázaných hodnotí svůj zdravotní stav jako spíše 

špatný a 4 % dotázaných jako velmi špatný. Hodnocení zdravotního stavu seniorů je 

ovlivňováno především věkem seniora. Respondenti ve věku 65 až 84 let hodnotí více 

svůj zdravotní stav jako špatný (48 %). Respondenti ve věku 55 až 64 let ohodnotili 

svůj zdravotní stav jako špatný (25 %). Stárnutí s sebou přináší negativní efekty na naše 

tělo v podobě fyzického stárnutí i v podobě mentálního zdraví. Tyto efekty se pak 

mohou odrazit na celkovém hodnocení zdravotního stavu. Z výzkumného šetření tedy 

plyne, že senioři ve věku od 65 do 84 let, jsou více ohroženi sociálním vyloučením než 

mladší senioři. Dále výsledky šetření ukázaly, že senioři, kteří hodnotí svůj zdravotní 

stav jako špatný, žijí převážně ve společné domácnosti s osobou či osobami, které mají 

také špatný zdravotní stav. Tato situace se objevovala až u jedné čtvrtiny případů. Péče 

o sebe samotné a zároveň o další osobu se špatným zdravotním stavem má velký vliv na 

negativní hodnocení vlastního zdravotního stavu 

(INESAN 2016, sebehodnocení zdravotního stavu). 
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5 Formy pomoci seniorům v domácnosti 

a jejich rodinám 

Jedna z výzkumných otázek bakalářské práce se zaměřuje na to, jaké služby jsou 

poskytovány seniorům, kteří bydlí sami v domácnosti, a na to, jaké služby jsou 

poskytovány rodinám, které se ve své domácnosti starají o svého seniora. 

Nejčastějšími formami pomoci seniorům, kteří jsou v určité míře soběstační 

a potřebují jen částečnou pomoc, a pro rodiny, které se starají o své seniory 

v domácnosti, jsou pečovatelské služby, služby osobní asistence, sociálně aktivizační 

služby, centra denních služeb a odlehčovací služby. Dále často senioři a jejich rodiny 

využívají pomoc státu v podobě příspěvku na péči a příspěvku na bydlení. 

5.1 Pečovatelská služba 

Pečovatelské služba je terénní či ambulantní služba, která je poskytována 

osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění 

nebo zdravotního postižení (Zákon číslo 108/2006 Sb. §40). Pečovatelskou službu lze 

poskytovat v domácnostech osob či v zařízeních s pečovatelskou službou, kterými jsou 

například střediska osobní hygieny, prádelny a zařízení pro denní pobyt klientů. Díky 

této službě je prodlužováno období relativně nezávislého života osob v jejich 

domácnostech. Zřizovateli pečovatelských služeb jsou v České republice obce, kraje 

a nestátní neziskové organizace (Matoušek 2016, s. 133). 

S pečovatelskou službou souvisí takzvaná domácí péče. Domácí péči poskytují 

právě pečovatelské služby. Domácí péče je péče, která je poskytována nemocným 

a umírajícím lidem. Tato péče je poskytována v domácnosti klienta a provádějí ji 

kvalifikovaní zdravotní pracovníci a pracovníci v sociálních službách či jiní 

profesionálové. Agentury domácí péče jsou v České republice zřizovány soukromými 

osobami, komerčními firmami, státní správou, církevními a jinými nestátními 

neziskovými organizacemi (Matoušek 2016, s. 51). 

Pečovatelská služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob 

a v zařízeních sociálních služeb úkony jako jsou pomoc při zvládání běžných úkonů 

péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně či zařízení podmínek pro osobní 
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hygienu, poskytnutí stravy či zařízení stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (Zákon číslo 108/2006 Sb. §40). 

Pečovatelská služba je jednou z možností pro seniory, aby mohli žít ve svém 

prostředí, které znají a mají ho rádi, i když mají určité zdravotní postižení či nemoc. 

Pečovatelská služba také ušetří mnoho sil a času rodině, která by o seniora musela 

pečovat, kdyby nevyužívala pomoc pečovatelské služby. Tato služba zajistí, aby bylo 

o seniora přes den postaráno, obstarají seniorovi jídlo, pomohou mu při osobní hygieně 

a dalších úkonech, které senior sám nezvládne. Rodina nebude zatížená a unavená 

z péče o jejich seniora, a tak budou moci trávit se seniorem více času například 

povídáním si se seniorem, hraním her či čtením knih. 

5.2 Osobní asistence 

Osobní asistence je terénní sociální služba, která je poskytována osobám, které 

mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba není časově 

omezená a poskytuje se v přirozeném prostředí klienta a při činnostech, které klient 

nezvládá provádět samostatně (Zákon číslo 108/2006 Sb. §39). Osobní asistence je 

intenzivní sociální péče, která může trvat i 24 hodin denně a v případě potřeby lze 

kombinovat i s odbornou péčí zdravotní. Cílem osobní asistence je umožnit běžný 

způsob života osobám, které jsou nějakým způsobem omezené. Tato služba by měla být 

poskytována bez omezení místa, času a bez závažně vymezených úkonů. V České 

republice tento druh sociální služby zatím poskytují jen nestátní poskytovatelé, 

občanská sdružení a ti jsou závislí na dotační politice státu 

(Matoušek 2016, s. 128). 

Služba obsahuje základní činnosti jako je pomoc při zvládání běžných úkonů 

péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při 

zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při zajišťování osobních záležitostí 

(Zákon číslo 108/2006 Sb. §39). 
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Osobní asistenci nejčastěji využívají osoby se zdravotním postižením či jiným 

znevýhodněním. Tuto službu ale mohou využívat i senioři, kteří například žijí sami 

a potřebují pomoc jiné fyzické osoby při některých úkonech, které sami nezvládnou. 

Nejčastěji osobní asistenci využívají senioři, pokud si potřebují například dojít 

nakoupit, dojít si k doktorovi či na poštu. Při těchto činnostech seniora doprovází osobní 

asistent, který mu radí nebo jen na seniora dohlíží, aby se mu nestal nějaký úraz. 

5.3 Sociálně aktivizační služby 

Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní či terénní služby poskytované 

osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením, které jsou 

ohrožené sociálním vyloučením. Je to sociální služba, kterou poskytují státní i nestátní 

organizace dle Zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách. Cílem této služby je 

zprostředkovat, rozvíjet a upevňovat kontakty klientů se společenským prostředím 

(totemplzen.cz 2019, sociálně aktivizační služby). 

Služba nabízí sociálně terapeutické činnosti, vytváří a rozvíjí dovednosti, 

schopnosti, vědomosti a kompetence klientů. Služba pomáhá klientům při uplatňování 

práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Také sociálně 

aktivizační služba umožňuje klientům uplatnit svoje profesní a životní zkušenosti, 

vědomosti a dovednosti ve prospěch společnosti. Pomáhá svým klientům, aby byli 

schopni se orientovat v současném světě, v moderních technologiích a uměli využít 

všechny dostupné zdroje informací k uspokojení individuálních potřeb. Sociálně 

aktivizační služba pomáhá udržovat a rozvíjet fyzické síly klientů se záměrem, co 

nejdéle udržet jejich mobilitu (totemplzen.cz 2019, sociálně aktivizační služby). 

Sociálně aktivizační služba zaměřená na seniory se zabývá hlavně tím, aby starý 

člověk nebyl vyloučen ze společnosti z důvodu svého věku. Mnoho seniorů se po 

odchodu do důchodu uzavře do sebe, nechtějí být s nikým v kontaktu a velmi se trápí. 

Tato služba se snaží najít seniorům různé aktivity, které je znovu začlení do společnosti. 

Služba také aktivizuje seniory a pořádá pro ně různé akce. Zabrání se tak tomu, aby byli 

senioři vyloučení ze společnosti. 
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5.4 Centrum denních služeb 

Centrum denních služeb je ambulantní zařízení pro osoby, které z důvodu věku, 

dlouhodobé nemoci nebo zdravotního postižení potřebují pomoc jiné osoby. Cílem této 

služby je umožnit klientům hodnotně prožít den s možností využití aktivit, které 

centrum denních služeb nabízí, a možnost provádět tyto aktivity v bezpečném prostředí 

a prostředí přizpůsobeném postižení či onemocnění klienta. Tato služba se snaží klienty 

individuálně podporovat a rozvíjet soběstačnost klientů tak, aby byli schopni žít co 

nejdelší dobu ve svém domácím prostředí. Centra denních služeb se velmi podobají 

svou činností denním stacionářům (Suchá a Holmerová 2019, s. 142). 

Tato služba zahrnuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

pomoc při osobní hygieně či zařízení podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy 

nebo pomoc při zajištění stravy, v případě pobytové služby je poskytováno ubytování, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, 

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při zajišťování osobních záležitostí, 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (Suchá a Holmerová 2019, s. 142). 

Centrum denních služeb je velmi výhodné pro seniory i pro jejich rodiny z toho 

důvodu, že senior je přes den v této službě, kde se seniorovi věnují a on tak produktivně 

využije svůj volný čas a poté se vrátí domů ke své rodině. Starý člověk tak neztratí 

kontakt s rodinou a ani nebude izolován od společnosti. 

5.5 Odlehčovací služba 

Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby určené 

osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění či 

zdravotního postižení, o které běžně pečuje jejich blízká osoba v jejich přirozeném 

sociálním prostředí (Zákon číslo 108/2006 Sb. §44). Odlehčovací služba pobytová 

znamená to, že je senior dočasně ubytován v zařízení, které poskytuje odlehčovací 

službu. Odlehčovací služba ambulantní znamená to, že senior pobývá v zařízení, které 

poskytuje odlehčovací službu pouze přes den v domluvených hodinách, a senior se do 

svého domova vrací odpoledne nebo večer. Ambulantní formu odlehčovací služby 

nabízejí i některé stacionáře. Odlehčovací neboli respitní pobyty jsou tedy časově 

omezené. Nejčastějšími důvody využívání odlehčovací služby jsou dovolená nebo lázně 
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pro pečujícího, léčba pečující osoby v nemocnici či operace této osoby, rekonstrukce 

bydlení a z toho důvodu nemožnost pečovat o seniora po určitou dobu. Cílem služby je 

umožnit pečující fyzické osobě důležitý odpočinek 

(Suchá a Holmerová 2019, s. 143 – 144). 

Odlehčovací služby poskytují základní činnosti jako je pomoc při zvládání 

běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně či zařízení podmínek 

pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, v případě 

pobytové služby je poskytováno ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a při zajišťování osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

(Zákon číslo 108/2006 Sb. §44). 

Tyto služby jsou často pro samotné seniory a rodiny, které pečují o seniory, 

velmi důležité. Pomáhají těmto lidem, aby mohli co nejdéle žít ve své přirozeném 

prostředí, být co nejvíce soběstační a žít i ve vyšším věku dobrý a důstojný život. Také 

tyto služby ušetří rodinám, které pečují ve své domácnosti o seniora, mnoho starostí. 

Rodina ví, že je o jejich seniora dobře postaráno a nic mu nechybí. 

Bohužel jedním velkým problémem je to, že některé rodiny na všechny 

vyjmenované služby nemají dostatek financí, a tak musejí o své seniory pečovat sami, 

což vede například k horší finanční situaci rodiny z důvodu toho, že pečující osoba musí 

například opustit své zaměstnání. Jedna z možností, jak tuto situaci vyřešit či ji zabránit, 

je ta, že si rodina zažádá o příspěvek na péči. 

5.6 Příspěvek na péči 

Příspěvek na péči je upraven Zákonem číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Dle tohoto zákona se poskytuje příspěvek na péči osobám, které jsou závislé na péči 

jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb či 

jiných forem pomoci dle zákona o sociálních službách, při zvládání základních 

životních potřeb osob. Náklady na příspěvek na péči se hradí ze státního rozpočtu. 

O příspěvku rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce. Výše příspěvku na péči se odvíjí 

od toho, jak moc je určitá osoba závislá na péči jiné fyzické osoby 

(Zákon číslo 108/2006 Sb. §7). 
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Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat tyto 

základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání 

a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologických potřeb, péče o zdraví, osobní 

aktivity, péče o domácnost (Slovník sociálního zabezpečení 2015 MPSV, s. 78 – 79). 

Osoba starší 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby v 

(Zákon číslo 108/2006 Sb. §8): 

 stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu není schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby, 

 stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu není schopna zvládat pět nebo šest základních životních 

potřeb, 

 stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu není schopna zvládat sedm nebo osm základních životních 

potřeb, 

 stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu není schopna zvládat devět nebo deset základních životních 

potřeb, a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby 

(Zákon číslo 108/2006 Sb. §8). 

Pokud osoba žádá o příspěvek na péči, musí mít s sebou průkaz totožnosti a dále 

doloží oznámení o poskytovateli pomoci a potvrzení o hospitalizaci delší než 60 dní. 

Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné žádosti podané na 

tiskopisu předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí. Žádost se podává na 

kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce, v místě trvalého pobytu žadatele 

o příspěvek. Po podání žádosti provede Krajská pobočka Úřadu práce, přesněji sociální 

pracovník, pro účely rozhodování o příspěvku, sociální šetření, při kterém se zjišťuje 

schopnost samostatného života osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí. Následně 

krajská pobočka Úřadu práce zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení 

žádost o posouzení stupně závislosti osoby žádající o příspěvek na péči. Při posuzování 

stupně závislosti osoby vychází okresní správa sociálního zabezpečení ze zdravotního 

stavu osoby doloženého poskytovatelem zdravotních služeb, z výsledku sociálního 

šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku 

vlastního vyšetření posuzujícího lékaře. Na základě tohoto posudku pak krajská 
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pobočka Úřadu práce vydá rozhodnutí o tom, zda se příspěvek na péči přiznává 

a v jakém stupni závislosti, či nikoliv. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odvolání 

se podává prostřednictvím úřadu, který napadené rozhodnutí vydal, o odvolání pak 

rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí 

(Slovník sociálního zabezpečení 2015 MPSV, s. 78 – 79). 

Celý tento proces je zdlouhavý, jelikož každý orgán má určitou dobu na to, aby 

provedla to, co musí. Často se tak stává, že rodina seniora čeká na schválení příspěvku 

na péči velmi dlouho. Mezi tím, může pečující osoba přijít o své zaměstnání z důvodu 

péče o seniora, a tak přijít o další finanční příjmy, které jsou pro rodinu v této situaci 

velmi důležité. 

6 Věková struktura populace 

Už několik let se v České republice mění věková struktura populace. Roste podíl 

osob starších 65 let a klesá podíl osob mladších 15 let. V následujících letech se věková 

kategorie osob výrazně promění. Předpokládá se, že v roce 2101 bude mít Česká 

republika 10,527 milionů obyvatel a z nich téměř 30 % budou senioři ve věku nad 65 

let. Průměrný věk se zvýší ze současných 42,2 let na 47,4 let. Bude převyšovat počet 

zemřelých osob nad počtem narozených osob. Nyní je v České republice nejvíce 

obyvatel od druhé světové války a to 10,610 milionů osob. Podle demografické 

projekce Českého statistického úřadu bude počet obyvatel růst ještě 11 let, poté se ale 

trend obrátí a bude obyvatel ubývat. Demografický vývoj v následujících desetiletích se 

bude vyznačovat stárnutím populace. Zastoupení seniorů v populaci by mělo vzrůst ze 

současných 19% až na 30% 

(Český statistický úřad 29. 11. 2018, věková struktura populace). 

K 31. 12. 2018 žilo v České republice 5 405 606 žen a 5 244 194 mužů. Žije zde 

tedy více žen než mužů. Je ale poměrně velký rozdíl ve věkové kategorii, kdy je 

v určitém věku více mužů než žen a naopak. Ve věkové skupině od 0 do 14 let je žen 

825 350 a mužů je 867 710. Ve věkové kategorii od 15 do 59 let je opět více mužů než 

žen a to 3 019 724 žen a 3 171 439 mužů. Ve věkové skupině 60 let a více je však větší 

počet žen než mužů a to 1 560 532 žen a 1 205 045 mužů. V České republice je sice 

více žen, ale jsou to ženy převážně v důchodovém věku, které jsou již ekonomicky 
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neaktivní. Důvodem, proč je v naší zemi více žen než můžu starších 60 let je hlavně to, 

že ženy se zpravidla dožívají vyššího věku než muži. Muži se v průměru dožívají 75,8 

let, ženy se dožívají až 82 let (Český statistický úřad 2019, Zaostřeno na ženy a muže 

2019). Pokud se zaměříme na Středočeský kraj, ve kterém se obec Sojovice nachází, tak 

i v tomto kraji žije více mužů než žen. Dále ve Středočeském kraji převažuje počet 

starších 65 let nad počtem dětí do 15 let 

(Český statistický úřad 2018, Ženy a muži ve Středočeském kraji 2018). 

Z předchozího textu tedy vyplývá to, že bude velmi rychle růst počet osob 

starších 65 let. Každá rodina se bude muset připravit na to, že bude pečovat o svého 

seniora u sebe doma, nebo budou muset umístit svého seniora do nějakého sociálního 

zařízení. Mnoho obyvatel si však zatím neuvědomuje to, že v budoucnu budou řešit 

takové situace jako, jaké vybrat sociální zařízení, kde se bude někdo starat o jejich 

rodiče či prarodiče, jakou vybrat asistenční či ošetřovatelskou službu, která jim bude 

pomáhat s péčí o jejich seniora, o jaké dávky a příspěvky si mají zažádat a jaké 

pomůcky musejí svému seniorovi pořídit, aby se mohl například lépe pohybovat. 

V České republice žije v pobytových zařízeních po seniory přibližně 40 tisíc 

osob a další tisíce seniorů čekají na to, až se v takovýchto zařízeních uvolní místo. 

Přibližně dva miliony osob nad 60 let žije ve svých domácnostech, které jsou často 

nevhodné pro seniory z důvodu toho, že nejsou bezbariérové a jsou pro seniory 

s omezenou hybnosti a dalším hendikepem nebezpečné. Dříve žilo více generací 

v jednom domě, tomu tak již není. V současné době přibývá seniorů, kteří žijí 

v jednočlenné domácnosti. Dle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky České 

republiky jsou až dvě pětiny domácností seniorské. Senioři nejvíce žijí v panelových 

bytových domech na sídlišti. Přestěhovat se do menšího a levnějšího bytu dnes senioři 

nemohou především z finančních důvodů. Zájem měst a obcí zahájit stavbu sociálního 

a bezbariérového bydlení pro seniory je velmi nízký. Díky sociálnímu bydlení by však 

mnoho seniorů mělo možnost žít plnohodnotný život a nebýt závislý na pomoci druhých 

(Čti doma.cz 2016, bydlení seniorů). 

Dalším velkým problémem je nedostatek sociálních pracovníků, pečovatelů, 

ošetřovatelů a dalších osob, které mohou pečovat o staré osoby. V současné době 

pracuje v sociálních službách v České republice přibližně 100 tisíc pracovníků. 
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Prohlubuje se nedostatek odborného personálu. Pro seniory jsou služby stále hůře 

dostupné a dochází k omezování péče o seniory. Dalším důvodem nízkého počtu osob 

pracujících v sociálních službách jsou nízké platy a mzdy. Platy pracovníků v sociálních 

službách se sice mírně zvyšují, avšak ohodnocení těchto pracovníků za jejich 

odvedenou práci je stále nízké (Český statistický úřad 3. 9. 2019, hrubý měsíční plat). 

Reálné náklady na činnost pracovníků v sociálních službách jsou podle poskytovatelů 

sociálních služeb 200 až 250 Kč na hodinu. Ve skutečnosti však pracovníci v sociálních 

službách získají za svou práci maximálně 130 Kč na hodinu. Rozdíl ve větším případě 

doplácí stát či samospráva (zdravotnickeodbory.cz 2018, financování v sociálních 

službách). Průměrný plat pracovníka v sociálních službách se pohybuje okolo 15 000 

Kč. V roce 2019 činila průměrná hrubá mzda měsíčně 34 105 Kč (Český statistický 

úřad 3. 9. 2019, hrubý měsíční plat). Pracovníci v sociálních službách mají tedy skoro 

o 20 000 Kč méně než je průměrná hrubá měsíční mzda v České republice. Což přispívá 

také k tomu, že mnoho osob nechce pracovat v sociálních službách, mnoho osob se 

nechce vzdělávat a z tohoto důvodu tuto důležitou práci provádějí ti, kteří nejsou plně 

kompetentní k tomu, aby vykonávali práci pracovníků v sociálních službách. 

  



 

33 

II. EMPIRICKÁ ČÁST 

7 Průzkum postoje občanů k seniorům v obci 

Sojovice 

7.1 Cíle průzkumu 

Cílem bakalářské práce je zjistit celkové vnímaní seniorů občany obce Sojovice, 

zda se v této obci vyskytuje nesnášenlivost vůči starým lidem (ageismus) a jaký názor 

na seniory má společnost v obci Sojovice. Dalším cílem je zjistit, zda obec určitým 

způsobem pečuje o seniory a rodiny se seniory. Dílčími výzkumnými cíli jsou zjištění, 

jaký mají občané názor na seniory v obci Sojovice, dále zda respondenti znají pojem 

ageismus, zda znají někoho, kdo projevuje ageismus a zda si myslí, že se tento problém 

vyskytuje v obci Sojovice. Dalším dílčím cílem je zjistit, zda se respondenti domnívají, 

že obec dostatečně pečuje o seniory v obci, zda sami respondenti žijí ve stejné 

domácnosti se svým seniorem a zda o tohoto seniora pečují. Posledním dílčím cílem je 

zjistit, kde by respondenti chtěli zajistit péči o jejich seniora a kdo by o seniora měl dle 

respondentů pečovat. Hlavními výzkumnými otázkami jsou: Jaký postoj mají občané 

k seniorům v obci Sojovice? Jaké formy pomoci nabízí obec svým občanům – seniorům 

a rodinám seniorů? Dílčími výzkumnými otázkami jsou: Vyskytuje se v obci Sojovice 

ageismus? Poskytuje obec Sojovice dostatečnou podporu seniorům v obci? Kdo by měl 

pečovat o seniora? Kde by mělo být pečováno o seniora? Na dílčí výzkumné cíle a dílčí 

výzkumné otázky mi především pomůže odpovědět dotazník, který jsem vytvořila 

a který respondenti vyplnili. 

7.2 Metodologie průzkumu 

Tato kapitola popisuje metodologii průzkumu, kterou jsem si při tvoření 

bakalářské práce zvolila. K získání informací jsem použila kvantitativní metodu, 

přesněji dotazníkové šetření. Metoda je určitý popis cesty výzkumu. Metoda říká, jakým 

způsobem bude téma uchopeno (Vojtíšek 2012, s. 22). „Dotazník v jeho základní 

podobě nahrazuje strukturovaný rozhovor a je předložený v písemné podobě“ 

(Vojtíšek 2012, s. 27). 
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Byl vytvořen anonymní dotazník, který obsahoval 24 vybraných otázek 

zaměřených na získání informací, které pomohou odpovědět na zvolené výzkumné 

otázky. Převážná část otázek byla uzavřených, byly zde ale i otázky otevřené. Průzkum 

probíhal na začátku prosince roku 2019. Dotazník jsem umístila na facebookovou 

stránku obce Sojovice, kde jsem občany Sojovic poprosila o vyplnění dotazníku 

v internetovém systému určeném pro tvorbu dotazníků. Respondenti vyplnili a odeslali 

odpověď na dotazník, který jsem vytvořila, na můj profil v tomto systému, ke kterému 

mám přístup jen já. Dále jsem dotazníky roznesla osobně některým občanům obce 

a poprosila je o vyplnění. Dohromady vyplnilo dotazník 84 respondentů. Tento dotazník 

mi pomůže odpovědět na mnou stanovenou první výzkumnou otázku. 

Abych získala odpověď i na druhou výzkumnou otázku, kterou je „Jaké formy 

pomoci nabízí obec svým občanům – seniorům a rodinám seniorů?“, požádala jsem 

starostu obce o rozhovor, ve kterém jsem se starosty dotázala na několik otázek, které 

mi pomohou odpovědět na již zmíněnou druhou výzkumnou otázku. Odpověď od 

starosty jsem získala a informace dále zpracovala do průzkumu. Metoda rozhovoru je 

založena na přímém dotazování. Je to tedy verbální komunikace výzkumného 

pracovníka s respondentem nebo s více respondenty. Podle počtu osob se rozlišují 

rozhovory individuální či skupinové. Individuální rozhovor spočívá v tom, že 

výzkumný pracovník pracuje jen s jednou osobou. Skupinový rozhovor probíhá mezi 

výzkumným pracovníkem a více osobami. Podle struktury otázek se rozlišuje rozhovor 

standardizovaný, polostandardizovaný a nestandardizovaný. Standardizovaný rozhovor 

probíhá podle otázek, jejichž znění a pořadí jsou určeny a možnosti odpovědí jsou 

předem připraveny. Polostandardizovaný rozhovor nabízí respondentovi možnosti 

odpovědí, ale výzkumný pracovník klade doplňující otázky. U nestandardizovaneho 

rozhovoru si výzkumný pracovník připraví otázky, které bude klást, ale jejich obsah, 

pořadí a formulace závisí na tazateli, který se nemusí držet žádného schématu 

(Švarcová Slabinová 2005, s. 28). Pro rozhovor se starostou obce Sojovice jsem tedy 

použila individuální rozhovor nestandardizovaný. 

7.3 Demografický popis průzkumného vzorku a prostředí 

průzkumu 

Obec Sojovice se nachází ve Středočeském kraji v okresu Mladá Boleslav, na 

hranici okresu Nymburk. Žije zde 539 obyvatel z toho 358 obyvatel v produktivním 
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věku. Průměrný věk obyvatel obce je 41 let. V obci se nachází obecní úřad, pošta, 

mateřská škola, základní škola pro děti prvního stupně, malý obchod, jednou za týden 

do obce dojíždí praktický lékař, je zde kadeřnictví, tři sportovní hřiště, sbor 

dobrovolných hasičů a velký kulturní dům, kde se pořádají různé akce pro občany obce 

Sojovice. Obec poskytuje základní informace svým občanům v oblasti bydlení, 

cestování, dopravě, financí, kultuře, obraně a bezpečí, zaměstnávání, zdraví 

a vzdělávání. Všechny tyto informace jsou k dispozici na internetových stránkách obce, 

nebo tyto informace občané získají přímo na obecním úřadu obce Sojovice 

(sojovice.cz 2019, obec Sojovice). 

Průzkum probíhal na začátku prosince roku 2019. Samotný dotazník se skládal 

ze základních otázek, jako je pohlaví respondentů, jejich věk a nejvyšší dosažené 

vzdělání. Dále bylo v textu uvedeno 21 otázek, které jsem tvořila tak, aby mi odpovědi 

z těchto otázek pomohly získat odpověď na mnou stanovené výzkumné otázky. Otázky 

jsem tvořila přibližně měsíc. Měla jsem nejdříve uvedené určité body, které jsem chtěla 

do otázek zakomponovat, a podle nich jsem otázky tvořila a dále upravovala. Po 

závěrečné kontrole otázek jsem vytvořila dotazník, ve kterém jsem se respondentům 

představila, nastínila jim, čím se dotazník zabývá, a poprosila je o vyplnění tohoto 

dotazníku. Nejdříve jsem umístila dotazník na facebookovou stránku obce Sojovice, kde 

jsem občany Sojovic poprosila o vyplnění dotazníku v internetovém systému určeném 

pro tvorbu dotazníků. Respondenti vyplnili a odeslali odpověď na dotazník, který jsem 

vytvořila, na můj profil v tomto systému, ke kterému mám přístup jen já. Abych získala 

ještě více informací, osobně jsem požádala několik respondentů o to, aby dotazník 

vyplnili. Všichni respondenti byli velmi ochotní a již během dvou týdnů jsem získala 84 

odpovědí na můj dotazník. 

7.4 Vyhodnocení získaných dat z dotazníkového šetření 

V této kapitole budou interpretovány výsledky průzkumu. Tyto výsledky mi 

pomohou odpovědět na první výzkumnou otázku. Postupně se budu věnovat každé 

z položených otázek v dotazníku. Každou otázku zde rozeberu a popíšu. Výsledky 

budou uvedeny v procentech a v číslech, kolik přesně odpovědělo osob na určité otázky 

v dotazníku. Některé otázky budou znázorněny ve svislém sloupcovém grafu pro lepší 

pochopení výsledků z položených otázek. 
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Graf č. 1 

 

Na dotazník odpovědělo 84 občanů obce Sojovice. V obci žije 358 občanů 

v produktivním věku. Právě převážně tyto osoby vyplnily mnou vytvořený dotazník. 

Na dotazník tedy odpovědělo přibližně 25 % občanů v produktivním věku z obce 

Sojovice. Převážnou většinu odpovědí jsem získala od respondentů, kteří vyplnili 

dotazník pomocí internetového systému, kde byl dotazník vytvořen. Ostatní respondenti 

mi odevzdali tištěný dotazník, který jsem občanům obce osobně předala. Na výše 

uvedeném grafu můžeme vidět, že jsem získala 30 odpovědí od mužů a 54 vyplněných 

dotazníků od žen. V procentech odpovědělo na dotazník 35 % mužů a 65 % žen. Jak 

můžeme vidět, ochotněji odpovídaly ženy než muži. V obci však žije více mužů než 

žen. K 1. 1. 2019 žilo v obci 228 mužů starších 15 let a 214 žen starších 15 let 

(Místopisy.cz 2019, obec Sojovice). Tedy i přes to, že je v obci více můžu než žen, 

získala jsem od žen poměrně větší počet vyplněných dotazníků. 
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Graf č. 2 

 

Přesně 50 %, tedy 42 dotázaných respondentů, byly osoby ve věku od 31 do 50 

let. Respondentů ve věku 18 až 30 let bylo 35 %, přesněji 29 dotázaných. Nejméně, tedy 

13 respondentů, bylo ve věku od 51 do 65 let, to je 15 %. Všichni dotázaní ve věku od 

18 do 30 let odpověděli na dotazník internetovou formou. Dále 30 respondentů ve věku 

od 31 do 50 let také odpovědělo internetovou formou. Zbývajícím 12 respondentům 

z této věkové kategorie jsem předala dotazník osobně. Stejně tak všem respondentům ve 

věku od 51 do 65 let jsem předala dotazník osobně. 
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Graf č. 3 

 

Respondenti se základním vzděláním byli pouze dva, zahrnovali tedy 2 % ze 

všech dotázaných. Středoškolské vzdělání bez maturity mělo 17 respondentů, přesněji 

21 % z celkového počtu dotázaných. Nejvíce bylo respondentů se středoškolským 

vzděláním s maturitou a to 43 osob, tedy 51 %. Pouze jeden občan obce měl vyšší 

odborné vzdělání, zahrnoval tedy jen 1 % ze všech dotázaných. Dále 21 respondentů 

mělo vysokoškolské vzdělání, přesněji to bylo 25 %. V obci je tedy nejvíce osob se 

středoškolským vzděláním s maturitou a s vysokoškolským vzděláním. Dříve to tak 

však nebylo. V obci většinou žily osoby se základním a středoškolským vzděláním. 

Díky zlepšení dopravy v obci a častějších intervalech autobusové dopravy v obci 

získalo více osob lepší možnost se dopravovat rychleji a častěji do větších měst, kde je 

možné studovat střední a vysoké školy. Také je více občanů se středoškolským 

a vysokoškolským vzdělání v obci z toho důvodu, že se do obce stěhuje více osob 

z větších měst a rodiny v obci se stále rozrůstají. 
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Graf č. 4 

 

Na otázku, jaký názor má dotázaný na seniory, 80 respondentů odpovědělo, že 

seniory respektují. Přesně 26 občanů obce Sojovice se domnívá, že jsou senioři moudří 

lidé. Žádný z dotázaných nezvolil odpověď na tuto otázku, že by senioři nějakým 

způsobem ekonomicky zatěžovali společnost. Překvapivá byla však odpověď tří 

respondentů, kteří odpověděli, že seniory nemají rádi. U této otázky si mohli 

respondenti zvolit více odpovědí. Z výsledků této otázky plyne to, že produktivní část 

občanů obce má kladný vztah k seniorům v obci a považují seniory za důležité osoby, 

které mají v obci své místo. 

Následujících sedm otázek se zaměřuje na témata, kterými jsou, jaký názor mají 

občané celkově na seniory a dále se tyto otázky zaměřují na ageismus a zda se tento 

závažný problém vyskytuje v obci Sojovice či nikoli. 
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Graf č. 5 

 

Na úvod tohoto souboru otázek jsem se respondentů dotázala na to, zda někdy 

slyšeli pojem ageismus a zda vědí, co tento pojem znamená. Jak můžeme vidět na výše 

uvedeném grafu, až 69 %, přesněji 58 dotázaných neví, co znamená tento výraz. 

Respondentů, kteří již o tomto pojmu slyšeli, bylo 26, to je 31 % z celkového počtu 

dotázaných. Je možné, že o tomto výrazu nemá společnost dostatek informací, jelikož se 

do České republiky dostal tento pojem až v 90. letech 20. století. Dalším důvodem může 

být i to, že není příliš mnoho dokumentů, které by se ageismem zabývaly, a dále se 

o problému ageismu v médiích příliš nediskutuje. 

Na tuto otázku navazují další otázky, které se také zabývají problematikou 

ageismu, a tyto následující otázky se již konkrétně zaměřují na to, zda se nesnášenlivost 

vyskytuje v obci Sojovice či nikoli. 
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Graf č. 6 

 

V této otázce je definován pojem ageismus a dále se respondentů dotazuji na to, 

zda znají někoho, kdo dává najevo nesnášenlivost vůči starým osobám. Na tuto otázku 

odpovědělo 56, tedy 66 % respondentů tak, že nikoho takového neznají. Bohužel 28, to 

je 34 % dotázaných, ví o někom, kdo projevuje nesnášenlivost vůči seniorům. Lucie 

Vidovićová již v roce 2008, díky své publikaci Stárnutí, věk a diskriminace - nové 

souvislosti zjistila, že v České republice se ageismus vyskytuje (ageismus.cz 2019). 

Avšak jak jsem zmiňovala již výše, problematika nesnášenlivosti ekonomicky aktivní 

části obyvatelstva vůči seniorům není příliš diskutovaným tématem, a je proto obtížné 

tento problém řešit. 
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Graf č. 7 

 

Dále se již konkrétně zaměřují na obec Sojovice a dotazuji se respondentů, zda 

se někdy setkali s projevem ageismu právě v obci Sojovice. Převážná většina, tedy 70, 

to je 83 % respondentů, se s tímto jevem v obci nikdy nesetkala. Bohužel 14 

dotázaných, přesně 17 % se s tímto projevem nesnášenlivosti vůči seniorům již setkalo. 

Zde však můžeme vidět, že podle odpovědí občanů obce na tuto otázku není příliš 

mnoho projevů nesnášenlivosti vůči seniorům v obci Sojovice. Někteří občané možná 

projevují nesnášenlivé chování vůči starším spoluobčanům. Lze určitým způsobem 

tento problém řešit, nejspíše však nelze tento problém zcela odstranit z naší společnosti. 
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Graf č. 8 

  

V další otázce jsem se respondentů dotazovala na to, kdo, dle jejich názoru, 

nejvíce projevuje ageismus. Celkem 63 dotázaných osob se domnívá, že nesnášenlivost 

vůči seniorům nejvíce projevují mladí lidé. Dále 14 respondentů si myslí, že takové 

chování nejčastěji dává najevo rodina seniora. Odpověď, že pracovníci pečující o 

seniory nejvíce projevují nesnášenlivost vůči seniorům, zvolilo 15 dotázaných. U této 

otázky si mohli respondenti vybrat více odpovědí. Pokud se dotázanému nelíbila ani 

jedna z uvedených odpovědí, mohl sám respondent napsat svou odpověď na tuto otázku. 

Z uvedených odpovědí si nevybraly tři osoby a na tuto otázku odpověděly, že dle jejich 

názoru nejvíce nesnášenlivost vůči starým lidem projevují někteří zaměstnavatelé. Je 

velmi pravděpodobné, že nesnášenlivost vůči starším lidem budou projevovat právě 

zaměstnavatelé. Tomuto problému se také říká bossing. Tento problém se může 

například projevit přeřazením starší osoby na jinou funkci či nepřijetím této osoby do 

určitého zaměstnání z důvodu jejího věku. Zaměstnavatel může mít různé předsudky 

vůči starým osobám, kvůli kterým nebude ochoten přijmout do zaměstnání osoby 

vyššího věku. Což se dále může projevit na finančním zabezpečení starší osoby, na 

postavení seniora ve společnosti a na tom, jak bude tento senior vnímán svým okolím. 
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Dále respondenti uvedli, že ageismus často projevují pracovníci pečující o seniory 

a rodina seniora. 

Graf č. 9 

 

Další otázkou, která se zabývala tématem diskriminace seniorů, byla otázka, 

která se ptala na to, kde se dle respondentů nejvíce projevuje nesnášenlivost vůči 

seniorům. Respondenti si mohli vybrat více odpovědí. Možnostmi byly, že se ageismus 

projevuje nejvíce v zaměstnání, v městské hromadné dopravě, v obchodě, na ulici, 

v domácnosti či na jiném místě. Tento jev lze dle 16 dotázaných, spatřovat nejčastěji 

v zaměstnání. Dále se 44 respondentů domnívá, že tento problém můžeme nejčastěji 

spatřovat v městské hromadné dopravě. Největší počet dotázaných zvolilo tu odpověď, 

že se ageismus projevuje v obchodě. Respondentů, kteří zvolili tuto odpověď, bylo 51. 

Nesnášenlivost vůči starým lidem se dle 22 respondentů projevuje nejvíce na ulici. 

Další respondenti, přesněji 9 dotázaných se domnívají, že je tento problém častý 

v domácnosti. Jeden z respondentů se domnívá, že ageismus se projevuje v domovech 

pro seniory a jiných zařízeních, které pečují o staré osoby. Ageismus v obchodě se 

neprojevuje příliš často přímým útokem na seniora fyzickým či slovním. Projevuje se 

většinou různými nenápadnými připomínkami na účet seniora, na jeho pomalejší 
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rozhodování či pomalejší chůzi a mnoho dalšího. V městské hromadné dopravě se 

ageismus projevuje stěžováním si na to, že se senioři dopravují městskou hromadnou 

dopravou v čase, kdy se takto dopravuje převážná část studentů a pracujících osob, a tak 

senioři dle těchto osob zabírají místa a prostor v městské hromadné dopravě. 

V zaměstnání se ageismus může projevovat bossingem či mobbingem. V domácnosti 

a v zařízeních, které pečují o seniory, se může ageismus přeměnit až v syndrom EAN. 

Graf č. 10 

 

Poslední otázka, která souvisí s pojmem ageismus, byla, zda si respondenti 

myslí, že je diskriminace starších osob závažný problém nebo není. Respondentů, kteří 

si myslí, že diskriminace seniorů je vážný problém, bylo 60, to je 71 % z celkového 

počtu dotázaných osob. Poměrně velký počet dotázaných se nedomnívá, že je tento 

problém závažný. Přesně to bylo 24 dotázaných, tedy 29 % z celkového počtu 

respondentů. Je možné, že takto poměrně vysoký počet dotázaných se domnívá, že tento 

problém není závažný z toho důvodu, že si například respondenti nedokáží přesně 

představit, co to pojem ageismus znamená, jaké jsou jeho projevy a jak může být tento 

problém závažný. Tím opět navazuji na nedostatečnou informovanost celé společnosti 

o diskriminaci seniorů. Zatím jsem nikdy nezaslechla ani neviděla v mediích či na 
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sociálních sítích žádnou zmínku o tomto problému, i když se nesnášenlivost vůči 

seniorům v České republice vyskytuje poměrně ve velké míře. 

Graf č. 11 

 

Další soubor otázek se již zaměřoval přesněji na to, jak občané vnímají seniory 

v obci Sojovice a zda si myslí, že obec dostatečně pečuje o seniory a rodiny se seniory, 

které žijí v obci. První otázka v tomto souboru otázek byla, zda si respondenti myslí, že 

je v obci Sojovice mnoho seniorů či nikoli. Více jak polovina dotázaných, přesně 63 

osob, to je 75 % se domnívá, že v obci žije vysoký počet seniorů. Zbylých 21 

respondentů, tedy 25 % z celkového počtu dotázaných, se domnívá, že to tak není. K 

31. 12. 2019 žilo v obci Sojovice 90 osob ve věku 65 a více let. To je 17 % z celkového 

počtu obyvatel. V obci žije přibližně stejný počet dětí od 0 do 14 let, přesněji 95 dětí v 

tomto věku. V obci Sojovice tedy žije přibližně stejný počet seniorů a dětí. Počet dětí se 

ale mírně zvyšuje. Do obce se stěhují stále nové rodiny a většina rodin se rozrůstá. 
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Graf č. 12 

 

Dále jsem se respondentů dotazovala na to, zda se domnívají, že obec dostatečně 

pečuje o seniory v obci a podporuje je. Těch respondentů, kteří si myslí, že podpora 

obce seniorům je dostačující, bylo celkem 55, tedy 65 %. Avšak 29 dotázaných, to je 35 

%, se domnívá, že obec seniory příliš nepodporuje. V další otázce jsem se dotazovala 

těch respondentů, kteří na tuto otázku odpověděli, že obec málo podporuje seniory, proč 

si myslí, že pomoc obce seniorům je nedostačující. 

Na tuto otázku převážná většina respondentů odpověděla tak, že obec pořádá 

nedostatek různých akcí určených výhradně pro seniory v obci. Dále nejčastější 

odpovědí bylo, že obec nemá mnoho bezbariérových míst, například na obecní úřad i do 

místního obchodu se musí jít po schodišti, což je pro některé seniory značně namáhavé. 

Také se často objevovala odpověď, že v obci není žádná pečovatelská služba, která by 

pečovala o seniory, a pomáhala s péčí o seniory místním rodinám. Další odpovědí na 

tuto otázku bylo to, že do obce jezdí autobus, který není bezbariérový a jezdí jen 

několikrát za den.  
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Graf č. 13 

 

Abych zjistila, jak by obec měla lépe pečovat o seniory, dotázala jsem se 

respondentů na to, co by tedy obec, dle jejich názoru, měla konkrétně pro seniory v obci 

Sojovice zajistit, aby se zde seniorům žilo co nejlépe. V této otázce bylo uvedeno 

několik odpovědí, ze kterých si respondent mohl vybrat i více možností. Respondent si 

mohl vybrat z odpovědí, že obec by měla poskytovat místním seniorům obchod, poštu, 

dopravu, kulturní akce (divadlo, koncerty, přednášky), terénní pečovatelskou službu 

nebo mohl respondent odpovědět jinak. Odpovědi v této otázce byly téměř vyrovnané, 

52 respondentů se domnívá, že by obec měla seniorům poskytovat obchod, 45 

dotázaných si myslí, že poštu, 56 respondentů odpovědělo, že obec by měla seniorům 

poskytovat dopravu. Dále se 50 dotázaných domnívá, že velmi důležité je, aby obec 

seniorům poskytovala různé kulturní akce, jako jsou zájezdy do divadla, na různé 

koncerty a přednášky. Nejvíce respondentů odpovědělo, že by obec měla seniorům 

zajistit terénní pečovatelskou službu. Takto odpovědělo 60 dotázaných. Jeden 

z respondentů doplnil, že by obec měla seniorům poskytnout lékaře, což však není 

v povinnosti obce. Jak jsem již zmiňovala v úvodu empirické části, obec již poskytuje 

občanům obce Sojovice obchod, poštu, dopravu a v přiměřené míře i různé kulturní 

akce. Jak ale vyplývá z výsledků této otázky, tak podle respondentů je důležité, aby 
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obec seniorům poskytovala především terénní pečovatelskou službu, což však obec 

svým seniorům ani rodinám se seniory neposkytuje. 

Graf č. 14 

 

Další otázka se zaměřuje přímo na pomoc obce seniorům a rodinám se seniory. 

Tato otázka se ptá respondentů, zda by uvítali, kdyby obec zajistila pro rodiny se 

seniory a samotné seniory terénní pečovatelskou službu či osobní asistenci, která by 

pomáhala seniorům a jejich rodinám v obci. Převážná většina respondentů, přesně 76, to 

je 90 %, by tuto pomoc od obce uvítala, 8 respondentů, tedy 10 %, nepovažuje tuto 

pomoc od obce za důležitou. V této otázce se tedy potvrzuje to, že by občané obce 

uvítali pomoc určité terénní pečovatelské služby či osobní asistence, která by zkvalitnila 

život seniorů v obci, a především by pomohla rodinám, které pečují o svého seniora ve 

své domácnosti. 

Respondenti, kteří na předešlou otázku odpověděli, že by uvítali to, kdyby obec 

zajistila pro seniory určitou pečovatelskou službu, měli možnost napsat, proč by 

takovouto pomoc od obce přivítali. Převážná většina respondentů se ve svých 
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odpovědích shodovala v tom, že by takováto pomoc od obce zlepšila život seniorů 

v obci. Senioři by mohli déle žít ve svém přirozeném prostředí a byli by v kontaktu se 

svými blízkými. Dále zde bylo častou odpovědí to, že v obci žije mnoho seniorů, kteří 

žijí ve svém domově sami, jejich rodina žije daleko od seniora a právě o tohoto starého 

člověka se pak nemá kdo postarat a zajistit mu nezbytnou péči a podporu. Pomoc určité 

pečovatelské či asistenční služby, kterou by obec zajistila, by byla pro tyto samotné 

seniory velmi potřebná a užitečná. 

Ti respondenti, kteří odpověděli, že by neuvítali tuto poskytovanou pomoc od 

obce, měli také možnost se vyjádřit k tomu, proč by tuto pomoc od obce neuvítali. 

Většina respondentů odpověděla, že se domnívá, že by o tuto pomoc obce samotní 

senioři a rodiny, které pečují o seniory v domácnosti, neměli zájem. To, zda by o tuto 

službu senioři a jejich rodiny měli zájem, či nikoli, by se muselo zjistit například dalším 

průzkumem. Dále častou odpovědí na tuto otázku bylo to, že by nebylo možné 

takovouto službu zařídit z ekonomických důvodů. Podle těchto respondentů by bylo 

zajištění určité terénní pečovatelské služby či osobní asistence pro seniory a jejich 

rodiny pro obec velmi finančně nákladné. Dle těchto respondentů jsou v obci jiné 

projekty, do kterých by se měly finance obce převážně investovat. Zajištění terénní 

pečovatelské služby pro seniory a jejich rodiny by však nijak pro obec nákladné nebylo. 

Pečovatelskou službu by si samozřejmě hradil každý senior či rodina seniora 

samostatně, obec by byla pouze zprostředkovatel této pomoci. 
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Graf č. 15 

 

V další otázce jsem se respondentů dotazovala na to, jakou sumu by byli 

dotázaní ochotni za takovouto poskytovanou pečovatelskou službu či osobní asistenci, 

zaplatit za jeden měsíc. Respondenti měli možnost výběru ze čtyř různých částek. 

Těmito částkami byly 200 – 500 Kč, 501 – 800 Kč, 801 – 1000 Kč, 1001 a více Kč. 

Respondentů, kteří vybrali nejnižší částku, tedy 200 – 500 Kč, bylo 22, to je 26 % 

z celkového počtu dotázaných. Druhou nejnižší částku, kterou byla částka 501 – 800 

Kč, zvolilo pouze 6 respondentů, tedy 7 %. Další částka byla v rozsahu 801 – 1000 Kč, 

tu si zvolilo 21 dotázaných, to je 25 %. Nejvíce respondentů vybralo nejvyšší možnou 

částku tedy 1001 a více Kč, přesně to bylo 35 dotázaných, tedy 42 %. Nejvíce 

respondentu si tedy zvolilo nejvyšší uvedenou částku a dále si nejvíce respondentů 

zvolilo nejnižší možnou částku. Můžeme tedy vidět, že vysoký počet respondentů by 

byl ochoten zaplatit i více peněz za poskytovanou pečovatelskou službu. Na druhou 

stranu i vysoký počet respondentů by byl ochoten zaplatit za tuto službu jen velmi 

nízkou částku. Na internetových stránkách hlídačky.cz, je několik pracovnic 

v sociálních službách, které se věnují péči o seniora, a pomáhají těmto seniorům se 

zvládáním osobní hygieny, doprovází seniory na nákup či k lékaři, nebo jen seniorům 

dělají společnost. Většina pracovnic požaduje za práci se seniorem 100 Kč za jednu 
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hodinu (hlídačky.cz). Pokud si tedy vezmeme seniora, který je relativně soběstačný, 

a pracovnice by za tímto seniorem docházela například dvakrát za týden a pomohla by 

seniorovi s hygienou, úklidem domácnosti, nákupem potravin a dalšími činnostmi, vyšla 

by tato pomoc seniorovi na jeden měsíc na přesných 1000 Kč. Při poskytování takovéto 

pečovatelské služby tedy velmi záleží na tom, jak velkou pomoc senior potřebuje a jak 

často k němu bude muset pracovník pečovatelské služby docházet. Od toho se dále 

odvíjí cena za takto poskytovanou pečovatelskou službu. 

Další soubor otázek se zaměřil na to, zda samotní respondenti pečují o seniora ve 

své domácnosti a jak a kdo by měl péči o seniory dle dotázaných zajistit. 

Graf č. 16 

 

V první otázce v tomto souboru otázek jsem se dotázaných ptala na to, zda 

respondent má ve své domácnosti seniora (nad 65 let), o kterého pečuje. Skoro polovina 

respondentů, přesně 39 respondentů, to je 47 %, odpovědělo, že doma seniora nemají. 

Dále 24 dotázaných, tedy 28 %, odpovědělo, že doma seniora nemají, ale často 

pomáhají svému příbuznému seniorovi. Respondentů, kteří žijí ve stejné domácnosti se 
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seniorem, ale zatím o tohoto seniora nepečují, bylo 15, to je 18 %. Žádný z respondentů 

nezvolil odpověď, kde bylo uvedeno, že o seniora dotázaný pečuje, ale má podanou 

žádost do zařízení, které bude o seniora v budoucnu pečovat. Pouze šest dotázaných, 

tedy 7 %, pečuje o svého seniora ve své domácnosti. Jak můžeme tedy vidět, převážná 

část dotázaných nepečuje o svého seniora nebo se seniorem nežije ve stejné domácnosti, 

ale poměrně často dochází za svým příbuzným seniorem a pomáhá mu s různými 

úkony, které senior již nezvládne sám. V obci Sojovice žije poměrně velký počet rodin, 

které žijí ve své vlastní domácnosti, ale v obci žijí i jejich rodiče v jiné domácnosti. 

Rodina tak má svého seniora v blízkosti, pokud by se však něco stalo nebo by senior 

potřeboval pomoci, rodina mu co nejdříve pomůže. 

Graf č. 17 

 

Další otázka se týkala právě jen těch respondentů, kteří pečují o svého seniora ve 

své domácnosti, či pečují o seniora v jeho domácnosti. V této otázce jsem se dotazovala 

na to, zda respondent, který pečuje o svého seniora, pobírá příspěvek na péči. Tři 

respondenti uvedli, že tento příspěvek pobírají, dva respondenti o příspěvek mají 

zažádáno na příslušném Úřadu práce. Pouze jeden z dotázaných nepobírá příspěvek na 
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péči, i když o svého seniora pečuje ve své domácnosti. Z tohoto grafu tedy vyplývá, že 

v obci je poměrně málo osob, které pečují o svého seniora ve své vlastní domácnosti. 

I když je těchto osob málo, většina z nich využívá pomoc státu ve formě příspěvku na 

péči nebo o tuto formu pomoci mají zájem. Příspěvek na péči je poskytován osobám, 

které jsou závislé na péči jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na 

zajištění sociálních služeb či jiných forem pomoci dle zákona o sociálních službách, při 

zvládání základních životních potřeb osob. Příspěvek na péči je hrazen ze státního 

rozpočtu. 

Graf č. 18 

 

Následující otázka se zaměřuje na to, kdo by dle dotázaných měl pečovat o 

seniora. Odpověď, že by o seniora měla pečovat pouze jeho rodina, si zvolilo 22 

respondentů, to je 26 % z celkového počtu dotázaných. Nejvíce respondentů zvolilo 

druhou odpověď. Tedy tu, že by o seniora měla pečovat jeho rodina a dále určitá terénní 

pečovatelská služba či osobní asistence. Takto odpovědělo 57 respondentů, to je 68 % 

z celkového počtu dotázaných osob. Pět respondentů, tedy 6 %, odpovědělo na tuto 

otázku tak, že by péči o seniora měla zařídit určitá sociální služba, například domov pro 

seniory či poskytovatel pečovatelské služby. Z odpovědí tedy vyplývá, že převážná 
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většina respondentů se domnívá, že péči o seniora nejlépe zajistí jeho rodina samotná či 

rodina seniora s pomocí určité terénní pečovatelské služby či osobní asistence. 

Graf č. 19 

  

V této otázce jsem se respondentů dotazovala, zda vědí, kde mohou získat 

informace o poskytovaných sociálních službách v obci v případě, že tyto služby bude 

někdo v jejich okolí potřebovat. Odpovědi na tuto otázku byly poměrně vyrovnané, 46 

respondentů, to je 54 %, odpovědělo na tuto otázku, že vědí kde tyto informace hledat. 

Bohužel 38 respondentů, tedy 46 %, nevědělo, kde získat informace o poskytovaných 

sociálních službách v obci. Je tedy otázkou, zda obec těmito informace 

o poskytovaných službách nedisponuje nebo tyto informace nezveřejňuje v dostatečné 

míře a nebo zda respondenti nejsou ochotni pátrat po těchto informacích či tyto 

informace prozatím nepotřebují vyhledávat. 
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Graf č. 20 

 

V předposlední otázce jsem se dotazovala respondentů, zda jsou vůbec 

připraveni na to, že v budoucnu budou muset pečovat o svého příbuzného seniora ve své 

domácnosti. Odpověď byla téměř jednoznačná. Až 72 dotázaných, tedy 86 % 

z celkového počtu respondentů, je připraveno na to, že budou v budoucnu pečovat o 

jejich příbuzného seniora. Avšak 12 respondentů, to je 14 % všech dotázaných, si 

nedokáže představit to, že by o svého příbuzného seniora v budoucnu měli pečovat. 

Pokud se zaměříme na níže uvedený graf, můžeme však vidět, že péči o seniora v 

domově pro seniory by zajistilo pouze devět respondentů. Avšak 12 respondentů není 

připraveno na to, že by oni sami či s pomocí určité pečovatelské služby pečovali o jejich 

příbuzného seniora. 
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Graf č. 21 

 

Na závěr jsem se dotazovala respondentů na to, kde by chtěli zajistit péči o jejich 

příbuzného seniora. První odpověď na tuto otázku zvolilo 14 dotázaných, tedy 17 %. 

Tito respondenti by chtěli pečovat o seniora v domácím prostředí, přičemž by tuto péči 

zajistila pouze rodina seniora. Nejvíce dotázaných, tedy 61 respondentů, to je 72 %, by 

chtělo zajistit péči o jejich seniora také v domácím prostředí, přičemž by péči zajistila 

rodina společně s pomocí pečovatelské či asistenční služby. Devět dotázaných, tedy 11 

%, by umístilo svého seniora do domova pro seniory či jiného zařízení, které by 

o seniora pečovalo. Z grafu tedy plyne to, že respondenti by chtěli péči o jejich seniora 

zajistit ve své domácnosti, přičemž by o seniory pečovala sama rodina a dále by rodině 

s péčí pomáhala určitá pečovatelská služba. 

7.5 Vyhodnocení získaných dat z rozhovoru se starostou obce 

Sojovice 

Na první výzkumnou otázku jsem hledala odpověď ve výše uvedených otázkách 

z dotazníku. Druhá výzkumná otázka byla zaměřená na to, jaké formy pomoci nabízí 

obec svým občanům, tedy seniorům a rodinám seniorů. Abych na tuto otázku získala 
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odpověď, požádala jsem starostu obce Sojovice o rozhovor. Starostovi obce jsem 

položila několik otázek, které by pomohly odpovědět na výše zmíněnou výzkumnou 

otázku. Starosty obce jsem se dotázala na pět krátkých otázek, na které mi starosta 

odpověděl. 

Nejdříve jsem se dotazovala na to, zda obec nabízí určitou pomoc, která by se 

přímo zaměřovala na seniory a rodin, se seniory, které žijí v obci. Zda obec například 

poskytuje určitou formu informační pomoci seniorům a rodinám se seniory ohledně 

služeb, které by ulehčily život seniorům a pomohly rodině s péčí o jejich příbuzného 

seniora. Starosta mi na tuto otázku odpověděl, že byla snaha nabídnout seniorům 

takzvané senior „Taxi“. Tato služba by odvážela seniory k lékařům, do města, aby si 

mohli senioři nakoupit či zařídit osobní záležitosti. Obecní úřad proto provedl průzkum, 

který se seniorů dotazoval na to, zda by měli o tuto službu zájem či nikoli. Průzkumem 

se ale bohužel zjistilo, že senioři nemají zájem o takovouto pomoc od obce, a proto obec 

tuto službu svým seniorům a rodinám se seniory nenabízí. 

Další otázka navazovala na první otázku a ptala se na to, jestli nabízí obec 

seniorům nějaké doporučené služby, které by po obci Sojovice rozvážely jídlo, 

především obědy. Získala jsem od starosty odpověď, že takovouto službu sama obec 

nenabízí. Avšak nabídku rozvozu jídla provedla místní „Sojovická hospoda“. Někteří ze 

seniorů a ostatních občanů obce tuto službu využívali a nadále by tuto službu chtěli 

využívat. Avšak majitel místní hospody hospodu uzavřel. Hospodu však koupila obec a 

bude jí pronajímat. Je ale nutné hospodu zrekonstruovat, což nějakou dobu potrvá. Poté, 

co bude hospoda zrekonstruovaná, bude pak na domluvě obce s budoucím nájemcem 

hospody, zda znovu tuto službu pro občany v obci opět zavedou, či nikoli. Osvědčilo se 

však již z dřívější doby, že tuto službu občané obce využívali a dále by jí využívat 

chtěli. 

Dále jsem se dotazovala starosty obce na to, zda plánuje obec zajištění určitých 

služeb určených speciálně pro seniory a rodiny se seniory v obci. Například spolupráci 

s terénní sociální službou, která by v obci Sojovice nabízela péči seniorům a pomáhala 

s péčí o seniory rodinám, které o své seniory pečují ve své domácnosti. Starosta obce mi 

sdělil, že obecní úřad disponuje kontaktem na jednu terénní sociální službu v okolí 

obce, kterou může seniorům a rodinám seniorů doporučit. Tuto pomoc od obce a terénní 
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sociální službu prozatím využila jen jedna rodina, která pečuje o svého seniora ve své 

domácnosti. Je možné, že tuto službu využila jen jedna rodina z toho důvodu, že občané 

obce prozatím nepotřebují pomoc terénní pečovatelské služby, nebo si tyto informace 

a kontakt na terénní pečovatelskou službu opatři občané vlastními silami. 

Také jsem se dotazovala starosty obce na to, jestli obec výrazněji pociťuje 

problematiku stárnutí populace či nikoli. Bylo mi sděleno, že se zatím tato problematika 

v obci příliš neprojevuje. Je tomu tak převážně proto, že se do obce Sojovice stále 

stěhují nové manželské páry, zakládají zde nové rodiny a i samotní mladí lidé v obci 

staví nové domy a stěhují se z velkých měst právě do obce Sojovice. 

Poslední otázka navazovala na předešlou otázku. Dotazovala jsem se starosty 

obce na to, zda stárnutí populace má nějaký vliv na fungování obce. Starosta mi 

odpověděl, že i díky dalšímu stěhování nových rodin, aktivním občanům obce a dalším 

třem chatovým osadám, nemá stárnutí populace prozatím velký vliv na fungování obce 

Sojovice. To, že stárnutí populace prozatím nemá vliv na fungování obce Sojovice, je 

především díky tomu, že se do obce stěhují stále nové rodiny a staví zde nové domy. 

I přes to je v obci skoro stejný počet dětí a seniorů. Také může nastat to, že nově 

přistěhovalých rodin a výstavbě nových domů ubyde z toho důvodu, že již nyní je 

v obci převážná část stavebních parcel zastavěná či již mají majitele. Okolo obce je sice 

velké množství polností, které by mohly být přeměněny ve stavební parcely, je však 

málo pravděpodobné, že to tak bude, protože všechny polnosti a louky vlastní několik 

zemědělských firem, které hospodaří v okolí obce a nejspíše nadále hospodařit budou. 
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8 Diskuze 

Bakalářská práce je zaměřená na zjištění postoje občanů k seniorům v obci 

Sojovice. V bakalářské práci zjišťuji celkové vnímání seniorů občany obce Sojovice, 

zda se v této obci vyskytuje nesnášenlivost vůči starým lidem (ageismus) a jaký názor 

na seniory má společnost v obci Sojovice. Dále zjišťuji, zda obec určitým způsobem 

pečuje o seniory a rodiny se seniory. Zjišťuji, zda respondenti znají pojem ageismus 

a zda znají někoho, kdo projevuje ageismus. Dále zjišťuji, zda sami respondenti žijí ve 

stejné domácnosti se svým seniorem a zda o tohoto seniora pečují. Také zjišťuji, kde by 

respondenti chtěli zajistit péči o jejich seniora a kdo by o seniora měl dle respondentů 

pečovat. 

Celkem jsem použila 84 (100 %) dotazníků, které vyplnili občané obce Sojovice 

ve věku od 18 do 65 let. Dotazník vyplnilo celkem 84 respondentů, z toho 54 

vyplněných dotazníků bylo od žen a 30 vyplněných dotazníků bylo od mužů. Více tedy 

byly ochotné ženy i přes to, že v obci žije vyšší počet mužů než žen. Přesněji bylo 

v obci Sojovice k 1. 1. 2019 mužů 228 starších 15 let a žen 214 starších 15 let 

(Místopisy.cz 2019, obec Sojovice). Na dotazník odpovídaly převážně osoby mladého 

věku, tedy osoby od 31 do 50 let. A právě tito lidé nejčastěji odpovídali pomocí 

internetu, kam jsem dotazník také umístila. V České republice žije více žen než mužů, 

avšak jsou to převážně ženy starší 60 let. Tento dotazník se ale zaměřoval na osoby do 

65 let. Osob ve věku od 51 do 65 let bylo 13, z toho bylo 9 žen a 4 muži. Ve 

Středočeském kraji, ve kterém se obec Sojovice nachází, stejně tak jako v celé České 

republice, je více mužů než žen ve věku od 0 do 14 let a dále od 15 do 59 let. 

V kategorii osob starších 60 let je však více žen než mužů. Potvrzuje se tedy to, že 

i v obci Sojovice je více žen než mužů starších 60 let, a proto odpovědělo i více žen ve 

věkové kategorii od 51 do 65 let. Ve věkové kategorii od 18 do 30 let odpovědělo 

o jednoho muže více, než odpovědělo žen. Ve skupině od 31 do 50 let, jednoznačně 

převažovaly ženy. Žen v tomto věku odpovědělo na dotazník 31 a mužů pouze 11, 

i když je v tomto věku v obci více mužů než žen. Většina respondentů byli lidé 

středoškolsky vzdělaní s maturitou a dále osoby s vysokoškolským vzděláním. Na 

vzdělání občanů obce má převážně vliv to, že se do obce stále stěhuje více osob 

z velkých měst a také je v obci lepší dopravní dostupnost než dříve. Občané obce se tak 
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mohou lépe dopravovat do větších měst, kde je možnost studovat střední a vysoké 

školy. 

Průzkum dále zjišťoval, jaký názor mají občané na seniory v obci Sojovice. 

Z průzkumu vyplynulo, že velká část občanů obce Sojovice považuje seniory za moudré 

osoby a váží si jich. Respondenti mají kladný vztah k seniorům v obci a záleží jim na 

kvalitě života seniorů v obci. V české společnosti to tak však vždy není, jak již zmiňuji 

v teoretické části bakalářské práci v kapitole stereotypy a předsudky společnosti vůči 

seniorům, senioři jsou ve společnosti vnímáni spíše negativně. Pro produktivní 

společnost senioři představují osoby ekonomicky neaktivní, které nepřispívají 

k ekonomickému rozvoji státu a pouze čerpají finance ze státního rozpočtu. Zbylá 

společnost si často o seniorech myslí, že jsou všichni senioři stejní, jsou nesoběstační, 

trpí různými nemocemi a tím pádem jsou pro společnost neužiteční. 

Dále se několik otázek v dotazníku zaměřovalo na problematiku ageismu a zda 

se tento jev v obci vyskytuje. Z průzkumu vyplynulo, že někteří dotázaní již o tomto 

pojmu slyšeli, ale vysoký počet respondentů nikdy o pojmu ageismus neslyšel a nevědí, 

co tento výraz znamená. Je možné, že o ageismu nemá společnost dostatek informací, 

jelikož se tento pojem dostal do České republiky až v 90. letech 20. století. Dalším 

důvodem může být i to, že není příliš mnoho dokumentů, které by se ageismem přímo 

zabývaly a o tomto problému se v médiích příliš nediskutuje. Z tohoto důvodu osoby 

v produktivním věku nevědí, že pojem ageismus existuje a že se v naší zemi vyskytuje 

tento závažný problém nesnášenlivosti projevující se vůči seniorům. 

Pojem ageismus jsem tedy vysvětlila a dotázala jsem se respondentů, zda se 

někdy s tímto problémem setkali v obci. Převážná většina respondentů se nesetkala 

s projevem ageismu v obci, byly zde ale i osoby, které tento problém v obci 

zaznamenaly. Problém nesnášenlivosti projevující se vůči seniorům tedy existuje v obci 

Sojovice, ale i v celé naší společnosti. Možným řešením ageismu v obci Sojovice 

a celkově v celé společnosti by bylo například více hovořit o tomto problému v mediích, 

aby se společnost dozvěděla, že tento problém existuje. Společnost by měla být 

seznámena s tím, co pojem ageismus znamená, jaké jsou jeho projevy a jaké negativní 

důsledky může mít ageismus na starší osoby a dále na jeho rodinu a celou společnost. 

Dále by měla být společnost více informována o tom, že populace rychle stárne 
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a starých osob bude přibývat (ageismus.cz 2019, O ageismu). Proto bychom se měli 

k našim starším spoluobčanům chovat s úctou a pečovat o tyto občany. 

Názor občanů obce Sojovice na to, kdo dle jejich názoru projevuje nejvíce 

ageismus, byl téměř jednoznačný. Až 63 respondentů vybralo odpověď, že 

nesnášenlivost vůči seniorům nejvíce projevují mladí lidé.  

V další otázce jsem se respondentů dotázala na to, kde se dle jejich názoru 

nejvíce projevuje ageismus. Respondenti většinou odpovídali, že se tento problém 

projevuje na ulici, v obchodě, městské hromadné dopravě a čtvrtou nejčastější odpovědí 

bylo, že se ageismus projevuje v zaměstnání. V teoretické části této práce se zmiňuji 

o tom, že se ageismus projevuje i v zaměstnání. Těmito projevy může být mobbing či 

bossing starší osoby z důvodu jejího věku. Z článku internetové stránky StartupJobs, 

který se zabývá ageismem v zaměstnání v České republice, je zřejmé, že se ageismus 

v České republice v zaměstnání projevuje velmi často a příliš se tento problém neřeší. 

Dle tohoto článku více než polovina občanů České republiky, kteří se setkali 

s diskriminací, uvádí, že to bylo právě z důvodu věku, přičemž se převážně jednalo 

o diskriminaci v oblasti práce. Mnoho starších osob není ani přijato do zaměstnání 

z důvodu svého věku a dále se často na pracovišti objevuje již zmíněný mobbing či 

bossing vůči starší osobě (StartupJabs.cz 2019, Ageismus na pracovišti). 

Další otázky se již zaměřovaly na pomoc obce seniorům a jejich rodinám. 

Nejdříve jsem se respondentů dotázala, zda se domnívají, že v obci žije velký počet 

seniorů. Mnozí dotázaní odpověděli, že v obci žije velký počet seniorů. V kapitole 6, 

která se zabývá věkovou strukturou populace, je uvedeno, že populace České republiky 

stárne a bude tomu tak i nadála několik let. Tento jev se objevuje i konkrétně ve 

Středočeském kraji, ve kterém se obec Sojovice nachází. Mínění občanů obce se tak 

potvrzuje a pravděpodobně i nadále bude starších osob v obci přibývat. 

Díky průzkumu se také zjistilo to, že mnoho občanů obce se domnívá, že obec 

neposkytuje dostačující péči a pomoc místním seniorům a rodinám se seniory. Tito 

dotázaní požadují, aby obec zajistila seniorům a rodinám se seniory pomoc určité 

terénní pečovatelské služby, která by jim byla k dispozici a pomáhala těmto seniorům 

s různými úkony, které senior nezvládne sám a dále pomáhala rodinám, které pečují 
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o seniora ve své domácnosti, právě s péčí o tohoto seniora. Dále se respondenti 

domnívají, že je potřebné pořádat pro seniory více kulturních akcí a pořádat akce, které 

by byly přímo určené seniorům. Respondenti si pod těmito akcemi představují různé 

přednášky pro seniory, zájezdy do divadla nebo na různá zajímavá místa. Jako další 

důležitou položku, která by zlepšila život seniorů v obci, považují respondenti to, aby 

bylo vytvořeno více bezbariérových míst a aby byla zajištěna pravidelnější doprava v 

obci. Pokud se zaměříme na terénní pečovatelskou službu, tak v  České republice se 

nachází 696 zařízení s pečovatelskou službou. Díky tomu, že je Středočeský kraj 

nejlidnatějším a největším krajem v České republice, nachází se zde i nejvíce zařízení 

s pečovatelskou službou, přesněji 97 těchto zařízení  

(MPSV 2020, registr poskytovatelů služeb). Díky tomuto poměrně velkému počtu 

zařízení poskytujících tuto službu, by pravděpodobně nebyl pro obec příliš velký 

problém, sehnat pečovatelskou službu, která by pomáhala místním seniorům. 

Další otázka se respondentů ptala na to, zda dotázaný pečuje o svého seniora či 

nikoli. Častou odpovědí bylo, že respondenti žijí ve stejné domácnosti se svým 

seniorem, ale prozatím jejich blízký senior nevyžaduje jejich pomoc s běžnými úkony. 

Dále mnoho respondentů odpovědělo, že se svým příbuzným seniorem nesdílí 

společnou domácnost, ale pravidelně docházejí za svým příbuzným seniorem, kterému 

pomáhají s různými úkony, které již senior sám nezvládne. V obci není příliš mnoho 

vícegeneračních rodin (soužití více generací v jednom domě). Čímž se potvrzuje fakt 

z teoretické části bakalářské práce, že se již příliš neobjevují vícegenerační rodiny 

a senioři převážně žijí v jednočlenné domácnosti. V obci je však poměrně vysoký počet 

rodin, které žijí ve své vlastní domácnosti, ale v obci žije i jejich příbuzný senior 

a senior tak má svou rodinu poblíž a je ujištěn, že pokud se něco stane, tak rodina 

seniorovi co nejdříve pomůže. Institut evaluací a sociálních analýz provedl výzkumné 

šetření týkající se vybraných aspektů péče o seniory z hlediska sociálního začleňování. 

Respondenti byli lidé ve věku od 55 do 84 let z obcí s méně než 5.000 obyvateli. 

Výzkumným šetřením bylo zjištěno, že pro 93 % seniorů je podstatný respekt názorů 

a přání ze strany životních partnerů. Dále pro 87 % respondentů je důležitý respekt 

názorů a přání od dětí (INESAN 2016, Vnímání nejbližšího sociálního okolí z pohledu 

seniora). Z výzkumného šetření Institutu evaluací a sociálních analýz tedy vyplývá, že 

pro seniory je jednoznačně důležitá jeho rodina a pomoc rodiny seniorovi, pro to aby se 

senior cítil dobře a v bezpečí. 
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Průzkumem jsem také zjistila, že i přesto, že o svého seniora pečuje poměrně 

velký počet dotázaných, nebo pouze pomáhají svým příbuzným seniorům, pouze tři 

respondenti využívají možnost příspěvku na péči a dva respondenti mají o tento 

příspěvek zažádáno. Je však velmi pravděpodobné, že rodiny se seniory a samotní 

senioři nevyužívají příspěvek na péči z toho důvodu, že v obci žije stále mnoho seniorů, 

kteří jsou i ve vysokém věku soběstační, a tak nepotřebují příliš velkou podporu od 

svých blízkých při zvládání běžných činností. 

Dále jsem se respondentů dotazovala na to, jestli by uvítali, aby obec navrhla 

určitou terénní pečovatelskou službu, která by pečovala o seniory v obci a pomáhala 

rodinám s péčí o jejich seniora. V teoretické části bakalářské práce je podrobněji 

popsána právě terénní pečovatelská služba. Tato služba poskytuje seniorům pomoc při 

zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně či zařízení 

podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy či zařízení stravy, pomoc při zajištění 

chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

(Zákon číslo 108/2006 Sb. §40). Terénní pečovatelská služba je poskytována 

v přirozeném prostředí seniora, a tak může stará osoba žít plnohodnotný život ve svém 

domově, kde se cítí dobře. Respondenti na tuto otázku převážně odpověděli, že by 

takovouto službu přivítali hlavně z toho důvodu, že by to pro samotné seniory a i rodiny 

se seniory byla veliká pomoc. Potvrdilo se tím i to, na co jsem se ptala 

v předešlé otázce, která se ptala na to, co vše by obec měla těmto občanům poskytnout 

a byla zde právě zmíněna terénní pečovatelská služba. Institut evaluací a sociálních 

analýz provedl výzkumné šetření týkající se vybraných aspektů péče o seniory 

z hlediska sociálního začleňování. Výzkumné šetření bylo zaměřeno na popis 

stávajících životních podmínek seniorů a předpokladů pro úspěšné začlenění těchto 

osob. Dále bylo výzkumné šetření zaměřeno na postoje a preference týkající se způsobu 

začleňování a využívání služeb seniory. Respondenty byly osoby od 55 do 84 let z obcí 

s méně než 5.000 obyvateli. Výsledky výzkumného šetření ukázaly, že nejčastěji 

využívají senioři sociální služby, které pomáhají seniorovi s ošetřením či pomoc při 

řešení zdravotních potíží a rozvoz obědů. Tyto služby využívalo v době výzkumného 

šetření 9 % seniorů. Tyto služby jsou i nejvíce preferované, jelikož o ně v budoucnu 

projevilo zájem 38 % respondentů. Dále nejvíce seniorů uvedlo pomoc při velkém 

úklidu v domácnosti. Tuto službu v době výzkumného šetření využívala jen 3 % 

seniorů, avšak 30 % seniorů projevilo zájem tuto službu využívat v budoucnu. Zájem 
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o sociální služby je častější u seniorů od 65 do 84 let a to většinou ze zdravotních či 

ekonomických důvodů (INESAN 2016, Využívané a preferované sociální služby 

z pohledu seniorů). Výše uvedené služby, o které mají senioři zájem, dle zjištění 

z výzkumného šetření Institutu evaluací a sociálních analýz, jsou služby, které nabízí 

právě terénní pečovatelská služba či osobní asistence. Potvrzuje se tak to, že senioři 

nejčastěji využívají tyto služby a mají o tyto služby zájem a bylo by tedy dobré zajistit 

terénní pečovatelskou službu pro seniory v obci Sojovice. 

V návaznosti na předešlou otázku jsem se respondentů dále zeptala, kolik by byli 

ochotni zaplatit za takovouto terénní pečovatelskou službu či osobní asistenci. Dotázaní 

si převážně zvolili buď nejnižší, nebo nejvyšší uvedenou částku v dotazníku, přičemž 

nejvyšší možná částka na výběr činila 1000 Kč a více. Vycházelo tak, že by dotázaní 

byli ochotni pracovníkovi terénní pečovatelské služby, zaplatit 100 Kč za hodinu, 

přičemž by tento pracovník docházel za jejich příbuzným dvakrát týdně na jednu 

hodinu. V šesté kapitole této práce se zmiňuji o tom, že reálné náklady na činnost 

pracovníků v sociálních službách jsou podle poskytovatelů sociálních služeb 200 až 250 

Kč na hodinu, ve skutečnosti však dostávají pracovníci v sociálních službách za svou 

práci maximálně 130 Kč na hodinu (zdravotnickeodbory.cz 2018, financování 

v sociálních službách). Vyplývá z toho tedy to, že ani nejvyšší stanovená částka, kterou 

by byli ochotni respondenti zaplatit za poskytovanou pečovatelskou službu, je 

nedostačující vzhledem k psychické a fyzické náročnosti zaměstnání pracovníka 

v sociálních službách. 

Také jsem se respondentů dotázala na to, kdo by dle jejich názoru měl pečovat 

o seniora. Větší část respondentů odpověděla, že by o seniory měla pečovat buď rodina 

seniora samotná a dále nejvíce respondentů zvolilo, že by o seniora měla pečovat jeho 

rodina s pomocí určité terénní pečovatelské služby. Pouze minimum respondentů se 

domnívá, že by péči o seniora mělo zajistit určité zařízení pro seniory, jako je například 

domov pro seniory. 

Na závěr jsem se respondentů dotazovala, jestli jsou připraveni na to, že 

v budoucnu budou muset pečovat o svého příbuzného seniora nebo budou muset zajistit 

péči o jejich seniora. Respondenti převážně odpověděli, že se o svého seniora 

v budoucnu postarají. Na tuto otázku navazovala další a ta se ptala, kde přesně by tedy 
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respondenti chtěli zajistit péči o svého seniora. Většinou respondenti odpověděli tak, že 

by péči o jejich seniora zajistili ve svém domově s pomocí terénní pečovatelské služby. 

Vyplývá z toho tedy to, že velká část občanů obce chce pečovat o své blízké, ale chtěla 

by od obce, aby zajistila určitou terénní sociální službu, která by jim s péčí o jejich 

seniora pomohla. 

V rozhovoru se starostou obce jsem se dotazovala na to, zda obec nabízí 

seniorům v obci určitou pomoc, která by se přímo zaměřovala na tuto skupinu osob 

a rodin se seniory, které žijí v obci. Dotazovala jsem se, zda obec například poskytuje 

určitou formu informační pomoci seniorům a rodinám se seniory, ohledně služeb, které 

by ulehčily život seniorům a pomohly rodině s péčí o jejich příbuzného seniora. Starosta 

mi odpověděl, že byla snaha nabídnout seniorům takzvané senior „Taxi“, které by 

odváželo seniory k lékařům, do města, aby si mohli senioři nakoupit či zařídit osobní 

záležitosti. Obecní úřad proto provedl průzkum, který se seniorů dotazoval na to, zda by 

měli o tuto službu zájem, či nikoli. Průzkumem se ale bohužel zjistilo, že senioři nemají 

zájem o takovouto pomoc od obce. 

V posledních otázkách, které jsem pokládala starostovi obce Sojovice, jsem se 

zaměřila na stárnutí populace a dotazovala jsem se starosty obce, zda stárnutí populace 

má na chod obce určitý vliv, či nikoli. Bylo mi sděleno, že stárnutí populace nemá příliš 

velký vliv na chod obce, převážně z toho důvodu, že se do obce stále stěhují noví lidé 

a zakládají zde nové rodiny. V jedné z otázek v dotazníku se respondentů dotazuji na to, 

zda se domnívají, že v obci Sojovice žije vysoký počet seniorů. K 31. 12. 2019 žilo 

v obci Sojovice 90 osob ve věku 65 a více let a dále v obci žije 95 dětí od 0 do 14 let. 

V obci Sojovice tedy žije přibližně stejný počet seniorů a dětí. V kapitole šest, která se 

zabývá věkovou strukturou populace, zmiňuji to, že populace v České republice rychle 

stárne a bude to tak i nadále. I když obec nyní příliš nevnímá, že by stárnutí populace 

mělo určitý vliv na fungování obce, je velmi pravděpodobné, že se to změní. 

  



 

67 

9 Návrh opatření 

Na základě zjištěných informací z průzkumu a dále rozhovoru se starostou obce 

jsem vytvořila doporučení. Tato doporučení by měla přispět ke změnám v některých 

oblastech fungování obce a přispět k lepšímu životu seniorů v obci Sojovice. 

První doporučení se netýká pouze obce Sojovice, ale celé naší společnosti. 

V průzkumu bylo zjištěno, že poměrně vysoký počet obyvatel obce Sojovice nezná 

pojem ageismus a celkově ve společnosti se o tomto problému příliš nehovoří. Možným 

řešením tohoto problému by tedy byla intenzivnější informovanost společnosti o tomto 

problému. Ta by mohla být realizována pomocí různých letáků, reklamních poutačů, 

vydáváním různých článků v odborných ale i běžných časopisech a v neposlední řadě 

by se měl tento problému více zmiňovat v médiích a na sociálních sítích. Konkrétně 

v obci Sojovice by mohla být informovanost občanů o problematice ageismu 

realizována různými letáky nebo například odbornými přednáškami o tomto tématu. 

Dalším doporučením je pořádání více aktivit pro seniory v obci. Jak můžeme 

vidět z výsledků otázky z dotazníku, která se respondentů tázala na to, co vše by měla 

obec dle dotázaných poskytovat seniorům, tak právě aktivity pro seniory byly často 

volené. Dotázaní se domnívají, že obec poskytuje nedostatek aktivit, které jsou přímo 

určené seniorům. Obec by tedy měla pořádat více aktivit pro seniory, například různé 

přednášky, výlety a kulturní akce. Díky tomu, že je v obci velký kulturní dům, kde by se 

tyto kulturní akce mohly pořádat, tak by se obec dále nemusela zabývat dopravou 

seniorů na kulturní akce, které by obec seniorům zajistila. Dále by například bylo 

vhodné, kdyby se Mateřská škola a Základní škola zapojily do realizace akcí pro 

seniory a například pořádaly různé besídky pro seniory či aktivity dětí se seniory. 

Mateřská škola i Základní škola dříve pořádaly besídky pro rodiny dětí dvakrát ročně, 

bohužel tato tradice opadla a již se besídky příliš často pro rodiny dětí nepořádají. 

Z průzkumu také vyplývá, že velký počet respondentů by uvítal, aby obec 

zajistila určitou terénní pečovatelskou službu, která by obstarala péči o seniory nebo by 

pomohla rodinám, které o své seniora pečují, právě s péčí o jejich seniora. Toto opatření 

by mohlo být realizováno například tak, že by obecní úřad nejdříve provedl průzkumné 

šetření, které by zjistilo, jestli je opravdu o tuto službu zájem. Pokud by o tuto službu 
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zájem byl, obecní úřad by mohl oslovit nejbližší terénní pečovatelskou službu a zajistit, 

aby tato služba po domluvě s rodinou seniora či samotným seniorem dojížděla do obce 

a pomáhala těmto občanům obce.  

Dále z průzkumu vyplynulo, že dle respondentů je v obci nedostatek 

bezbariérových míst a právě tato místa jsou pro mnoho seniorů obtížně dostupná. 

Především se jedná o místa jako je obecní úřad a místní obchod. Tento problém by se 

mohl vyřešit například zajištěním nájezdové rampy, schodolezu, schodišťovou plošinou 

či schodišťovou sedačkou u obecního úřadu a místního obchodu. 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit celkové vnímání seniorů občany obce 

Sojovice, zda se v této obci vyskytuje nesnášenlivost vůči starým lidem (ageismus) 

a jaký názor na seniory má společnost v obci Sojovice. Ze získaných dat z průzkumu 

vyplynulo, že občané obce Sojovice mají pozitivní vztah k jejich starším spoluobčanům. 

Váží si jich a chtějí, aby jejich život v obci byl čím dál tím lepší a mohli si užívat život i 

ve stáří. Průzkumem bylo také zjištěno, že poměrně velký počet občanů obce nezná 

pojem ageismus. Druhá výzkumná otázka se ptala na to, jaké formy pomoci nabízí obec 

svým občanům, přesněji seniorům a rodinám se seniory. Rozhovorem se starostou obce 

bylo zjištěno, že obec se snaží stále pomáhat seniorům a nabízet jim různé služby, jako 

„senior taxi“ a kontakt na určitou terénní pečovatelskou službu. Bylo mi však sděleno, 

že po provedení průzkumu mezi seniory nebyl zájem o poskytnutí „senior taxi“, který 

by zajišťoval dopravu pro seniory. A terénní pečovatelskou službu, na kterou má obec 

kontakt, prozatím využila jen jedna rodina. Nevím však, jestli je chyba v tom, že obec 

sama nezveřejnila tuto informaci svým občanům, či občané o tuto službu nemají zájem, 

ovšem z mnou provedeného průzkumu vyplývá to, že by o terénní pečovatelskou službu 

měli občané jednoznačný zájem. Dále bylo průzkumem zjištěno, že příliš mnoho 

respondentů nepečuje o svého blízkého seniora ve své domácnosti, na druhou stranu ale 

poměrně velký počet respondentů dochází za svým blízkým seniorem a pomáhá jejich 

seniorovi s úkony, které již jejich příbuzný sám nezvládne. Také bylo zjištěno, že 

většina dotázaných osob chce v budoucnu, pokud by jejich senior potřeboval jejich péči, 

pečovat o jejich blízkého seniora ve své domácnosti, přičemž by péči o seniora zajistila 

pouze rodina, nebo by o seniora pečovala rodina s pomocí terénní pečovatelské služby 

či osobní asistence. 

Toto téma bylo pro mě velice zajímavé a přínosné z toho důvodu, že v obci žiji 

již od narození a také zde žije velká část mé rodiny a s mnoha lidmi v obci Sojovice se 

znám mnoho let. Již od střední školy mám zkušenost s prací se seniory zdravými, 

aktivními ale i se seniory s demencí a těmi, kteří jsou upoutáni na lůžko. Měla jsem také 

možnost setkat se s různým chováním pracovníků v sociálních službách i ostatních osob 

k seniorům v určitém zařízení či v běžném životě. Z tohoho důvodu mě právě zajímá to, 

jak jsou senioři vnímáni ostatními lidmi a to konkrétně v obci, ve které žiji. Doufám, že 
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výsledky z mnou provedeného průzkumu pomohou obci zapracovat na určitých 

změnách a život v obci Sojovice bude pro všechny občany čím dál lepší. 
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Příloha, Dotazník 

Vážení občané obce Sojovice, obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku 

týkajícího se postoje občanů k seniorům v obci Sojovice. Jeho vyplněním mi pomůžete 

ke zpracování mé bakalářské práce. Při vyplnění označte vybranou odpověď křížkem, 

nebo dle pokynu uveďte odpověď vlastními slovy. Děkuji, za Váš čas při vyplnění 

dotazníku. 

Pohlaví: Muž Žena 

Věk: 18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 

Nejvyšší dosažené vzdělání: 

Základní    Středoškolské bez maturity 

Středoškolské s maturitou  Vyšší odborné 

Vysokoškolské 

1. Jaký máte názor na seniory? (můžete vybrat více možností) 

 Jsou to moudří lidé 

 Respektuji je 

 Ekonomicky zatěžují společnost 

 Nemám rád/a seniory 

2. Víte co je to ageismus? 

 Ano 

 Ne 
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3. Ageismus je věková diskriminace. Znáte někoho, kdo dává najevo ageismus? 

 Ano 

 Ne 

4. Setkali jste se někdy s projevem ageismu ve vaší obci? 

 Ano 

 Ne 

5. Kdo, dle vašeho názoru, nejvíce projevuje nesnášenlivost vůči starým osobám? 

(můžete vybrat více možností) 

 Mladí lidé 

 Rodina 

 Pracovníci pečující o seniory 

 Jiní… 

6. Kde si myslíte, že se nejvíce nesnášenlivost vůči starým lidem projevuje? 

(můžete vybrat více možností) 

 V zaměstnání 

 V městské hromadné dopravě 

 V obchodě 

 Na ulici 

 V domácnosti 

 Jinde… 

7. Myslíte si, že diskriminace seniorů je závažný problém? 

 Ano 

 Ne 

8. Myslíte si, že ve vaší obci žije velké množství seniorů? 
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 Ano  

 Ne 

9. Myslíte si, že obec dostatečně pečuje o seniory v obci a podporuje je? 

 Ano  

 Ne 

10. Pokud jste na otázku číslo 9 odpověděli ne, napište prosím proč? 

… 

11. Co vše by měla, podle Vás, obec poskytovat místním seniorům? (můžete vybrat 

více možností)  

 Obchod 

 Poštu 

 Dopravu 

 Kulturní akce (divadlo, koncerty, přednášky)  

 Terénní pečovatelská služba 

 Jiné… 

12. Uvítali byste, kdyby obec zařídila pro rodiny se seniory a samotné seniory, 

terénní pečovatelskou službu či osobní asistenci, která by se starala o seniory v 

obci? 

 Ano 

 Ne 

13. Pokud jste na otázku číslo 12 odpověděli ano, napište prosím proč? 

… 

14. Pokud jste na otázku číslo 12 odpověděli ne, napište prosím proč? 



 

79 

… 

15. Kolik byste byli ochotni za takovou poskytovanou sociální službu zaplatit za 

jeden měsíc? (vyberte jednu z možností) 

 200 – 500 

 501 – 800 

 801 – 1000 

 1001 a více 

16. Máte ve vaší domácnosti seniora (nad 65 let), o kterého pečujete? (vyberte 

jednu z možností) 

 Seniora doma nemám 

 Seniora doma nemám, ale často pomáhám svému příbuznému seniorovi 

 Seniora doma mám, ale nepečuji o něj 

 Pečuji o seniora, ale mám podanou žádost do zařízení, které bude o seniora 

pečovat 

 Pečuji o seniora 

17. Pokud pečujete o svého seniora, pobíráte příspěvek na péči? (na otázku 

odpovězte, jen pokud jste na otázku číslo 15 odpověděli, že o seniora pečujete) 

 Ano 

 Ne 

 Mám o příspěvek zažádáno 

18. Kdo by měl, dle vašeho názoru, pečovat o seniora? 

 Jeho rodina 

 Jeho rodina + osobní asistence 

 Sociální služba (Domov pro seniory, poskytovatel pečovatelské služby…) 
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19. Víte, kde získáte informace o poskytovaných sociálních službách v obci v 

případě, že je bude někdo ve vašem okolí potřebovat? 

 Ano  

 Ne 

20. Jste připraveni na to, že se budete muset jednou pečovat o seniora v rodině? 

 Ano 

 Ne 

21. Kde zajistíte péči o vašeho seniora? (vyberte jednu z možností) 

 V domácím prostředí – péči zajistí rodina 

 V domácím prostředí – péči zajistí rodina s pomocí pečovatelské/asistenční 

služby 

 V domově pro seniory 

Děkuji Vám za to, že jste byli tak ochotni a tento dotazník vyplnili. 


