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Seznam použitých zkratek 

 

aj. – a jiné 

a kol. – a kolektiv 

apod. – a podobně 

ČSÚ – Český statistický úřad 

DPS – dům s pečovatelskou službou 

IZS – Integrovaný záchranný systém 

OSN – Organizace spojených národů 

příp. – případně 

resp. – respektive 

tzv. – takzvaný/takzvaně 

WHO – World Health Organization (Světová zdravotnická organizace) 
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1 Úvod 

 

V odborné literatuře je často zmiňováno, že problematika pádů u seniorů, zvláště pak 

v domácím prostředí, je globální. Ve zdravotnických zařízeních je prevence pádu 

důležitou součástí péče o pacienta a jsou dány klasifikační systémy pro vyhodnocení 

rizika pádů. Ale co v domácím prostředí? Jak zabránit pádu seniora v jeho domácím 

prostředí? Dbá se na to stejně jako ve zdravotnickém zařízení? 

Právě z těchto důvodů je téma bakalářské práce věnováno této problematice. 

K vybrání tohoto tématu také přispěly zkušenosti z praxe, které umožňují setkání  

se seniory, u kterých by prevence pádů měla být základním vodítkem, které jim umožní 

co nejdelší pobyt v jejich domácím prostředí, bez zbytečných komplikací a diskomfortu. 

Mnoho seniorů se obává pádu. Strach je odrazuje od činností, které by jinak rádi 

vykonávali. Snižují si svou soběstačnost, a tím i kvalitu života. Mnohdy pád končí 

hospitalizací v nemocnici a dlouhodobou léčbou poúrazových zranění. Značná část 

seniorů, kteří žijí sami, si nejsou jistí při pohybu venku nebo po domácnosti, přemýšlí  

o možnostech volání pomoci v případě pádu. Pokládají si otázky jako „Budu mít 

v dosahu telefon?“. Často je v masmédiích popisována situace, kdy senior doma upadl  

a tři dny čekal na pomoc. Senioři nemají dostatek informací, jak si mohou zajistit  

ve svém domově bezpečnost. Nebo může být pro seniory náročná finanční stránka 

zajištění bezpečného domova. Například systém tísňové péče může být pro ně nákladný, 

pojišťovny na něj nepřiplácí, takže si ho senioři s nižším starobním důchodem mnohdy 

nemůžou dovolit. Proto se domnívám, že je důležité se touto problematikou hlouběji 

zabývat. 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část bude věnována 

rozdělení věku seniora a chápání stáří v širších souvislostech, kapitoly budou dále  

o důležitosti rodinného zázemí pro seniora, problematice pádů a o systému tísňového 

volání. Druhá, výzkumná část pak bude věnována výzkumu a vyhodnocení dat 

z dotazníků vytvořených pro tuto bakalářskou práci. 

Cílem bakalářské práce je zjistit informovanost seniorů o preventivních opatřeních 

pádu, a jestli některá používají. Zda už někdy slyšeli o systému tísňového volání a jestli 

ho využili nebo ne, příp. co jim v tom brání. Dále zjistit, které činnosti u seniorů 

vyvolávají strach z pádu. Zjištěné informace pak budou použity k sestavení edukačního 

materiálu pro seniory a jejich rodiny, jelikož i rodina je důležitou součástí v péči  

o seniory. 



14 

 

2 Teoretická část 

2.1 Stáří 

 

Stáří je neodmyslitelná součást našeho života. Nemůžeme se mu vyhnout. Už když se 

narodíme, začneme stárnout, ovšem každý stárneme individuálně. V některých etapách 

našeho života stárneme rychleji, v některých pomaleji. „Proto známe tzv. „staré 

mladíky“ a „mladé staříky“.“ (Haškovcová, 2010, s. 20). 

Ale co je vlastně stáří? Ačkoli existuje několik výkladů, nelze stáří jednoznačně 

popsat a definovat a také nelze přesně říci, proč stárneme. Dle WHO je „stařecký věk 

neboli senescence obdobím života, kdy se poškození fyzických či psychických sil stává 

manifestní při srovnání s předešlými životními obdobími“ (Haškovcová, 2010, s. 20). 

Pan profesor Pacovský popsal stáří jako specifický biologický proces, který je 

dlouhodobě nakódovaný, nezvratný, neopakuje se a zanechává trvalé stopy. Dle 

Kalvacha je stáří souhrnem involučních změn se zhoršováním adaptace a odolnosti 

organismu (4, 6, 15). 

Ať už je tedy definice jakákoliv, je třeba zdůraznit, že „stáří není nemoc, nýbrž 

přirozený fyziologický proces“ (Haškovcová, 2006, s. 10). I když tuto větu neustále 

slýcháme, mladší generace se stáří panicky bojí. Většina lidí si pod pojmem „mládí“ 

představí úspěch, práci, zdraví a naději, kdežto „stáří“ v nich evokuje neúspěch, 

nezvládání stále náročnějších požadavků, nemoci, beznaděj. Z každodenní zkušenosti 

víme, že například šanci na kvalitní zaměstnání dostane jen mladý flexibilní člověk, 

znalý v moderních technologiích a se schopností učit se novým věcem. Byť bychom se 

snažili sebevíc, stáří udělá své a starší lidé už mnohdy nezvládají tempo života a splnění 

vysokých požadavků a jsou odsunováni na „druhou kolej“, a toho  

se právě nejspíš mladá generace bojí. I když ne vždy stáří musí znamenat 

nesoběstačnost, neschopnost zvládat vysoké nároky. Ale to bude předmětem dalších 

podkapitol (7). 

 

 

2.1.1 Rozdělení stáří 

 

Je také potřeba si říci, kdo je vlastně starý člověk. V dávné historii patřili mezi staré 

lidi už ti, kteří měli okolo 25 let, neboť průměrná délka života se pohybovala právě 

okolo této hodnoty. K hranici 30 let jsme se posunuli až v 19. století a ještě ve 30. až  



15 

 

40. letech 20. století byla hranice 50 let. V současnosti je hranice naděje dožití (šance, 

že se tohoto věku dožije právě narozené zdravé dítě) 74,7 let pro muže a 80,7 let pro 

ženy. Tato data platí pro ČR a jsou z roku 2011 (7, 28).
 

Základní klasifikace vyššího věku dle Světové zdravotnické organizace (dále uváděno 

jako WHO) je následující: 

 „45 – 59 let – střední, nebo též zralý věk; 

 60 – 74 let – vyšší věk, nebo také rané stáří; 

 75 – 89 let – stařecký věk neboli senium (vlastní stáří); 

 90 let a výše – dlouhověkost“ (Haškovcová, 2006, s. 10) 

V odborných literaturách se můžeme dočíst i o rozdělení na skupiny: 

 „young old“ – ta přestavuje mladé seniory ve věkové hranici 65 – 74 let 

 ,,old old“ – znamená tzv.,,staré staré“, věk 75 – 84 let 

 ,, very old old“ – ,, velmi staří staří“ neboli dlouhověcí, věk 85 a výše (6) 

Je pravděpodobné, že postupem času se tato rozdělení stáří změní, neboť populace 

stárne a lidský věk se bude nadále prodlužovat. Odborníci předpokládají, že maximum 

bude okolo 120 – 125 let. K reálnosti tohoto předpokladu přispívá i skutečnost, že již 

v roce 1997 zemřela Francouzka M. Calmentová ve věku 122 let a 164 dní (2, 6, 7). 

Není pochyb o touze mnoha lidí dožít se co nejvyššího věku, avšak kvalitně, 

s nezávislostí a soběstačností. Bohužel ne vždy je to slučitelné. Ale medicína se neustále 

vyvíjí a zkvalitňuje, což má právě za důsledek dlouhé žití. „To s sebou přináší na jedné 

straně individuální radost, na druhé straně celospolečenskou starost.“(Haškovcová, 

2006, s. 12). Podstatou individuální radosti je praktická soběstačnost. Pokud jsou senioři 

soběstační, jsou svobodnější, nezávislí. I přítomnost nemoci nemusí být vždy spojena 

s nesoběstačností a závislostí na druhých. V minulosti byl bez vyspělých medicínských 

prostředků člověk odkázán na žití doma v péči blízkých, avšak nyní je již lékařská věda 

natolik vyspělá, že navrací kvalitu do života například diabetikům pomocí různých 

medikamentů, osobám se šedým zákalem provedením operace, neslyšícím poskytnutím 

naslouchátka, apod. (6, 7) 

Celospolečenskou starostí je míněn fakt, že lidí, kteří patří mezi seniory, přibývá, 

zatímco porodnost klesá. Klasický „strom života“ („věková pyramida“, znázorňující 

podíl osob v každé věkové kategorii) se převrací (viz Příloha 1). A ze společenského 

hlediska řešíme otázku, kdo se postará, resp. poskytne péči seniorům, když osob 

v mladé generaci bude málo? Dle WHO se za staré obyvatelstvo považuje populace,  

ve které je více než 7 % starších 65 let. V roce 1950 se Česká republika dostala  
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na 7,8 % osob starších 65 let a údaj Českého statistického úřadu (dále uváděno jako 

ČSÚ) z roku 2011 ukazuje na 15,5 %. Podle oficiálních odhadů OSN se v polovině  

21. století může stát Česká republika jednou z nejstarších populací na světě  

s 40 % obyvatel starších 60 let. Proto se často hovoří o reformě českého důchodového 

systému (7, 15, 27). 

  

 

2.1.2 Rozdělení věku 

 

Z praktických důvodů se používá rozdělení věku na kalendářní, skutečný  

a sociální. 

Kalendářní, nebo též chronologický či matriční věk je dán datem narození. Je snadno 

stanovitelný, tudíž vyhovuje při běžných potřebách sdělení apod. Ale nevypovídá  

o individuálnosti, soběstačnosti, zdatnosti či zdravotním stavu. Skutečný, též biologický 

či funkční věk popisuje souhrn různých biologických a involučních změn, patří sem  

i fenotyp stáří. Jak už bylo výše zmíněno, každý stárneme jinak, individuálně, z různých 

příčin. Někdo rychleji a na prahu 50 let se cítí starý, někdo pomaleji a v 90 letech se cítí 

stále fit a v dobré kondici. Proto se kalendářní věk neshoduje s věkem skutečným. 

Sociální věk vyjadřuje souhrn změn jako změny sociální role (např. přijetí role 

penzisty), zastarávání znalostí, odchodu dětí z rodinného „hnízda“, různých sociálních 

znevýhodnění aj. Haškovcová ještě zmiňuje konvenční a úřední stáří, kdy konveční 

znamená, že v každém časovém období lidé považovali za starého člověka někoho 

jiného; a úřední stáří, které je odvozeno od odchodu do důchodu. Kromě toho je známo 

dělení na první, druhý a třetí věk, které označují mládí, dospělost a stáří. Někdy se ještě 

třetí věk rozděluje na třetí a čtvrtý, kdy do třetího věku patří mladí senioři a do čtvrtého 

věku starší 75 let (2,6). 

Mnoho autorů se v odborné literatuře zmiňuje o rozdělení seniorů dle zdatnosti  

a funkčního stavu na seniory, které popsala již Waneen W. Spiridusová: 

elitní – senioři žijící zcela samostatně, jsou schopni extrémních výkonů i  

v pokročilém věku (jsou známy případy jako tandemové skoky padákem v 91 

letech, lítání do vesmíru v 78 letech, uběhnout maraton ve 100 letech 

apod.) 

 zdatní (fit) – pravidelně sportují, zvládají život v náročnějším prostředí 
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nezávislí – zvládají běžné nároky v nenáročném prostředí, mají menší funkční 

rezervy, selhávají v zátěži, proto profitují z rekondičních programů 

křehcí (frail) – mají labilní funkční a zdravotní stav, opakovaně se 

dekompenzují, vyžadují dispenzarizaci, pomoc na úrovni IADL, tísňovou 

péči, včasné hodnocení s intervencemi 

závislí – ztratili částečně či zcela svoji soběstačnost, ale zvládají sebeobsluhu, 

vyžadují podporu druhé osoby, trvalé zajištění na úrovni IADL, 

pečovatelskou službu, apod. 

zcela závislí – často upoutáni na lůžko, potřebují trvalý dohled, nezvládají 

sebeobsluhu, tudíž potřebují zajištění na úrovni ADL, potřebují trvalou 

ošetřovatelskou péči, častá je v tomto případě dlouhodobá ústavní péče 

 umírající – senioři potřebující paliativní péči (2, 14, 15, 31) 

  

 

2.1.3 Rodinné zázemí seniorů 

 

Každý člověk chce žít doma, s rodinou, v blízkosti svých nejbližších. Dává mu to 

pocit bezpečí, jistoty, lásky, je to prostředí, které zná. V dřívějších dobách bylo zvykem, 

že žilo pospolu několik generací. Vícegenerační soužití má své výhody a nevýhody. 

Vyžaduje velkou dávku tolerance, porozumění, respektu aj. Na straně druhé jsou tu 

výhody jako předávání si znalostí, děti se učí od svých prarodičů a naopak prarodiče se 

učí od svých vnoučat; babička nebo dědeček mohou pohlídat své vnouče a rodiče 

mohou jít bez obav do práce apod. Dnes již zvyk soužití více generací přetrvává 

většinou jen na vesnicích a v současné době je stále více trendem oddělené bydlení 

generací, byť nedaleko, tzv. „za humny“ (7, 17). 

I když senior rodinu má, bohužel se někdy stává, že se z jejich strany nesetká 

s dobrými skutky vůči sobě. Ale jsou i rodiny, které o svého staršího člena pečují. Častý 

kontakt rodiny se seniorem má výhodu v tom, že má přehled o seniorově jak zdravotním 

stavu, tak například o jeho potřebách, o bezpečnosti jeho domova, a může na vše pružně 

reagovat a pomoci zajistit potřebné úkony. (7) 

Lidé, kteří mají jako náplň profese právě péči o seniory, se setkávají s případy, kdy se 

rodina nemůže o svého staršího příbuzného starat, nebo péči odmítá. To však 

neznamená, že by byla rodina vůči němu lhostejná nebo bezohledná. „Platí, že rodina 

musí chtít, umět a moci“ (Haškovcová, 2006, s. 43). Většina rodin chce o svého 
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dědečka nebo babičku pečovat sama. To už je jen krůček ke slovu „umět“, neboť každý, 

kdo chce, se naučí pár základních úkonů k zajištění jeho/jejích potřeb. Problematické je 

to se slovem „moci“. Ať už se to týká času, financí, vzdálenosti obou domovů apod. 

Náročné je to také tehdy, když je členem rodiny senior, který vyžaduje častou či trvalou 

péči a dohled. Kalvach a kol. uvádí dále pojem „mít podporu“, ať poradenskou, 

materiální, finanční (příspěvek na péči) či odlehčovací. Právě proto se naštěstí u nás 

rozvíjejí systémy domácí péče, tzv. home care či denní stacionáře nebo různé formy 

služeb pro seniory, které rodině péči o seniora usnadňují (7, 14). 

 

2.2 Pády 

 

Jak je obecně známo, senioři představují velmi křehkou skupinu lidí. S věkem  

se zhoršuje mobilita či soběstačnost. Pro stáří je také charakteristická polymorbidita.  

A právě starší lidé jsou náchylní k pádům. Pády jsou nejčastější mimořádnou událostí 

v seniorském věku. Nemusí zanechat žádné následky, na straně druhé naopak mohou 

být příčinou hospitalizace nebo zhoršit průběh již trvající hospitalizace, zhoršit 

ambulantní léčbu či domácí péči, celkově na dlouho nebo doživotně ovlivnit chování  

a jednání seniora. To znamená, že strach z pádu může způsobit změnu životního stylu 

seniora, změnu chůze, omezení aktivit, sníží se kvalita života, a tento souhrn změn se 

paradoxně stává rizikovým pro další pád. V závažných případech jsou pády příčinou 

mortality. Například v ČR představují pády asi 60 % smrtelných úrazů u osob ve věku 

65 let a starší. Pád není nemocí, nýbrž symptomem, proto je důležité, aby každý pád, 

resp. každý člověk po pádu, byl důkladně vyšetřen a byla zjištěna příčina pádu, neboť 

právě pád často ukazuje na závažnou poruchu zdravotního stavu. Takovéto poruchy by 

mohly být přehlédnuty a nadále seniora ohrožovat na zdraví. Pro pády je také typické, 

že jsou multikauzální. Pádu obvykle předchází kombinace několika chorob  

či rizikových faktorů, které budou uvedeny níže (9, 10, 13, 14, 41). 

Co se týče zdravotnických zařízení, každé by mělo mít jasnou definici pádu, která je 

stejná pro všechna oddělení, aby mohly být pády řádně hlášeny a analyzovány. Jenže 

obecně platná definice pádu neexistuje, a tak jsou pády popisovány různě. Pro názornou 

ukázku je níže uvedeno několik definic z odborné literatury: 
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„Událost, která vyústí v nezamýšlené spočinutí pacienta, nebo části jeho těla na zemi 

nebo jiné podložce, která je níže než pacient.“(Joint Commission Resources, 2007, s. 

21) 

„Nezamýšlená událost, kdy se člověk ocitne na zemi nebo na nižším povrchu (se svědkem), 

nebo takovouto událost oznámí (beze svědků). Pád není způsoben žádným záměrným pohybem 

nebo jinou příčinou, jako je cévní mozková příhoda, mdloba, epileptický záchvat.“ (Joint 

Commission Resources, 2007, s. 21) 

 

„Pád také můžeme definovat jako pacientův náhlý a neočekávaný sestup ze stoje, ze sedu 

nebo i z horizontální polohy, včetně uklouznutí ze židle na zem a včetně asistovaného pádu (kde 

jednotlivá osoba vede padajícího pacienta k zemi), s poraněním nebo i bez poranění pacienta.“ 

(Dostálová, Nahodilová, 2011) 

 

Hodnocení pádu v domácím prostředí nebo jen jeho samotné zjištění není snadné. 

Často k němu dojde beze svědků, bez přítomnosti sestry v případě domácí péče. Pokud 

se senior při pádu neporanil, často ho ani neohlásí například z důvodu ostychu, myslí si, 

že je neschopný „udržet se na nohách“. Při opakovaných pádech se umocňuje strach 

z dalšího pádu, a tak senioři i jejich rodiny přemýšlí o umístění seniora do ústavní péče, 

která by mu dala pocit bezpečí a pomoci (10, 29). 

 

 

2.2.1 Klasifikace a fenomenologie pádů 

 

V knize „Prevence pádů ve zdravotnickém zařízení: cesta k dokonalosti a zvyšování 

kvality“ je zmínka o dělení pádů na náhodné, nepředvídané fyziologické a předvídané 

fyziologické. Náhodné pády jsou takové, kdy pacient neúmyslně upadne, zakopne, 

uklouzne na podlaze, kde je rozlitá tekutina apod. Nepředvídaný fyziologický pád je 

zapříčiněn např. mdlobou, epileptickým záchvatem, tedy fyzickým stavem, který 

nemohl být předvídán. Předvídané fyziologické pády se vyskytují u lidí, kteří jsou dle 

stupnice rizika pádu pro pád rizikoví. Ve stupnici rizika pádu se hodnotí např. u pohybu 

dopomoc, pomůcky, u vyprazdňování dopomoc, inkontinence, nebo jestli není přítomen 

smyslový deficit, různé dezorientace, demence, samozřejmě pak rizikový je vyšší věk. 

Pády lze dále dělit na mechanické a symptomatické. Mechanické pády tvoří  

asi 25 – 30% pádů u seniorů. Jejich příčinou je nebezpečný povrch (kluzká podlaha, 

koberce), překážky v cestě (prahy), chůze po schodech či špatné osvětlení. Další 

příčinou pádu může být ale i nesprávné použití kompenzační pomůcky, v neposlední 

řadě pak nepevný kus nábytku použitý jako opěrný bod. Symptomatické pády 

představují asi 70 – 75% pádů a příčiny mohou být původu neurologického  



20 

 

a cerebrovaskulárního, kardiovaskulárního, onemocnění pohybového aparátu, poruchy 

chůze, poruchy zraku, psychiatrická onemocnění, metabolické poruchy, malnutrice, 

poruchy vyprazdňování a nežádoucí účinky léků (14, 17, 41). 

Pády můžeme dělit i dle fenomenologického obrazu. Pády zhroucením jsou 

zapříčiněny náhlým poklesem svalového tonu ve stoji nebo při chůzi a postižený klesá 

k zemi. Na vině je buď mozková příčina (kam patří epilepsie, kataplexie apod.) nebo 

oběhová příčina (ortostatická hypotenze, synkopy). U pádů skácením je příčinou těžká 

porucha rovnováhy (mozková či vestibulární onemocnění) nebo i blok krční páteře, 

postižený padá „jako podťatý“, bez obranných reflexů, takže se při pádu mnohdy 

poraní. Pád zakopnutím směřuje dopředu na předpažené ruce, jedná se  

o zakopnutí o nějakou překážku nebo povrch podlahy, příčinou můžou být poruchy 

chůze (např. šouravá chůze u Parkinsonovy choroby), poruchy zraku, svalová slabost.  

I v případě pádu zamrznutím jde o pád směrem dopředu, podkladem je záraz dolní 

končetiny při chůzi, noha zůstává „přilepena“ k podlaze, avšak tělo stále pokračuje 

v chůzi, a nastává pád. Tento pád je typický pro Parkinsonovu nemoc. Nediferencované 

pády jsou dány prostou nepozorností seniora, nepřizpůsobení se podmínkám terénu, 

patří sem uklouznutí, nebo i porucha kontroly svislé osy (u lidí s demencí).  

Do kategorie jiných pádů patří pády, které nemají souvislost s chůzí nebo stojem, např. 

pády ze sedu, při postavování či usedání nebo pády z lůžka (12, 13, 14). 

 

 

2. 2. 2 Rizikové faktory pádu 

 

Jak bylo napsáno výše, pád většinou nemá pouze jednu příčinu, ale je kombinací 

několika onemocnění či rizikových faktorů. Co se týče rizikových faktorů, mohou se 

dělit na vnitřní a vnější. Mezi vnitřní faktory patří věk, předchozí pád, poruchy zraku, 

nejistá chůze, poruchy pohybového aparátu, duševní poruchy, akutní a chronická 

onemocnění. Věk je vnitřním faktorem z důvodu skutečnosti, že s rostoucím věkem 

pádů přibývá. Ve stupnici rizika pádů jsou pro pád rizikoví lidé 65 let a starší. Pokud je 

v anamnéze zaznamenán již nějaký pád, je daný člověk více rizikový pro další pád než 

ten, který ještě neupadl. Časté opakované pády by měly být varovným signálem  

a je okamžitě nutné hledat příčinu. Dalším vnitřním faktorem jsou poruchy zraku jako 

zhoršené vidění za šera (zvláště ve špatně osvětlených prostorách se zvyšuje riziko 

pádu), fotofobie, zúžený zorný úhel, snížená zraková ostrost, snížené prostorové 
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vnímání, katarakta nebo retinopatie. Nejistou chůzí je míněn způsob a typ chůze – např. 

stařecká změna chůze se projevuje zpomalením chůze, zkrácením kroku a snížením 

výšky kroku (nedostatečné zvedání nohou při chůzi). Se stařeckou chůzí pak souvisí 

koordinace pohybů paží při chůzi, kdy je zřejmá porucha souhybu paží s dolními 

končetinami. Mezi poruchy pohybového aparátu patří svalová slabost, zvápenatění vazů 

a šlach či zvýšené zakřivení páteře důsledkem osteoporózy. S tím je pak spjatá špatná 

rovnováha a postoj, kdy změna stoje zahrnuje především kolísání v klidném stoji. Dále 

sem patří záněty a bolest kloubů, svalové atrofie při malnutrici a nečinnosti, parézy (v 

geriatrii častá hemiparéza po CMP), amputace, artróza apod. U duševních poruch to 

jsou stavy zmatenosti, dezorientace, poruchy paměti a depresivní stavy. Akutním 

onemocněním může být epilepsie, CMP, ortostatická hypotenze, horečka, infarkt 

myokardu nebo synkopy. Posledním vnitřním faktorem jsou chronická onemocnění jako 

demence, revmatická onemocnění, diabetes mellitus či Parkinsonova nemoc (10, 12, 13, 

14, 17). 

Četné jsou i vnější faktory. Těmi mohou být například léky. Není výjimkou, že starší 

lidé často berou velké množství léků. Pro seniory jsou rizikové léky ovlivňující 

centrální nervový systém, mezi ně patří sedativa, hypnotika, anxiolytika  

a benzodiazepiny. Také antihypertenziva nebo diuretika jsou riziková. Ta mimo jiné 

navozují časté močení, takže je senior nucen k rychlému postavení a pohybu a hrozí 

pád. Dalšími rizikovými léky jsou antiarytmika, antidiabetika, vazodilatancia, 

nesteroidní antiflogistika (např. indometacin, ketoprofen) a laxativa. Riziko pádu pro 

seniora může nastat i ve chvíli, kdy nově změnil svou dosavadní medikaci (1, 3).  

Mezi vnější faktor patří i alkohol. Nebezpečí může nastat v koupelně, kde dochází 

k více než polovině pádů, protože chybí dostatek madel pro seniorovu oporu. Mezi 

nevhodné vybavení domácnosti patří špatně nastavená výška lůžka nebo nestabilní 

nábytek na kolečkách. Za ovlivnitelný vnější faktor lze považovat i nebezpečný povrch, 

kterým je míněna podlaha s uvolněnými parketami, malé koberečky, mokrá nebo 

vysoce naleštěná podlaha. I špatné osvětlení ve smyslu nedostatečné intenzity světla 

nebo nevhodně umístěného světla s osvitem do obličeje či odrazy od zrcadla může být 

příčinou pádu. Například senior, který chce ušetřit za elektrickou energii, rozsvítí malou 

lampičku, a tudíž je místnost nedostatečně osvětlena a s přidružením špatného vidění za 

šera mu hrozí pád. Za rizikový může být považován špatně umístěný vypínač světla (za 

skříní či příliš vysoko). Jako nevhodná je obuv s dlouhou špičkou (z důvodu nadměrné 

velikosti boty), s vysokými podpatky, rozvázanými tkaničkami či nevyhovujícími 
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podrážkami. Překážkami, a tím i rizikovým faktorem, mohou být například vyčnívající 

elektrické kabely, prahy nebo schody (až 10 % pádů se stane na schodech). Chlad 

nepříznivě ovlivňuje prokrvení svalů, pohybovou koordinaci či svalový tonus,  

a v důsledku toho může zapříčinit pád. Zabránit pádu mohou správně používané 

kompenzační pomůcky – buď samotná přítomnost potřebné hole anebo její vhodně 

nastavená výška. Senior by se měl vyvarovat rizikových činností jako úklidu vysokých 

skříní na štaflích, na židli, prací ve výškách na žebříku. Koneckonců pád může nastat 

i cizím zaviněním, kam patří pády v dopravních prostředcích, dopravní nehody  

a syndrom týrání (elder abuse), kde podezřelé jsou opakované pády nejasně vysvětlené 

(12, 14, 17, 22, 30). 

 

 

2. 2. 3 Důsledky pádu 

 

Nedílnou součástí pádu bohužel často bývají nepříjemné následky. Je zřejmé,  

že senioři jsou náchylnější k poraněním než mladší generace a taky se poranění hůře 

hojí. 5 – 15 % pádů je provázeno větším poraněním, jako je poranění hlavy, měkkých 

tkání, zlomenin a luxací. Zlomeniny se na větších poraněních podílí 75 %. Tomu 

nahrává i skutečnost, že se ve stáří, zvlášť u žen, často vyskytuje osteoporóza. 

Nejčastějšími zlomeninami u seniorů jsou fraktury krčku stehenní kosti, Collesova 

zlomenina zápěstí a kompresivní zlomeniny obratlů. Dále při pádu hrozí nitrolební 

poranění (subdurální či epidurální hematom, mozkové komoce či kontuze), popáleniny 

či opařeniny (zapříčiněny politím vroucí vodou či opření o horkou plotýnku). Co je 

zdravotníky často podceňováno, jsou kontuze měkkých tkání. Zdánlivě banální poranění 

může mít za následek bolestivost a s tím spojenou přechodnou poruchu soběstačnosti 

(10, 12). 

Zvláště pro seniory s výraznou svalovou slabostí, s obezitou, ochrnutím či těžkou 

osteoporózou je náročný úkol se po pádu opět postavit. Ale i soběstačný starý člověk 

může mít potíže se postavit, neboť při vstávání je důležitá svalová síla a pohybová 

koordinace. Tito senioři pak mohou po pádu ležet na zemi hodiny až dny bez pomoci. 

Tehdy pak hrozí podchlazení nebo nekróza tkání, když postižený leží v zaklíněné 

poloze bez pohybu. Opakované pády pak mohou umocnit strach z dalšího pádu. Avšak 

strach z pádu nemusí být nutně spjat s předchozí zkušeností, ale může být důsledkem 

podceňování vlastního zdraví a schopností. Strach narůstá s věkem a to už od 50. roku 
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života. Staří lidé z důvodu strachu snižují svoji fyzickou aktivitu a intenzitu každodenní 

činnosti. Čím více pak senior omezuje své činnosti, tím si snižuje kvalitu života  

a omezuje svou soběstačnost, což pak v důsledku může znamenat umístění do ústavní 

péče. U osamocených seniorů může obava z dlouhého ležení na zemi bez pomoci 

vyvolat úzkost a deprese. A nakonec nejhorším důsledkem může být až smrt seniora 

(10, 12, 13, 30, 41). 

 

 

2. 2. 3 Prevence pádu v domácím prostředí 

 

I při zajištění veškerých možných opatření je možné, že k pádu dojde. Jeho četnost 

však lze výrazně omezit. Vhodné je použití kombinace více opatření. Chybět by neměl 

individuální přístup k potřebám každého seniora. Důležité je i pravidelné 

přehodnocování rizik prostředí a účelnost současných opatření. Nejvíce ovlivnitelné 

jsou hlavně vnější rizikové faktory, tedy ty, které se týkají úpravy bytu, použití 

kompenzačních pomůcek apod. (12) 

Co se týká úpravy bytu, k více než polovině pádů dochází v koupelně, a tak by asi 

mělo nejvíc pozornosti směřovat právě sem. Zde pády zapříčiňují hlavně mokrá 

podlaha, uklouznutí ve vaně či ve sprše. Pomoci mohou protiskluzové podložky  

a koupelnové koberce, stejně tak sedátka do vany a sprchy. Mimo jiné je třeba dávat 

pozor na teplotu vody, neboť v seniorském věku je v důsledku snížené citlivosti kůže 

častý výskyt opaření. Horká voda může zapříčinit dilataci cév, snížení krevního tlaku  

a následnou závrať a pád. Ve vybavení koupelny by neměla chybět madla pro bezpečné 

vstávání z vany nebo z WC. Na WC pak lze použít nástavec, který usnadňuje sedání  

a vstávání. Instalace madel je vhodná i po celém bytě, můžeme se seniorem nacvičit 

pohyb po bytě a na základě potřeby umístit madla, přiměřeně silná, aby ulehčovala 

úchop a držení. Koupelna by měla být dostatečně prostorná pro bezpečný pohyb seniora 

(18, 25). 

Další rizikovou místností je kuchyň. Zde jsou různé elektrospotřebiče, ostré nádobí, 

hrozí tu, stejně jako v koupelně, nebezpečí kluzké podlahy. Kabely elektrospotřebičů 

vedoucí po podlaze musí být umístěny tak, aby nebyly důvodem zakopnutí, 

nejvhodnější je jejich vedení v lištách. Trouba umístěná pod sporákem není vhodná, 

neboť sklánění se k ní a horký vzduch stoupající po otevření může způsobit ztrátu 

rovnováhy, přechodné ovlivnění vědomí a následně pád. Nejvhodnější umístění je tedy 
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v úrovni trupu, manipulace s ní je pak snazší a bezpečnější. Kuchyňská linka by měla 

být celkově uspořádaná tak, aby bylo vše na dosah ruky, bez použití schůdků. Když jsou 

však schůdky potřeba, je nutné zkontrolovat jejich bezpečnost a stabilitu (18, 25). 

V ložnici musí být dostatek místa pro volný pohyb kolem postele. Ta by měla být 

zvýšená pro snadnější vstávání a sedání. Vstávat z postele by měl senior pomalu,  

aby nedošlo k ortostatické hypotenzi. Seniorovo bezpečí pak umocní přítomnost 

telefonu u lůžka na případné přivolání pomoci. Je dobré u postele umístit i například 

systém tísňového volání, resp. tísňové péče (18, 25). 

Nábytek v celém bytě, nejen v obývacím pokoji, by měl být stabilní, aby se o něj 

v případě potřeby mohl člověk opřít. Je nevhodné mít vybaven nábytek kolečky, která 

pro oporu rozhodně neposlouží, ba naopak ještě přispějí k pádu. U židlí a křesel jsou 

pohodlné opěrky, které zjednoduší vstávání, stejně tak usnadňuje vstávání správná 

výška sedáku. Sama o sobě je riziková podlaha. Hladké a kluzké jsou parkety, linolea, 

dlaždičky. Koberce by se měly volit celoplošné, stoupnutím na malý kobereček se může 

senior smeknout a upadnout. Když už se v bytě vyskytnou, je nezbytné je vybavit 

protiskluznými podložkami a kontrolovat, zda nemají ohnuté okraje, o které by mohl 

senior zakopnout. Také koberce s vysokým vlasem nejsou správnou volbou, neboť svou 

měkkostí snižují stabilitu stoje. Prahy se doporučují odstranit, nebo mít podlahu ve výši 

prahu. U schodů by nemělo chybět zábradlí po celé délce schodiště. Stává se, že senior 

přehlédne schod, proto by měl být první a poslední schod označen výraznou páskou. 

Také každý jednotlivý schod je vhodné opatřit protiskluzovými pásky. Je nepřípustné 

odkládat na schody jakékoliv předměty, které mohou představovat překážku pro 

bezpečný pohyb. Neméně důležité je i správné osvětlení. Svícení malou lampičkou  

a vzniklé šero může zvlášť u seniorů s poruchou zraku přispět ke špatné orientaci  

po místnosti a mohou například o něco zakopnout. V noci při vstávání z lůžka a cestě  

na toaletu je vhodné zajistit noční svícení. Vypínače je třeba umístit hned u dveří,  

aby senior nemusel hledat vypínač daleko v místnosti ve tmě (18, 25). 

Co se týče preventivních opatření u samotného seniora, jeho obuv by měla být pevná, 

ke kotníkům pro zvýšení stability a ochrany kotníku a se širší špičkou. Nevhodné jsou 

pantofle, boty na podpatku, sešlapané a s volnou patou. Ponožky musí být bez 

stahujících gumiček. Vhodné ponožky i obuv pro seniory lze koupit ve zdravotnických 

potřebách. Dobré je také používání různých kompenzačních pomůcek pro bezpečný 

pohyb, jako jsou berle, hole či chodítka. U těch však čas od času musíme zkontrolovat 

gumové koncovky, které se opotřebovávají a je třeba je vyměnit. V zimě je lze pro 
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pohyb venku doplnit o bodec proti uklouznutí, ale naopak při pohybu ve vnitřních 

prostorách je nebezpečný z důvodu možného uklouznutí po dlažbě. Hole nebo berle 

mohou být pevné nebo výškově nastavitelné, hole pak ještě trojbodové nebo 

čtyřbodové. Chodítka mohou být čtyřbodová pevná, trojkolky nebo čtyřkolová, která 

jsou vybaveny brzdami, nákupním košíkem či odkládací plošinkou. Tyto všechny 

pomůcky předepisují odborní lékaři jako neurolog, ortopedický protetik či rehabilitační 

lékař, u chodítek je pak nutný navíc souhlas revizního lékaře. Existují i chrániče 

kyčelního kloubu (viz Příloha 2) ve formě spodního prádla, do kterého jsou všity 

vycpávky v místě velkého trochanteru. Tyto chrániče snižují riziko zlomenin při pádu. 

Při riskantních činnostech by měl senior zvážit, jestli je bezpečně zvládne sám a bez 

úrazu či pádu. Úklidové práce ve výškách, mytí oken, věšení záclon, montáž svítidel  

a podobné činnosti by sám dělat neměl a raději je přenechat rodině či různým 

úklidovým službám (6, 11, 17, 18, 25). 

Prevencí proti pádu může být udržení mobility a dobré kondice. Pravidelná pohybová 

aktivita pozitivně ovlivňuje některá onemocnění, posiluje kardiovaskulární systém, 

udržuje soběstačnost, podporuje metabolismus a příznivě ovlivňuje i psychickou 

stránku člověka. Pohybovou aktivitou je zde míněno hlavně například jízda na kole 

nebo rychlá chůze, nejen aktivity běžného života. Je však samozřejmé, že senior musí 

fyzickou aktivitu přizpůsobit svému zdravotnímu stavu. Jaké má člověk osobnostní 

rysy, jak byl vychován, prostředí, kde vyrůstal či ekonomická stránka života seniora,  

to vše působí na to, jaký si senior vytvoří vztah k pohybové aktivitě. Velkou roli hraje 

taky motivace seniora k aktivitě. Například člověk obecně se k aktivitě donutí snáz, 

když necvičí sám, ale třeba se známým. Vhodné je i střídání různých aktivit. Nebo je 

možné skloubit pohyb s pro seniora příjemnou obvyklou činností, například při 

sledování televize jezdit na rotopedu (5). 

Senioři, kteří mají dobrý zdravotní stav, by měly konat aerobní pohybovou aktivitu  

o střední intenzitě po dobu 30 minut pětkrát do týdne. Ti senioři, jejichž zdravotní stav 

neumožňuje tolik minut, by se měli snažit aspoň tak dlouho, jak jim to jejich zdravotní 

stav umožní. Důležité pro seniory je cvičení na udržení rovnováhy, na koordinaci  

a posilování svalových skupin pro snížení rizika pádu. U pohybové aktivity je nutná 

pravidelnost, aby se docílilo požadovaného pozitivního efektu na zdraví člověka. Je 

třeba rozvíjet všechny složky pohybových schopností, jako jsou vytrvalost, síla, 

flexibilita, rychlost a rovnováha. Při posílení vytrvalostní složky se uplatňuje chůze, 

běžecké lyžování či plavání ve stylu kraula či znaku. Silovou složku posílí hlavně 
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odporový trénink, tzn. různé dřepy, kliky, výpady a podobně. Flexibilitu lze ovlivnit 

strečinkem, kdy můžeme zvolit mezi statickým nebo dynamickým. Rovnováhu lze 

cvičit na speciální výkyvné desce, kdy jsou nohy pokrčené a tělo je mírně vpředu, nebo 

na srolované osušce s jednou pokrčenou nohou stojnou a druhou pokrčenou k trupu.  

Ke cvičení samozřejmě patří správné pravidelné dýchání v průběhu aktivity. Platí, že při 

cvičení se nesmí zadržovat dech a mělo by se dýchat bez silového úsilí, volně a plynule 

(5, 8, 16, 21, 31). 

 

 

2. 2. 4 Postup všeobecné sestry při zjištění pádu seniora v domácím prostředí 

 

Pokud zjistí všeobecná sestra v domácí péči, že došlo k pádu seniora v její 

nepřítomnosti nebo ho najde po pádu ležícího na zemi, postup se příliš neliší od postupu 

při zjištění pádu pacienta v nemocnici. Prvně sestra provede předběžné vyšetření 

pacienta, zhodnotí vědomí, zorničky, schopnost reakce a komunikace, změří mu tlak  

a puls, diabetikovi změří hodnotu glykémie, zkontroluje hybnost končetin, jestli nemá 

nějaké viditelné zranění, zda nemá nějaké bolesti a co pádu předcházelo, jestli náhlá 

změna zdravotního stavu nebo nějaká exogenní příčina (zakopnutí o překážku, špatné 

použití kompenzačních pomůcek aj.), a poté sestra volá obvodního lékaře seniora  

a podle jeho instrukcí jedná dál. Pokud jde o akutní vážný stav, volá ihned 155. O pádu 

udělá sestra záznam do dekursu pacienta a nahlásí obvodnímu lékaři seniora (29). 

 

 

2. 3 Systém tísňové péče 

 

Snad každý senior je rád doma a v potřebné úrovni soběstačnosti a nezávislosti.  

A přesto i mnoho soběstačných seniorů, hlavně osamělých, je ohroženo možnou rychlou 

destabilizací svého zdravotního stavu. Je pravděpodobné, že mnoho seniorů se obává, 

že když kupříkladu upadnou, budou dlouho ležet na zemi a nikdo je nenajde. Proto by 

snad řadu seniorů uklidnila už prostá existence, dostupnost nějakého zařízení, které by 

v případě nouze zavolalo rychlou pomoc. V poslední době se podobný systém rozvíjí, 

tzv. tísňová péče. Ta zajišťuje právě rychlé přivolání pomoci při náhlých situacích, jako 

je pád, zhoršení zdravotního stavu či napadení. Tísňová péče je určena jak pro seniory 

žijící spíše doma, tak i pro seniory aktivní, chodící ven. Mohou ji využít i osoby se 
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zdravotním postižením starší 18 let, občanské sdružení Život 90 udává 27 let a výš. 

Nemůže být poskytnuta osobám se smyslovým postižením jako hluchoněmost nebo 

osobám neslyšícím, také lidem trpícím duševním onemocněním z důvodu rizika 

zneužívání služby a lidem s postižením motorických funkcí znemožňující zmáčknutí 

tlačítka zařízení (6, 39). 

Prvním poskytovatelem tísňové péče v ČR je občanské sdružení Život 90 a jeho 

tísňová péče Areíon. Sdružení je tu od roku 1990 a počátky jeho tísňové péče Areíon se 

datují do roku 1992. Další organizací, která se zabývá systémem tísňové péče, je 

například asistenční služba a tísňová péče Anděl Strážný. Obě organizace působí po 

celé ČR (34). 

Než je klientovi služba napojena, operátorky se s ním telefonicky spojí a poskytnou 

veškeré informace o službě. Dále je třeba vyplnit se sociální pracovnicí vstupní 

dotazník, vybere se vhodný typ zařízení a klient obdrží formulář pro svého obvodního 

lékaře k vyjádření na zřízení tísňové péče. Po vyplnění formuláře navštíví klienta 

sociální pracovnice, která provede sociální šetření, a pracovnice tísňové péče, která mu 

vysvětlí, jak systém funguje, kdy je možné ho použít a zjistí nejbližší kontakty rodiny 

seniora, kam by se v případě nouze volalo. Posledním krokem je pak montáž zařízení  

u stacionárního typu (33). 

 

2. 3. 1 Jak funguje systém tísňové péče 

 

Obě organizace nabízejí prakticky stejný systém tísňové péče. Existují dvě varianty, 

domácí a mobilní, fungující na stejném principu – senior, který je z jakékoliv příčiny 

v nouzi, stiskne nouzové tlačítko, které má stále u sebe. Tlačítko vyšle signál  

na dispečink tísňové péče. Zde jsou k dispozici odborně vyškolené pracovnice, které 

zhodnotí seniorovu situaci a podle toho jednají dál, vyšlou asistenční vozidlo v případě 

lehčích situací jako zvednutí klienta ze země v důsledku pádu či informují rodinu,  

při vážných situacích se spojují se složkami integrovaného záchranného systému (IZS) 

(24, 37). 

Domácí (stacionární) tísňová péče je určena těm klientům, kteří jsou méně aktivní  

a většinu času tráví doma, anebo klientům se zdravotním postižením. Služba je 

napojena přes pevnou linku v bytě klienta nebo přes GSM síť. Služba Anděla Strážného 

je buď ve formě bezdrátového systému GSM alarmu nebo ve formě seniorského 

telefonu Jablotron. Zařízení jsou ještě doplněna o pohybové čidlo. Při absenci pohybu 
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delší než 10 – 12 hodin vyšle čidlo signál na dispečink tísňové péče a operátorky se se 

seniorem spojí (23, 37). 

Mobilní tísňová péče se hodí pro aktivnější seniory, kteří často chodí ven. U tísňové 

péče Života 90 i Anděla Strážného existuje ve dvou variantách: ve formě krabičky  

do kapsy nebo mobilního telefonu pro seniory. Systém lze použít všude, kam dosahuje 

pokrytí mobilních operátorů. Varianta Comfort (krabička do kapsy) je vybavena navíc 

detekcí pádu a nehybnosti. Forma mobilního telefonu nabízí schopnost seniora kdekoliv 

lokalizovat (24, 37). 

Tísňová péče Života 90 pak nabízí ještě doplňky ve formě úschovy klíčů pražských 

klientů – v případě nouze se pak lidé poskytující pomoc snadno dostanou do bytu 

klienta, nebo třeba pravidelné volání ze strany pracovnic tísňové péče klientovi, pokud 

si to bude přát (37). 

Ceny tísňové péče se odvíjí od konkrétního druhu služby. U domácího zařízení Života 

90 stojí aktivace 1500 Kč, cena zařízení je 5000 Kč – 16 000 Kč a dále se platí měsíční 

poplatek 400 Kč, mobilní zařízení stojí od 1099 Kč do 4800 Kč a měsíční poplatek od 

400 Kč do 550 Kč. Domácí zařízení Anděla Strážného stojí od 3300 Kč do 6500 Kč  

a měsíční poplatek 350 Kč. Mobilní zařízení stojí od 1344 Kč do 4800 Kč, měsíční 

poplatek od 275 Kč do 550 Kč. Podrobné ceníky jsou uvedeny v Přílohách 3 a 4. Cena 

případných oprav je hrazena od organizace, klient nesmí sám cokoliv opravovat  

(23, 24,  32, 38). 

 

 

2. 3. 2 Financování systému tísňové péče Libereckým krajem 

 

Program na podporu seniorům jako takový, který by poskytoval příspěvky přímo 

seniorům, Liberecký kraj nemá, avšak podporuje sociální služby, které poskytují 

tísňovou péči této cílové skupině. Úřad práce vyplácí příspěvky na péči osobám dle 

stupně závislosti. Tento příspěvek lze použít k úhradě sociální služby, v tomto případě 

k úhradě tísňové péče. V Libereckém kraji poskytují tísňovou péči dva poskytovatelé,  

a to Anděl Strážný, z. ú. (regionální služba) a Život 90, a. s. (nadregionální služba). 

Sociální služby mohou být financovány z dotačního fondu Libereckého kraje  

a finančních prostředků na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Dále sociální služby finančně podporují i obce, například Liberec či Praha. (38) 
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V roce 2014 zadal Liberecký kraj ke zpracování projekt Nastavení systému tísňové 

péče ve spolupráci s Českým červeným křížem. Projekt zajišťuje také poskytovatel 

sociální služby Anděl Strážný. Cílem projektu bylo nastavení tísňové péče a provedení 

depistáže terénu. Projekt byl navržen pro oblast Jablonecka a v roce 2015 proběhne jeho 

monitorování Libereckým krajem. Pokud se tento způsob zajištění tísňové péče osvědčí 

a ukáže se jako účinný, pak se může rozšířit do ostatních území Libereckého kraje ve 

spolupráci s obcemi a poskytovateli sociálních služeb. Dojde tak k podpoře, rozvoji  

a propojení komplexních terénních služeb, které umožní lidem zůstat v jejich domácím 

prostředí. (23) 

 

 

2. 3. 3 Výhody a nevýhody pro seniora a všeobecnou sestru v domácí péči 

 

Výhod má tento systém hned několik. Jako první je nepochybně pocit bezpečí  

a jistoty záchrany v situaci nouze. Tento fakt může zvýšit jistotu seniora při výkonu 

běžných domácích, venkovních a jiných aktivit a tak kladně ovlivňuje psychickou 

pohodu jeho i blízkých členů rodiny. Senior díky tomuto zařízení často nalézá ztracenou 

svobodu a sebedůvěru, kterou mu vzala převážně zdravotní omezení následkem stáří. 

Senior si však skutečnost nemusí na první pohled uvědomit, a proto může být skeptický 

v začátcích, kdy se ho okolí snaží na systém přivést. V této fázi je nutné postupovat 

pozvolna a s trpělivostí seniora v klidu vše naučit a opakovaně vysvětlovat, zkoušet  

a motivovat. Často proces není způsobený nevolí, ale technickou negramotností starších 

lidí, jelikož technický vývoj za poslední dobu rychle postupuje kupředu a držet krok 

s dobou dělá potíže i lidem středního věku. Právě negramotnost může být nevýhodou 

systému. Další možnou nevýhodou pak může být finanční stránka. (19) 

Stává se, že seniorovi je někdy smutno, cítí se sám, potřeboval by si s někým 

popovídat. Třeba mezigenerační vztahy v jeho rodině nejsou zrovna dobré nebo je obětí 

domácího násilí. Možná by potřeboval poradit v oblasti sociální či právní. Se všemi 

těmito problémy se mohou senioři obrátit na linku Senior telefon Života 90, fungující 

24 hodin denně. Senior telefon poskytuje hlavně telefonickou krizovou pomoc. Obracet 

se na tuto linku však mohou i osoby pečující o seniory, lidé, kteří se náhodně dostanou 

k péči o seniory nebo jakékoliv subjekty zajišťující služby pro seniory. Linka je 

bezplatná (35, 36).  
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Pro všeobecnou sestru má systém výhodu v tom, že i v její nepřítomnosti může být 

seniorovi poskytnuta rychlá pomoc. Anebo kdyby ona potřebovala náhlou pomoc v péči 

o seniora, může si ji zavolat právě systémem tísňové péče. Možnosti systému také ušetří 

sestře cenný čas v péči o další pacienty. (40) 
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3 Výzkumná část 

 

3. 1 Hlavní cíle výzkumu 

 

1. Zjistit, zda senioři znají preventivní opatření pádů nebo bezpečnostní 

pomůcky. 

2. Zjistit, jakými preventivními opatřeními senioři předcházejí pádům. 

3. Zjistit, jaké činnosti u seniorů vyvolávají pocity strachu z pádu. 

4. Zjistit, zda senioři znají systém tísňové péče a jestli by o takový systém měli 

zájem. 

3. 2 Výzkumné otázky  

 

1. Znají senioři nějaká preventivní opatření proti pádu? 

2. Jakými opatřeními zabraňují senioři svým pádům? 

3. Jaké činnosti vyvolávají u seniorů nejčastěji strach z pádu? 

4. Slyšeli senioři o systému tísňové péče? 

5. Mají senioři o systém tísňové péče zájem? 

3. 3 Výzkumné předpoklady 

 

1. Předpokládáme, že alespoň 60 % respondentů bude znát nějaké preventivní 

opatření pádů a dokáže je jmenovat. 

2. Předpokládáme, že alespoň 40 % respondentů skutečně používá preventivní 

opatření pádů a dokáže využívanou pomůcky jmenovat. 

3. Předpokládáme, že nejčastěji využívanou pomůckou prevence pádů  

u dotazovaných jsou madla. 

4. Předpokládáme, že nejčastěji se senioři bojí pádů v koupelně, tedy ve sprše či 

vaně. 

5. Předpokládáme, že systém tísňové péče zná méně než 30 % respondentů. 

6. Předpokládáme, že zájem by o tento systém mělo více než 50 % respondentů. 

 

Tyto předpoklady byly stanoveny na základě vlastního předvýzkumu.  
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3. 3 Metodika výzkumu 

 

Pro výzkum k této bakalářské práci byla zvolena metoda dotazníku, který byl 

vytvořen na základě konzultací s vedoucí práce. Jeho ukázka je zobrazena v Příloze  

č. 5 této práce. Srozumitelnost dotazníku byla ověřena předvýzkumem. Bylo osloveno 

10 respondentů, kteří potvrdili srozumitelnost, a tak nemusel být dotazník dále 

přeformulován. Po formální stránce byl dotazník tvořen 20 otázkami, respondenti 

vybírali buď z uzavřených odpovědí, i s možností napsání vlastní odpovědi při 

nevyhovující nabídce možností, nebo odpovídali pomocí otevřených odpovědí. Co se 

týče obsahové stránky dotazníku, respondenti byli tázáni na rodinné zázemí – neboť 

předpokládáme, že dobré rodinné zázemí a možnost častých návštěv rodiny snižuje 

výskyt pádů např. zajištěním více bezpečnostních pomůcek a zvyšuje seniorův pocit 

bezpečí a jistoty při denních činnostech –, na okolnosti a důsledky jejich případného 

pádu v domácím prostředí, jelikož je důležité znát příčiny a následky každého pádu, aby 

se dalo dalšímu pádu předejít nebo alespoň omezit jeho výskyt. Respondenti byli také 

tázáni, jestli znají preventivní opatření proti pádu či bezpečnostní pomůcky, protože 

jejich využitím můžeme zvýšit seniorovu bezpečnost, stejně tak jeho jistotu při 

vykonávání běžných denních činností. V poslední části dotazníku byli respondenti 

dotazováni na znalost a zájem o systém tísňové péče, který také představuje jeden ze 

základních cílů této práce. Dotazníkové otázky, které přímo nesouvisí s vyhodnocením 

výzkumných předpokladů, jsou uvedeny pro dokreslení zkoumané problematiky. 

Data získána z dotazníkového šetření byla vyhodnocena a zpracována v počítači 

programem Microsoft Office Excel 2007 a Microsoft Office Word 2007.  

Pro přehlednost výsledků byly zvoleny 2 typy grafů, výsečový a sloupcový. V analýze 

dotazníkové položky č. 14 a 15 a u analýzy výzkumných předpokladů jsou v tabulkách 

zvýrazněny zeleně správně odpovědi a červeně špatné odpovědi. 

 

3. 3. 1 Charakteristika výzkumného vzorku 

 

Výzkumný vzorek byl tvořen lidmi ve věku 60 let a více, vybranými na základě 

souhlasu o vyplnění dotazníků. Byli dotazováni jak nehospitalizovaní senioři, tak  

i hospitalizovaní v Krajské nemocnici Liberec, a.s. Před samotným dotazníkovým 

šetřením byla vyplněna a potvrzena náležitá povolení k výzkumu od příslušných 
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oddělení, která jsou zobrazena v Příloze 7. Za oddělení pro dotazníkové šetření bylo 

vybráno oddělení následné péče, kardiologie, interní oddělení, oddělení všeobecné 

chirurgie a traumatologie. Pro pravděpodobný malý vzorek respondentů se nakonec 

upustilo od oddělení traumatologie a náhradou všeobecné chirurgie z důvodu 

rekonstrukce bylo zvoleno oddělení cévní chirurgie. Respondenti byli převážně 

z Libereckého kraje, menšina pak z Prahy, Mladé Boleslavi a jižních Čech, a to pro 

zvýšení objektivnosti celého výzkumu a minimalizování subjektivních faktorů 

ovlivňujících odpovědi respondentů jako například kolektivní ovlivnění odpovědí na 

jednom oddělení. 

Hospitalizovaným seniorům byl rozdán dotazník v tištěné verzi. Respondenti 

odpovídali sami bez přítomnosti autorky práce. Nehospitalizovaným seniorům byl 

dotazník rozdán taktéž v tištěné verzi. Výzkum proběhl na přelomu měsíců 

květen/červen 2015. Bylo rozdáno celkem 119 dotazníků, z toho 58 pro hospitalizované 

a 61 pro nehospitalizované seniory. Z hospitalizovaných odmítlo vyplnit 12 lidí, 

nehospitalizovaný byl jeden. Pro výzkum bylo tedy zpracováno 106 dotazníků, z toho 

60 dotazníků od nehospitalizovaných a 46 od hospitalizovaných seniorů. 
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3. 4 Prezentace výsledků dotazníkového šetření 

 

Analýza dotazníkové položky č. 1 

Tabulka 1: Pohlaví respondentů 

Otázka č. 1 Absolutní četnost 
Relativní četnost v 

% 

Muž 48 45,3 % 

Žena 58 54,7 % 

Celkem 106 100 % 

 

 

Graf 1: Pohlaví respondentů 

  

Otázka č. 1 se týkala pohlaví, 48 (45,3 %) respondentů byli muži, 58 (54,7 %) 

respondentů byly ženy. Graf výše zobrazuje rozložení odpovědí respondentů jak 

s absolutní, tak relativní četností. 

 

Analýza dotazníkové položky č. 2 

Tabulka 2: Věk respondentů 

Otázka č. 2 Absolutní četnost 
Relativní četnost v 

% 

60 – 74 let 64 60,4 % 

75 – 89 let 39 36,8 % 

90 let a více 3 2,8 % 

Celkem 106 100 % 

 

48; 45 % 

58; 55 % 

Muž 

Žena 
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Graf 2: Věk respondentů 

 

Otázka č. 2 se tázala na přesný věk, pro přehlednost jsou zde uvedeny věkové 

skupiny. Do věkové skupiny od 60 do 74 let patří 64 respondentů (60,4 %), do skupiny 

od 75 do 89 let patří 39 respondentů (36,8 %), 90 letí a starší byli 3 respondenti (2,8 %). 

Nejmladšímu respondentovi bylo 61 let, nejstaršímu 93 let. Pro názorné zobrazení je 

výše uveden graf s absolutní i relativní četností. 

 

Analýza dotazníkové položky č. 3 

Tabulka 3: Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů 

Otázka č. 3 Absolutní četnost 
Relativní četnost v 

% 

Základní a nižší 19 18 % 

Střední odborné 50 47,2 % 

Střední odborné s maturitou, pomaturitní studium 27 25,4 % 

Vyšší odborné 2 1,9 % 

vysokoškolské 8 7,5 % 

Celkem 106 100 % 

 

64; 60 % 

39; 37 % 

3; 3 % 

60 - 74 let 

75 - 89 let 

90 let a více 
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Graf 3: Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů 

 

Otázka č. 3 se dotazovala na nejvyšší dosažené vzdělání. Padesát respondentů  

(47,2 %) zvolilo možnost středního odborného vzdělání. Střední odborné vzdělání 

s maturitou má 26 respondentů (24,5 %). Sedmnáct respondentů (16 %) odpovědělo,  

že mají základní vzdělání. Vysokoškolské vzdělání uvedlo 8 respondentů (7,5 %), vyšší 

odborné pak 2 respondenti (1,9%). Jelikož tato otázka nabízela i možnost vlastní 

odpovědi, po jednom respondentovi (á 0,9 %) bylo zastoupeno pomaturitní studium,  

6 vystudovaných tříd a 5 vystudovaných tříd. Po přehlednost je uveden předchozí graf 

zobrazující absolutní i relativní četnosti jednotlivých stupňů nejvyššího dosaženého 

vzdělání respondentů. 

 

Analýza dotazníkové položky č. 4 

Tabulka 4: Bydliště respondentů 

Otázka č. 4 Absolutní četnost 
Relativní četnost v 

% 

Na vesnici 26 24,5 % 

Ve městě 75 70,8 % 

Ve velkoměstě 5 4,7 % 

Celkem 106 100 % 
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Graf 4: Bydliště respondentů 

 

Otázka č. 4 se ptala na místo bydliště, zda respondenti žijí na vesnici, ve městě či  

ve velkoměstě. Jak zobrazuje graf uvedený výše, nejvíce respondentů zvolilo možnost 

bydlení ve městě, přesněji 75 osob (70,8 %). Možnost „ve vesnici“ zvolilo  

26 respondentů (24,5 %). Velkoměsto zvolilo pouze 5 respondentů (4,7 %). 

 

Analýza dotazníkové položky č. 5 

Tabulka 5: Respondenti žijí v domácnosti 

Otázka č. 5 Absolutní četnost 
Relativní četnost v 

% 

V domově pro seniory 1 0,9 % 

V DPS 2 1,9 % 

S dětmi 6 5,7 % 

S partnerem 62 58,5 % 

Sami 35 33 % 

Celkem 106 100 % 

 

26; 24 % 

75; 71 % 

5; 5 % 

Na vesnici 

Ve městě 

Ve velkoměstě 
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Graf 5: Respondenti žijí v domácnosti 

 

Otázka č. 5 se ptala, jestli senioři žijí doma s partnerem, sami, s dětmi nebo měli 

možnost napsání vlastní možnosti. Nejvíce respondentů žije s partnerem, celkem  

59 osob (55,7 %). Druhá největší skupina respondentů odpověděla, že žijí sami, celkem 

35 respondentů (33 %). Dále 6 respondentů (5,7 %) uvedlo bydlení s dětmi. Možnosti 

„s partnerem“ a „s dětmi“ zkombinovali 3 respondenti (2,8 %), přičemž pro další 

analýzu budou zařazeni do kategorie seniorů žijících ve společné domácnosti 

s partnerem, stejně jako je zobrazeno v grafu k této otázce. V kolonce vlastní možnosti 

odpovědi odpověděli 2 respondenti (1,9 %) bydlení v domově s pečovatelskou službou 

(dále uváděno jako „DPS“) a 1 respondent (0,9 %) uvedl, že žije v domově pro seniory. 

Graf k této otázce zobrazuje jak absolutní, tak i relativní četnosti, přičemž  

100 % odpovídá celkovému počtu respondentů (106). 

 

Analýza dotazníkové položky č. 6 

Tabulka 6: Vztah respondentů s jejich rodinou/blízkými 

Otázka č. 6 Absolutní četnost 
Relativní četnost v 

% 

Sdílí společnou domácnost 9 8,5 % 

Příležitostně se navštěvují 91 85,8 % 

Nestýkáme se, nejsme v kontaktu 6 5,7 % 

Celkem 106 100 % 

 

1; 1 % 2; 2 % 
6; 6 % 

62; 58 % 

35; 33 % 
V domově důchodců 

V DPS 

S dětmi 

S partnerem 
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Graf 6: Vztah respondentů s jejich rodinou/blízkými 

Otázka č. 6 se tázala, v jakém vztahu jsou se svou rodinou (příbuznými). Možnost 

„příležitostně se navštěvujeme“ uvedla většina, 91 respondentů (85,8 %). Devět 

respondentů (8,5 %) uvedlo sdílení společné domácnosti. „Nestýkáme se, nejsme 

v kontaktu“ odpovědělo 6 respondentů (5,7 %), přičemž byla v odpovědi zahrnuta  

i varianta, že respondent již nemá žádné blízké příbuzné. Předchozí graf zobrazuje 

absolutní i relativní rozložení odpovědí respondentů. 

 

Analýza dotazníkové položky č. 7 

Tabulka 7: Četnost pádu 

Otázka č. 7 Absolutní četnost 
Relativní četnost v 

% 

Ano 68 64,2 % 

Ne 35 33 % 

Nepamatuji se 3 2,8 % 

Celkem 106 100 % 

 

 

Graf 7: Četnost pádu 
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Otázka č. 7 se tázala, jestli respondent někdy doma upadl. Jak znázorňuje předchozí 

graf, kladně, tedy možností „ano“ odpovědělo 68 respondentů (64,2 %). Možnost „ne“ 

uvedlo 35 respondentů (33 %). Tři respondenti (2,8 %) si nevzpomněli, jestli už upadli 

nebo ne. 

 

Analýza dotazníkové položky č. 8 

Tabulka 8: Příčina pádu respondentů 

 

 

Graf 8: Příčina pádu respondentů 

 

Otázka č. 8 se dotazovala na důvod případného pádu. Jelikož někteří respondenti uvedli 

více důvodů, neboť upadli vícekrát, součet respondentů není 68 (100%) respondentů, 

kteří již doma upadli. Relativní četnosti jsou tedy počítány z celkového množství 

odpovědí, resp. pádů respondentů, tedy 73 (100%). Jako důvod pádu uvedlo uklouznutí 

a nepozornost shodně po 24 (á 32,9 %) respondentech. Dále byl důvodem pádu 

zdravotní stav, který uvedlo 19 (26 %) respondentů. Dva respondenti (2,7 %) si 
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nevzpomněli, co bylo příčinou jejich pádu. Protože tato otázka nabízela možnost vlastní 

odpovědi, část předchozího grafu „Ostatní“ (5,5 %) obsahuje odpověď 2 respondentů, u 

kterých byla příčina pádu práce ve výškách, jako je například věšení záclon nebo mytí 

oken, dále odpověď 1 respondenta, který uvedl sport jako příčinu pádu, a 1 respondenta, 

podle nějž byla příčina pádu nevhodná obuv. 

 

Analýza dotazníkové položky č. 9 

Tabulka 9: Zdravotní následky po případném pádu 

Otázka č. 9 Absolutní četnost 
Relativní četnost v 

% 

Ano, ale stačilo ambulantní ošetření 17 25 % 

Ano, byl/a jsem dlouhodobě hospitalizován/a 18 26,5 % 

Ne, závažněji jsem se neporanila 32 47,1 % 

Nepamatuji se 1 1,4 % 

Celkem 68 100 % 

 

 

Graf 9: Zdravotní následky po případném pádu 

 

Otázka č. 9 se tázala na zdravotní následky po případném pádu. Z 68 respondentů, kteří 

upadli, jich nejvíce – 32 respondentů (47,1 %) – uvedlo, že se při pádu závažněji 

neporanili. Dlouhodobou hospitalizaci si pád vyžádal u 18 respondentů (26,5 %).  

U 17 respondentů (25 %) stačilo po pádu pouze ambulantní ošetření. Jeden respondent 

pak uvedl, že se nepamatuje, jestli měl po pádu nějaké následky. Uvedené odpovědi jak 

v absolutním, tak i relativním vyjádření znázorňuje předchozí graf. 
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Analýza dotazníkové položky č. 10 

Tabulka 10: Činnosti vyvolávající u respondentů strach z pádu 

Otázka č. 10 Absolutní četnost 
Relativní četnost v 

% 

Ostatní 8 7,5 % 

Práce ve výškách 5 4,7 % 

Chůze 5 4,7 % 

Domácí práce 13 12,3 % 

Koupání ve sprše/vaně 17 16 % 

Chůze po schodech 18 17 % 

Nepociťuji strach 47 44,3 % 

Celkem   

 

 

Graf 10: Činnosti vyvolávající u respondentů strach z pádu 

 

Otázka č. 10 se respondentů ptala na činnosti, při kterých pociťují nejvíce strach 

z pádu. Někteří respondenti uvedli více možností. Relativní četnosti jsou počítány vždy 

z celkového počtu respondentů, tedy 106 (100 %). Nejvíce respondentů – přesněji  

47 osob (44,3 %) – zvolilo možnost, že nepociťují při žádné běžné denní činnosti strach 

z pádu. Činností nejvíce vyvolávající strach z pádu je chůze po schodech, tuto možnost 

zvolilo 18 respondentů (17 %). Při koupání ve sprše/vaně se bojí 17 respondentů 

(16 %). Při domácích pracích jako například při uklízení, se bojí pádu 13 respondentů 

(12,3 %). V kolonce jiné odpovědi uvedlo 5 respondentů (4,7 %) strach z pádu při 

samotné chůzi, stejně tak u 5 respondentů (4,7 %) vyvolává strach z pádu práce  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

Nepociťuji 

strach 

Chůze po 

schodech 

Koupání ve 

sprše/vaně 

Domácí 

práce 

Chůze Práce ve 

výškách 

Ostatní 

P
o
če

t 
re

sp
o
n
d
en

tů
 



43 

 

ve výškách, jako je mytí oken, věšení záclon či práce na žebříku. Při sportu se bojí pádu  

3 respondenti (2,8 %). Shodně 3 respondenti (2,8 %) uvedli, že jsou ležící, tudíž 

nemohou vykonávat běžné denní činnosti a nepociťují strach z pádu. Dva respondenti 

(1,9 %) odpověděli, že se bojí pádu při chůzi na kluzkém/namrzlém povrchu. Graf 

uvedený výše zobrazuje absolutní četnosti odpovědí respondentů na výše uvedenou 

otázku, přičemž nejméně četné odpovědi jsou seskupeny do položky „Ostatní“. 

 

Analýza dotazníkové položky č. 11 

Tabulka 11: Znalost bezpečnostních pomůcek 

Otázka č. 11 Absolutní četnost 
Relativní četnost 

v % 

Sedátka do vany/ sprchy či na WC 9 8,5 % 

Chodítko, vozík 13 12,3 % 

Protiskluzové podložky do vany/ sprchy 19 17,9 % 

Madla, zábradlí 40 37,7 % 

Berle, hole 42 39,6 % 

Žádné 39 36,8 % 

Celkem   

 

 

Graf 11: Znalost bezpečnostních pomůcek 

 

Otázka č. 11 se dotazovala, jestli respondenti znají nějaká preventivní opatření proti 

pádu či bezpečnostní pomůcky. Tato otázka byla otevřená, měla možnost „ano“ 
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s vypsáním odpovědi (jedné i více) a možnost „ne“. Odpověď „ne“ zvolilo  

39 respondentů (36,8 %), většina respondentů (63,2 %) tedy některou z pomůcek nebo 

opatření proti pádu znala, resp. si na předmět vzpomněla. Z celkového počtu  

106 respondentů (100 %) byla nejčastější odpověď berle a hole, napsalo ji  

42 respondentů (39,6 %). Dále respondenti uváděli madla či zábradlí, tuto odpověď 

uvedlo 40 respondentů (37,7 %). Protiskluzové podložky do vany/sprchy zná  

19 respondentů (17,9 %). Na chodítko či vozík si vzpomnělo 13 respondentů (12,3 %). 

Sedátka do vany/sprchy/WC uvedlo 9 respondentů (8,5 %). Vzhledem k otevřenému 

typu otázky byla zaznamenána široká škála různých opatření, přičemž mezi méně četné 

odpovědi patřila například obezřetnost, resp. zvýšená pozornost, kterou uvedli  

4 respondenti. Následující opatření či pomůcky uvedli vždy 2 respondenti: nepředklánět 

se (neohýbat), odstranění překážek, suchá podlaha, protiskluzová/vhodná obuv, 

vyvarovat se výšek. Po 1 respondentovi byla uvedena tato opatření či pomůcky: 

trekingové hole, bezbariérový přístup, odstranění koberců, přilepení koberců, 

protiskluzová podložka pod koberec, vhodná podlaha ve smyslu vyvarování se 

nevhodných dlaždiček či plovoucí podlahy, bezpečnostní pásy při práci ve výškách, 

schůdky, zdravotní obuv, vozík a jeho zabrždění při stání, cvičení každé ráno, opora 

druhou osobou, sprchový kout místo vany, odpočinek. Předchozí graf zachycuje nejvíce 

četné odpovědi respondentů. 

 

Analýza dotazníkové položky č. 12 

Tabulka 12: Bezpečnostní pomůcky, které respondenti používají 

Otázka č. 12 Absolutní četnost 
Relativní četnost v 

% 

Vhodná obuv 4 3,8 % 

Sedátko do sprchy/ vany 4 3,8 % 

Protiskluzové podložky do vany/ sprchy 14 13,2 % 

Madla, zábradlí 21 19,8 % 

Berle, hole 16 15,1 % 

Žádné 68 64,2 % 

Celkem   
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Graf 12: Bezpečnostní pomůcky, které respondenti používají 

 

Otázka č. 12 zjišťovala, zda respondenti nějaká preventivní opatření proti pádu či 

bezpečnostní pomůcky používají. Tato otázka byla také otevřená s možností 

„používám“ a vypsání odpovědi (jedné i více) a s možností „neznám, nepoužívám 

žádné“. Z celkového počtu 106 respondentů jich nejvíce – přesněji 68 osob (64,2 %) – 

odpovědělo, že žádné pomůcky či opatření neznají, resp. nevyužívají. Ti respondenti, 

kteří pomůcky používají, nejvíce uváděli možnost madel, eventuálně zábradlí – tuto 

odpověď napsalo 21 respondentů (19,8 %). Hůl nebo berle používá 16 respondentů 

(15,1 %). Protiskluzovou podložku do vany/sprchy má doma 14 respondentů (13,2 %). 

Po 4 respondentech (á 3,8 %) bylo uvedeno sedátko do vany a vhodná obuv. Mezi méně 

četné odpovědi se zařadily: po 2 respondentech „chodítko, zvýšená pozornost, 

neohýbání se, vyvarování se výšek“. Po 1 respondentovi bylo uvedeno „vozík a zabrzdit 

ho při stání, bezbariérový přístup, odstraňování překážek, odstraněné koberce, přilepené 

koberce, suchá podlaha, vhodná podlaha (ne dlaždičky a plovoucí podlaha), schůdky, 

cvičení každé ráno, sprchový kout místo vany, dodržování klidového režimu“. Graf 

uvedený výše znázorňuje nejčetnější odpovědi respondentů. 
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Analýza dotazníkové položky č. 13 

Tabulka 13: Důvody nepoužívání bezpečnostních pomůcek 

Otázka č. 13 Absolutní četnost 
Relativní četnost v 

% 

Nepřemýšlel/a jsem o tom, nevím 20 29,4 % 

Zatím nebylo potřeba zařídit bydlení 

s bezpečnostními prvky 
43 63,2 % 

Nevím, ale v budoucnu si pomůcky pořídím 4 5,9 % 

Je to pro mě finančně nákladné 1 1,5 % 

Celkem 68 100 % 

 

 

Graf 13: Důvody nepoužívání bezpečnostních pomůcek 

 

Otázka č. 13 se dotazovala, pokud respondent preventivní opatření proti pádu či 

bezpečnostní pomůcky nepoužívá, proč je nepoužívá. Ze základny 68 respondentů, kteří 

opatření, resp. pomůcky nepoužívají, jich nejvíce – 43 osob (63,2 %) – odpovědělo,  

že zatím nebylo třeba zařídit bydlení s bezpečnostními prvky. Druhá největší skupina 

respondentů – 20 osob (29,4 %) – zvolila možnost, že o tom nepřemýšleli nebo neví, 

proč pomůcky či opatření nepoužívají. V možnosti vlastní odpovědi uvedli  

4 respondenti, že si bydlení s bezpečnostními prvky v budoucnu zařídí. Jeden 

respondent pak zvolil možnost finanční nákladnosti zařízení bezpečného bydlení. U této 

otázky se nabízela i možnost „nepřeje si to rodina“, nezvolil ji však žádný 

z respondentů. 
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Analýza dotazníkové položky č. 14 

Tabulka 14: Znalost systému tísňové péče dle otázky č. 14 

Otázka č. 14 Absolutní četnost 
Relativní četnost v 

% 

Neznám, neslyšel/a jsem o něm 60 56,6 % 

Ano, ale nevyužívám ho 43 40,6 % 

Ano, využívám ho 3 2,8 % 

Celkem 106 100 % 

 

 

Graf 14: Znalost systému tísňové péče dle otázky č. 14 

 

Otázka č. 14 se tázala, jestli respondenti někdy slyšeli o systému tísňové péče. Většina 

respondentů – přesněji 60 osob (56,6 %) – uvedla, že systém tísňové péče nezná. 

Možnost „ano, ale nevyužívám ho“ zvolilo 43 respondentů (40,6 %). Respondenti, kteří 

systém znají a využívají, byli 3 (2,8 %). Červený odstín grafu znázorňuje neznalost 

systému, zelené odstíny ukazují znalost systému. Tato otázka byla posuzována 

v souvislosti s otázkou č. 15. 
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Analýza dotazníkové položky č. 15 

 

Tabulka 15: Znalost systému tísňové péče dle otázky č. 15 

Otázka č. 15 Absolutní četnost 
Relativní četnost v 

% 

Respondenti, kteří vědí přibližně, jak systém 

funguje 
20 19 % 

Respondenti, kteří se domnívají, že o systému 

slyšeli, ale neví, jak funguje 
25 24 % 

Respondenti, kteří o systému nikdy neslyšeli 61 57 % 

Celkem 106 100 % 

 

 

Graf 15: Znalost systému tísňové péče dle otázky č. 15 

 

V otázce č. 15 měli respondenti systém tísňové péče stručně charakterizovat. Jako 

správné se počítaly odpovědi, které obsahovaly slova „tísňové volání“, „tlačítko 

tísně/pomoci“, „náramek s tlačítkem tísně“, „přivolání doktora v nouzi“. U 

charakteristiky systému se však ukázalo, že část respondentů zaměnila systém za 

například ryze pečovatelskou službu. Výsledek je počítán z celkového počtu 106 

respondentů. Počet respondentů, kteří přibližně vědí, jak systém skutečně funguje, byl 

pouze 20 (19 %), z toho 2 respondenti systém skutečně využívají v podobě tísňového 

tlačítka na mobilním telefonu. Respondentů, kteří si myslí, že o systému slyšeli, ale neví 

přesně, jak funguje, bylo 25 (24 %). Zbytek respondentů tvoří ti, kteří 

o systému neslyšeli – bylo jich 61 (58 %). Předchozí graf znázorňuje rozložení znalosti 
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systému tísňové péče respondentů, červené odstíny znázorňují neznalost systému, 

zelený odstín znalost. V grafu jsou zachyceny jak absolutní, tak i relativní četnosti, 

přičemž základnou pro výpočet je celkový počet respondentů – 106 (100 %). 

 

Analýza dotazníkové položky č. 16 

Tabulka 16: Zdroj prvotní informace o systému dle respondentů 

Otázka č. 16 Absolutní četnost 
Relativní četnost v 

% 

Od rodiny, přátel 10 22,2 % 

Z médií 29 64,4 % 

Od lékaře 3 6,7 % 

Pří nákupu telefonu 2 4,4 % 

V DPS 1 2,2 % 

Celkem 45 100 % 

 

 

Graf 16: Zdroj prvotní informace o systému dle respondentů 

 

Otázka č. 16 se tázala, odkud se respondenti znající systém o něm dozvěděli.  

Ze základny 45 respondentů, kteří jej znají, nebo se domnívají, že o systému slyšeli, se 

jich nejvíce – 29 osob (64,4 %) – o systému dozvědělo z médií (z televize, novin, rádia, 

internetu). Deset respondentů (22,2 %) se o systému dozvědělo od rodiny. Možnost „od 

lékaře“ zaškrtli 3 respondenti (6,7 %). V možnosti vlastní odpovědi napsali  

2 respondenti (4,4 %), že se o systému dozvěděli při nákupu telefonu, 1 respondent  
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(2,2 %) odpověděl, že se o systému ví z DPS. Výše uvedený graf zobrazuje absolutní i 

relativní rozdělení četností odpovědí respondentů. 

 

Analýza dotazníkové položky č. 17 

Tabulka 17: Důvody nepoužívání systému tísňové péče respondenty 

Otázka č. 17 Absolutní četnost Relativní četnost v % 

Zatím jsem nepřemýšlel/a o jeho využití 40 38,5 % 

Myslím si, že je pro mě nepotřebný 29 27,9 % 

Nevím, kde ho můžu získat 17 16,3 % 

Systém neznám 13 12,5 % 

Ostatní 5 4,8 % 

Celkem 104 100 % 

 

 

Graf 17: Důvody nepoužívání systému tísňové péče respondenty 

 

Otázka č. 17 měla zjistit, proč systém tísňové péče respondenti nepoužívají.  

Ze základny 104 respondentů, kteří systém nevyužívají, 40 osob (38,5 %) odpovědělo, 

že zatím nepřemýšleli o jeho využití. Pro 29 respondentů (27,9 %) je systém 

nepotřebný. Sedmnáct respondentů (16,3 %) systém nevyužívá, neboť neví, kde ho 

mohou získat. Možnost „zdá se mi finančně nákladný“ zvolili 2 respondenti (1,9 %). 

V kolonce vlastní odpovědi uvedlo 13 respondentů (12,5 %), že systém nepoužívají 

z důvodu neznalosti systému. Dva respondenti (1,9 %) systém nepoužívají, neboť jim 

stačí mobilní telefon s SOS tlačítkem. Jeden respondent (1 %) pak jako důvod 
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nepoužívání systému uvedl, že mu pomáhá rodina. V grafu k této otázce, který 

znázorňuje odpovědi respondentů v absolutním i relativním vyjádření, jsou méně četné 

odpovědi pro přehlednost seskupeny do položky „Ostatní“. 

 

Analýzy dotazníkové položky č. 18 

Tabulka 18: Znalost respondentů o možnostech finančního hrazení systému 

Otázka č. 18 Absolutní četnost 
Relativní četnost v 

% 

Nevím 101 95,3 % 

Myslím si, že přispívá zdravotní pojišťovna 2 1,9 % 

Platí se přibližně 100 Kč při využití záchranné 

služby 
2 1,9 % 

Systém je zdarma 1 0,9 % 

Celkem 106 100 % 

 

 

Graf 18: Znalost respondentů o možnostech finančního hrazení systému 

 

Otázka č. 18 byla s otevřenou odpovědí, kde měli respondenti napsat, jestli vědí, jaké je 

finanční hrazení systému. Naprostá většina – přesněji 101 respondentů (95,3 %) – neví, 

jak se systém hradí. Dva respondenti (1,9 %) si myslí, že na systém přispívá pojišťovna, 

stejně tak 2 respondenti (1,9 %) uvedli, že se platí přibližně 100 Kč za využití záchranné 

služby, která přijede na pomoc při stlačení SOS tlačítka. Jeden respondent (0,9 %) si 

myslí, že systém je zdarma. Rozložení odpovědí respondentů znázorňuje předchozí graf. 

  

101; 95 % 

2; 2 % 2; 2 % 1; 1 % 

Nevím 

Myslím, že přispívá zdravotní 

pojišťovna 

Platí se přibližně 100 Kč při 

využití záchranné služby 

Systém je zdarma 



52 

 

Analýza dotazníkové položky č. 19 

Tabulka 19: Zájem respondentů o informace o systému tísňové péče 

Otázka č. 19 Absolutní četnost 
Relativní četnost v 

% 

ano 47 44,3 % 

ne 59 55,7 % 

Celkem 106 100 % 

 

 

Graf 19: Zájem respondentů o informace o systému tísňové péče 

 

Otázka č. 19 měla zjistit, zda by respondenti měli o systém zájem, kdyby měli více 

informací. Ze základny 106 respondentů možnost „ne“ zvolilo 59 osob (55,7 %). 

Možnost „ano“ zvolilo 47 respondentů (44,3 %), jak je znázorněno na výše uvedeném 

grafu. 

Analýza dotazníkové položky č. 20 

Tabulka 20: Optimální forma informací o systému tísňové péče dle respondentů 

Otázka č. 20 Absolutní četnost 
Relativní četnost v 

% 

Informace (zatím) nepotřebuji 25  23,6 % 

Od rodiny 1 0,9 % 

Média – televize 1 0,9 % 

Od lékaře 4 3,8 % 

Webové stránky 11 10,4 % 

Mluvená přednáška 11 10,4 % 

Informační brožura 60 56,6 % 

Celkem   
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Graf 20: Optimální forma informací o systému tísňové péče dle respondentů 

 

Otázka č. 20 se tázala, v jaké formě by chtěli respondenti informace o systému. Někteří 

respondenti uvedli více možností, relativní četnosti jsou počítány vždy z celkového 

počtu 106 respondentů. Většina – 60 respondentů (56,6 %) – uvedla, že informace by 

uvítala ve formě informační brožury. Jedenáct respondentů (10,4 %) by chtělo 

informace ve formě mluvené přednášky, stejně tak 11 respondentů (10,4 %) by chtělo 

webové stránky s podrobnými informacemi. Čtyři respondenti (3,8 %) by uvítali 

informace u lékaře, 1 respondent (0,9 %) by se chtěl o systému více dozvědět z médií 

(televize) a 1 respondent (0,9 %) by chtěl informace o systému od rodiny. Osob, které 

informace zatím nepotřebují, bylo 25 (23,6 %). Absolutní četnosti odpovědí znázorňuje 

předchozí graf. 
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3. 5 Analýza dat vztahující se k cílům práce, výzkumným otázkám a 

stanoveným předpokladům 

 

Cíl č. 1: Zjistit, zda senioři znají preventivní opatření pádů nebo bezpečnostní pomůcky. 

Výzkumný předpoklad č. 1: Předpokládáme, že alespoň 60 % respondentů bude znát 

nějaké preventivní opatření pádů a dokáže je jmenovat. 

K analýze tohoto předpokladu byla použita dotazníková otázka č. 11. 

Tabulka 21: Vyhodnocení výzkumného předpokladu č. 1 

Výzkumný předpoklad č. 1 Absolutní četnost 
Relativní četnost v 

% 

Znám preventivní opatření či pomůcky 67 63,2 % 

Neznám preventivní opatření či pomůcky 39 36,8 % 

Celkem 106 100 % 

 

Jelikož otázka č. 11 byla s možností „ne“ a s možností „ano“, u níž měli respondenti 

pomůcky vyjmenovat, a tudíž uvedli více odpovědí, znalost je vypočítána odečtením 

respondentů, kteří bezpečnostní pomůcky neznají (39 respondentů), od všech 

respondentů výzkumného šetření (106 respondentů). 

Z tabulky č. 21 vyplývá, že preventivní opatření pádů zná a dokáže jmenovat  

67 (63,2 %), ze 106 (100%) respondentů a 39 (36,8 %) respondentů preventivní 

opatření proti pádu nezná. 

Výzkumný předpoklad č. 1 je tedy v souladu s výsledkem výzkumného šetření. 
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Cíl č. 2: Zjistit, jakými preventivními opatřeními senioři předcházejí pádům. 

Výzkumný předpoklad č. 2: Předpokládáme, že alespoň 40 % respondentů skutečně 

používá preventivní opatření pádů a dokáže je jmenovat. 

K analýze výzkumného předpokladu byla použita výzkumná otázka č. 12 

Tabulka 22: Vyhodnocení výzkumného předpokladu č. 2 

Výzkumný předpoklad č. 2 Absolutní četnost 
Relativní četnost v 

% 

Využívám 38 35,8 % 

Nevyužívám 68 64,2 % 

Celkem 106 100 % 

 

Jelikož byla otázka č. 12 s možností „neznám, nevyužívám žádné“ a s možností 

„využívám“ s vyjmenováním používaných pomůcek a tudíž respondenti napsali více 

odpovědí, počet respondentů, kteří pomůcky používají, je vypočítán odečtením 

respondentů, kteří pomůcky nevyužívají od všech respondentů dotazníkového šetření. 

Výzkum ukázal, že preventivní opatření či pomůcky využívá a dokáže využívanou 

pomůcku jmenovat 38 (35,8 %) ze 106 (100%) respondentů. 

Výzkumný předpoklad č. 2 tedy není v souladu s výsledkem výzkumného šetření. 

 

Výzkumný předpoklad č. 3: Předpokládáme, že nejčastěji využívanou pomůckou 

prevence pádů u dotazovaných jsou madla. 

K analýze tohoto předpokladu byla použita dotazníková otázka č. 12. 

Tabulka 23: Vyhodnocení výzkumného předpokladu č. 3 

Výzkumný předpoklad č. 3 Absolutní četnost 
Relativní četnost v 

% 

Vhodná obuv 4 3,8 % 

Sedátko do sprchy/ vany 4 3,8 % 

Protiskluzové podložky do vany/ sprchy 14 13,2 % 

Madla, zábradlí 21 19,8 % 

Berle, hole 16 15,1 % 

Žádné 68 64,2 % 
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Nejčastěji respondenti uvedli, že nevyužívají žádná preventivní opatření proti pádům a 

to v 64,2 %, výzkumný předpoklad č. 3 tedy není v souladu s výsledky výzkumu. 

 

Cíl č. 3: Zjistit, jaké činnosti u seniorů vyvolávají pocity strachu z pádu. 

Výzkumný předpoklad č. 4: Předpokládáme, že nejčastěji se senioři bojí pádu 

v koupelně, tedy ve sprše či vaně. 

K analýze tohoto předpokladu byla použita dotazníková otázka č. 10. 

Tabulka 24: Vyhodnocení výzkumného předpokladu č. 4 

Otázka č. 10 Absolutní četnost 
Relativní četnost v 

% 

Ostatní 8 7,5 % 

Práce ve výškách 5 4,7 % 

Chůze 5 4,7 % 

Domácí práce 13 12,3 % 

Koupání ve sprše/vaně 17 16 % 

Chůze po schodech 18 17 % 

Nepociťuji strach 47 44,3 % 

 

Výsledky výzkumu ukázaly, že nejvíce respondentů – 47 osob (44,3%) - zvolilo 

možnost, že nepociťují strach z pádu při žádné z výše uvedených činností. 

Výzkumný předpoklad č. 4 tedy není v souladu s výsledky výzkumu. 
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Cíl č. 4: Zjistit, zda senioři znají systém tísňové péče a jestli by o takový systém měli 

zájem. 

Výzkumný předpoklad č. 5: Předpokládáme, že systém tísňové péče zná méně než  

30 % respondentů 

K analýze tohoto předpokladu byly použity dotazníkové otázky č. 14 a 15 

Tabulka 25: Analýza dotazníkové položky č. 14 

Otázka č. 14 Absolutní četnost 
Relativní četnost v 

% 

Neznám, neslyšel/a jsem o něm 60 56,6 % 

Ano, ale nevyužívám ho 43 40,6 % 

Ano, využívám ho 3 2,8 % 

Celkem 106 100 % 

 

Tabulka 26: Analýza dotazníkové položky č. 15 

Otázka č. 15 Absolutní četnost 
Relativní četnost v 

% 

Respondenti, kteří vědí přibližně, jak systém 

funguje 
20 19 % 

Respondenti, kteří se domnívají, že o systému 

slyšeli, ale neví, jak funguje 
25 24 % 

Respondenti, kteří o systému nikdy neslyšeli 61 57 % 

Celkem 106 100 % 

 

Zelenou barvou jsou zvýrazněny správné odpovědi, tedy znalost systému, červenou 

barvou jsou označeny špatné odpovědi, tedy neznalost systému. 

 

Tabulka 27: Vyhodnocení výzkumného předpokladu č. 5 

Výzkumný předpoklad č. 5 

 Otázka č. 14 Otázka č. 15 Průměr 

Znalost systému tísňové péče 43,4 % 19 % 31,2 % 

Neznalost systému tísňové péče 56,6 % 81 % 68,8 % 

Celkem 100 % 100 % 100 % 

 

Z výzkumu vyplynulo, že systém tísňové péče zná 31,2 % respondentů. 

Výzkumný předpoklad č. 5 tedy není v souladu s výsledky výzkumu. 
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Výzkumný předpoklad č. 6: Předpokládáme, že zájem by o tento systém mělo více 

než 50 % respondentů. 

K analýze tohoto předpokladu byly použity dotazníkové otázky č. 19 a 20. 

Tabulka 28: Analýza dotazníkové položky č. 19 

Otázka č. 19 Absolutní četnost 
Relativní četnost v 

% 

ano 47 44,3 % 

ne 59 55,7 % 

Celkem 106 100 % 

 

Tabulka 29: Analýza dotazníkové položky č. 20 

Otázka č. 20 Absolutní četnost 
Relativní četnost v 

% 

Informace (zatím) nepotřebuji 25  23,6 % 

Od rodiny 1 0,9 % 

Média – televize 1 0,9 % 

Od lékaře 4 3,8 % 

Webové stránky 11 10,4 % 

Mluvená přednáška 11 10,4 % 

Informační brožura 60 56,6 % 

Celkem   

 

Zelené zvýrazněné části zobrazují zájem respondentů o systém, červené označují 

nezájem. Jelikož u otázky č. 20 respondenti uváděli více možností formy informací, 

je relativní četnost zájmu o systém spočtena odečtením relativní četnosti respondentů, 

kteří informace nepotřebují od celkového počtu 100 %. Výsledkem je tedy 76,4 %. 

Tabulka 30: Vyhodnocení výzkumného předpokladu č. 6 

Výzkumný předpoklad č. 6 Relativní četnosti v % 

 Otázka č. 19 Otázka č. 20 Průměr 

Zájem o systém tísňové péče 44,3 % 76,4 % 60,35 % 

Nezájem o systém tísňové péče 55,7 % 23,6 % 39,65 % 

Celkem 100 % 100 % 100 % 

 

Z výzkumu vyplynulo, že zájem o systém by mělo 60,35 % respondentů. 

Výzkumný předpoklad č. 6 je tedy v souladu s výsledky výzkumu. 
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4 Diskuze 

 

Tématem této bakalářské práce je Prevence pádů seniorů v domácím prostředí. 

Prvním cílem této práce bylo zjistit, zda senioři znají preventivní opatření pádů nebo 

bezpečnostní pomůcky. Z výzkumného šetření vyplynulo, že výzkumný předpoklad, 

stanovující, že alespoň 60 % respondentů používá preventivní opatření proti pádu  

a dokáže je jmenovat, je v souladu s výsledky výzkumu, neboť skutečných respondentů, 

kteří zde odpověděli kladně, bylo 63,2 %. Znalost opatření či pomůcek je nejspíše dána 

každodenním setkáním s nimi, kdy respondenti, kteří nějaká bezpečnostní opatření sami 

používají, právě tyto pomůcky uváděli na prvních místech při odpovědi na otázku  

č. 11 týkající se znalosti bezpečnostních pomůcek a opatření. Stejně tak lze 

předpokládat, že znalost, resp. rozpomenutí si na určité typy bezpečnostních pomůcek 

(např. chodítka, madla apod.) byla u hospitalizovaných respondentů ovlivněna jejich 

bezprostřední přítomností na pokoji či oddělení, a to i v případě, že sami tyto pomůcky 

aktivně nepoužívají. 

Překvapila nás různorodost preventivních opatření, která se v odpovědích objevovala 

jako například přilepení či úplné odstranění koberců, nepředklánění se či cvičení každé 

ráno. Neboť například cvičením lze též pádům skutečně zabránit ve smyslu trénování 

lepší mobility, pružnosti těla a větší stability. Tuto skutečnost potvrzuje ve své knize 

Engelová a kol. (5), kde uvádí, že cvičením si lze udržet tělesnou zdatnost a tím výrazně 

snížit riziko pádů. O důležitosti pohybové aktivity pro udržení svalové síly především 

dolních končetin se zmiňuje i Kalvach a kol. (12). Mimo jiné ve své knize píše  

i o zajímavém preventivním opatření, a to že posilováním stability, jako například 

cvičením Tai-Chi, se může efektivně předcházet pádům a strachu z nich. 

V začátku výzkumného šetření nás také zajímalo, jestli míra vzdělání ovlivňuje 

znalost bezpečnostních pomůcek, kdy jsme předpokládali, že lidé s nižším stupněm 

vzdělání nebudou znát tolik bezpečnostních pomůcek jako lidé s vyšším stupněm 

vzdělání. Tento předpoklad se nicméně nepotvrdil, a to zejména proto, že tato otázka 

nemohla být adekvátně vyzkoumána, neboť se lišil počet respondentů v jednotlivých 

stupních vzdělání, kdy byl značný nepoměr mezi počty respondentů s nižším a vyšším 

stupněm vzdělání. 

Jako nedostatečný se ukázal počet respondentů, kteří preventivní opatření sami 

používají, a to pouze 35,8 % respondentů (38 osob), což byla část druhého cíle práce. 

Výsledek by se dal vysvětlit faktem, že lidé se stáří panicky bojí, což zmiňuje 
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Haškovcová ve své knize (7). Lidé si nechtějí připustit, že s přibývajícím věkem se 

zhoršuje mobilita či soběstačnost. V důsledku toho nepoužívají bezpečnostní pomůcky  

a mohou upadnout, což ve výzkumném šetření této práce uvedla většina respondentů –  

68 osob (64,2 %) potvrdilo, že již doma upadlo. Možným důvodem takového počtu 

může být skutečnost, že senioři tráví více času v domácím prostředí a neradi mění 

zaběhnuté způsoby chování a známé prostředí podle toho, jak se mění jejich zdravotní 

stav, jak mimo jiné uvádí Benešová (25). Druhý cíl měl především zjistit, jaká 

preventivní opatření senioři používají. Nejčastější odpovědí však byla u většiny 

respondentů – 68 osob (64,2 %) – odpověď, že žádné preventivní opatření ani 

bezpečnostní pomůcky nepoužívají, čímž výzkumný předpoklad č. 3 není v souladu 

s výsledky výzkumného šetření. 

Třetím cílem bylo zjistit, jaké běžné denní činnosti vyvolávají u seniorů strach 

z pádu. Nejvíce respondentů – 47 osob (44,3 %) - zvolilo odpověď, že nepociťují strach 

z pádu u žádné ze jmenovaných činností. Výsledek je překvapující, neboť například 

koupelna je vysoce riziková místnost pro pády v domácím prostředí a předpokládali 

jsme, že respondenti nejčastěji vyberou právě tuto možnost. I Benešová (25) se zmiňuje 

o riziku pádu při koupání a obecně o nebezpečí pádu v koupelně. V této oblasti nás také 

zajímala otázka, zda senioři, kteří pociťují strach z pádu u jakékoliv denní činnosti, 

používají bezpečnostní pomůcky. Z výzkumu vyplynulo, že z 56 respondentů, kteří se 

pádu bojí, jich bezpečnostní pomůcku, resp. pomůcky, používá jen menšina – přesněji 

27 osob (48,2 %). Ačkoliv rozdíl mezi nimi a respondenty, kteří pomůcku nepoužijí, je 

zcela zanedbatelný, přesto jde o zajímavé zjištění.  

Od hospitalizovaných respondentů, kteří uvedli nejčastější odpověď „nepociťuji 

strach“, jsme se dozvěděli skutečnost, že jsou spíše pozornější a obezřetní, než aby se 

báli denních činností jako takových. Zde by mohlo být opět možné vysledovat 

souvislost se závěry Haškovcové (7), kdy se senioři stáří obávají, a volí tedy raději 

přijatelnější formu opatření ve smyslu pozornosti, než aby své stáří otevřeně ukazovali 

okolí potřebou používat pomůcky. Toto tvrzení je také v souladu s tím, co ve své práci 

uvádí Benešová (25), podle které se senioři brání změnám ve svém domácím prostředí, 

a tudíž nevyužívají ani bezpečnostní pomůcky a opatření, i když technický stav 

domácího prostředí už není vyhovující. Výsledek výzkumného šetření této práce, kdy 

jsou senioři neobávající se pádu spíše pozornější, by se dal objasnit i tím, že 

pravděpodobně omezují rizikové činnosti, které by pád mohly způsobit. Omezení 

rizikových činností doporučuje i Kalvach ve své knize (12), kde píše, že pro seniora 
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nejsou bezpečné činnosti jako mytí oken či věšení záclon, a je vhodné si pro tyto 

činnosti zajistit pomoc od druhých (například pomoc příbuzných či pomoc úklidové 

služby). 

Čtvrtým cílem bylo zjistit, zda senioři znají systém tísňové péče, a jestli by o tento 

systém měli zájem. Jak vyplývá z dotazníkové otázky č. 15 (charakteristiky systému), 

systém zná pouze 20 respondentů (19 %). Avšak v kombinaci s otázkou č. 14, výsledek 

výzkumu činil 31,2 % respondentů, kteří systém znají, čímž je výzkumný předpoklad  

č. 5 v souladu s výsledky výzkumu. Nicméně i tak je neznalost stále velká a je dána 

nejspíše malou propagací systému a faktem, že systém je poměrně nový, teprve se 

rozvíjí. Naštěstí ho začíná nabízet stále více poskytovatelů sociálních služeb a například 

v Libereckém kraji je tento systém na vzestupu díky finanční podpoře poskytovatelů 

tísňové péče kraje. Dle našeho názoru je podpora systému v rozvoji prospěšnou 

činností, seniorům tak může pomoci zůstat bydlet ve svém domácím prostředí bez 

nutnosti institucionalizace. Skutečnost, že senior má bydlet hlavně ve svém známém 

domácím prostředí, a důležitost rozvoje tísňové péče podporuje také Haškovcová ve své 

knize Fenomén stáří (6). 

Co se týče zájmu o systém, u otázky č. 19 více respondentů – 59 (55,7 %) – uvedlo, 

že zájem nemá. Nicméně tento výsledek neznamená nechtěnost či úplné zavrhnutí 

systému, neboť mnoho seniorů (převážně těch hospitalizovaných, se kterými autorka 

práce dotazníky vyplňovala) sdělilo, že systém nepotřebují prozatím, a s rozvojem 

systému plně souhlasí. Avšak kombinací otázky č. 19 s dotazníkovou otázkou  

č. 20 vyplynulo, že zájem o systém by mělo 60,35 % respondentů, čímž je výzkumný 

předpoklad č. 6, který činil alespoň 50%, v souladu s výsledky výzkumu.  V souvislosti 

se systémem tísňové péče byly položeny i další vedlejší cíle, jako například zjistit 

závislost znalosti systému na bydlišti respondenta, neboť předpokládáme,  

že k lidem z malé obce se nedostane tolik informací o systému tísňové péče jako 

k lidem z většího města. Z výzkumu však vyplynulo, že bydliště na znalost systému 

nemá výraznější vliv. Zjištění zde však není zcela směrodatné, protože otázka nemohla 

být adekvátně vyzkoumána z důvodu nepoměru počtu respondentů žijících na vesnici  

a ve městě (tuto možnost zvolila většina respondentů, tj. 75 osob, resp. 70,8 %). 

Dalším cílem byl zjistit, kolik respondentů, kteří nemají zájem o systém tísňové péče, 

by o informace o něm mělo zájem. Těchto respondentů bylo 35 (59,3 %). Tento 

výsledek ukazuje na správnou tendenci, neboť i když zatím respondent systém 

nepotřebuje, informace o něm by si přečetl, protože v budoucnu by o pořízení 
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podobného systému nakonec zájem měl. Také jsme chtěli zjistit, kolik respondentů 

žijících doma sami by systém tísňové péče chtělo. Výzkum ukázal, že z celkového 

počtu 35 respondentů, kteří žijí doma sami, by o systém měla zájem menšina – přesněji 

16 osob (45,7 %). Je to překvapivé, neboť jsme se domnívali, že senioři žijící sami 

budou mít zájem o systém z důvodu zajištění většího pocitu bezpečí a jistoty pomoci 

v případě nouze. Také vztah mezi zájmem o systém tísňové péče a respondenty, kteří po 

pádu měli zdravotní následky (ať ambulantní ošetření či dlouhodobá hospitalizace),  

je zajímavým zjištěním. Takoví respondenti (ze základny 35 osob) by měli zájem  

o systém v 17 případech (48,6 %). Avšak rozdíl mezi respondenty jevícími a nejevícími 

zájem o systém činí pouze 1 respondent. 

Pozoruhodný je výsledek odpovědí respondentů u otázky č. 18, kde měli respondenti 

uvádět, zda vědí, jaké jsou možnosti finančního hrazení systému tísňové péče. 

Vyhodnocení otázky ukázalo, že žádný z respondentů neuvedl přesnou správnou 

odpověď, jak se systém hradí. Byť jsou možnosti hrazení různorodé, ani jedna 

z odpovědí nebyla shledána alespoň jako částečně správná. Tudíž řečeno souhrnně, 

žádný z respondentů neví, kolik přibližně systém stojí, což ukazuje na nutnost 

informovat seniory o ceně systému. 

Co se týče problematiky pádů, jsme si dali mimo jiné za cíl vyzkoumat, v jakém věku 

senioři nejčastěji upadnou. Dle výzkumného šetření je nejčastější skupina seniorů, kteří 

již upadli, ve věkové hranici 70 – 79 let – odpovědělo tak přesněji 28 respondentů  

(41,2 %). Musíme však vzít v potaz fakt, že aktuální věk nemusí korespondovat 

s výskytem pádu, senioři mohli upadnout již dříve. Spíše bychom tento výsledek mohli 

shrnout do výsledku, že ve věkové hranici 70 – 79 let již senioři mají nějaký pád 

v anamnéze. Dále nás zajímala otázka, jestli má samota vliv na výskyt pádu. To se 

ukázalo jako nepříliš významné, neboť z 68 respondentů jich těch, kteří žijí sami,  

již upadlo 23 (65,7 %), Ale například těch, kteří žijí s partnerem a již upadli, bylo 38 

(61,3 %), takže by se dalo říci, že samota na výskyt pádu nemá výrazný vliv. 
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5 Praktický výstup 

 

Z výzkumného šetření této práce vyplývá, že problematika pádů seniorů v domácím 

prostředí je stále velmi aktuální a je třeba se jí zabývat. Je alarmující, že většina 

respondentů bezpečnostní pomůcky nepoužívá. Z tohoto důvodu pak ve výzkumu 

vyplynula také vyšší četnost pádů. Senioři i jejich rodinní příslušníci by měli být 

dostatečně informováni o prevenci pádů a o možnostech zajištění bezpečnějšího 

domova. 

Stejně tak by bylo přínosné seniory a jejich rodiny více informovat o systému tísňové 

péče, který může seniorům umožnit být ve svém známém domácím prostředí bez 

nutnosti přítomnosti další nápomocné osoby. Systém je poměrně nový, přesto již 

některé obce usilují o jeho rozvoj a finančně podporují poskytovatele těchto služeb. 

Hlavním výstupem této práce je informační brožura, která by seznámila seniory  

a jejich rodiny s možnostmi, jak si zajistit bezpečnější domov, a systém tísňové péče jim 

představila. Tato forma byla zvolena na základě výsledků dotazníkového šetření, kdy na 

otázku č. 20, v níž respondenti volili preferovaný způsob sdělení informací o systému 

tísňové péče, převážná většina osob (přesněji 57 %) uvedla, že nejsrozumitelnější  

a nejpřijatelnější by pro ně byla právě informační brožura. Tato brožura by mohla být 

umístěna do čekáren ordinací praktických lékařů a obecně do všech zdravotnických 

zařízeních. Její ukázka je v Příloze 6. 

První část informační brožury se zaměřuje na preventivní opatření dvojího typu. 

První druh opatření vyjmenovává tipy pro zajištění bezpečného domova bez rizika 

pádu, druhý druh opatření uvádí rady pro prevenci pádu týkající se celkového životního 

stylu seniora. Druhá část informační brožury seznamuje seniora se systémem tísňové 

péče. Je zde uvedeno, jak samotný systém funguje, kde jej lze získat, pro koho je určen, 

finanční nákladnost systému a možnost bezplatné tísňové linky Senior telefon. 

Z výzkumného šetření této práce totiž vyplynulo, že pouze menšina seniorů systém 

tísňové péče zná (přesněji 19 % respondentů) a žádný z respondentů neví, jaké jsou 

možnosti financování této sociální služby. Ceny tísňové péče jsou v brožuře uvedeny 

jednak z důvodu výsledků výzkumného šetření, podle kterých senioři neznají způsob 

hrazení tísňové péče, a jednak protože pro mnoho seniorů nemusí být finanční stránka 

systému přijatelná. Tento předpoklad je založen na srovnání poměru mezi cenou 

systému a průměrnou výší starobního důchodu v ČR v roce 2014, kterou na své webové 

stránce uvádí Česká správa sociálního zabezpečení (26). 
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Druhou, resp. druhou až třetí nejpreferovanější možností seznámení se se systémem 

tísňové péče, kterou respondenti uvedli, byla mluvená přednáška o systému tísňové 

péče. To by mohlo být podnětem pro poskytovatele tísňové péče k vytvoření edukační 

besedy, kde by se senioři se systémem seznámili, měli by možnost praktického nácviku 

a zodpovězení případných otázek. Po emailové konzultaci s vedením odboru sociálních 

věcí Krajského úřadu Libereckého kraje jsme se dozvěděli, že samotné edukační besedy 

město Liberec zatím neplánuje, nicméně systém tísňové péče podporuje. Tento systém 

finančně podporuje příspěvky určenými ne přímo seniorům, ale organizacím 

zabývajícím se tísňovou péčí. V roce 2014 zadal Liberecký kraj ke zpracování projekt 

Nastavení systému tísňové péče ve spolupráci s Českým červeným křížem, který má  

za úkol depistáž terénu na území Jablonecka týkající se potřeb tísňové péče u cílové 

skupiny obyvatelstva, tedy seniorů. Monitoring probíhá v roce 2015, a pokud se ukáže 

systém jako účinný a potřebný, může být rozšířen do dalších území Libereckého kraje. 

Tím dojde k propojení systému terénních služeb vč. tísňové péče. 

Další variantou by mohlo být zpracování a poskytování informací přes média, což  

je opět podnět pro poskytovatele tísňové péče. Po krátkém průzkumu provedeném mezi 

zástupci libereckých médií, například se zástupci obchodního oddělení Rádia Contact 

Liberec, jsme zjistili, že je toto médium připraveno nabízet za zvýhodněné ceny 

možnost reklamních spotů či možnost přímého komerčního rozhovoru s poskytovatelem 

tísňové péče. Při předběžném jednání se zástupci tohoto rádia autorka práce nabídla 

možnost zajištění otázek pro komerční rozhovor, které vyplývají z výzkumného šetření 

této práce a pokrývají nejčastější dotazy seniorů a oblasti, v kterých se ukázala největší 

neznalost tématu. Toto jednání je stále otevřené s plánovaným dokončením  

po zveřejnění výsledků monitorování projektu Libereckého kraje. 
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6 Závěr 

 

Téma této bakalářské práce bylo „Prevence pádů seniorů v domácím prostředí“. 

Teoretická část se zabývala stářím, problematikou pádů a systémem tísňové péče. 

Výzkumná část měla 4 hlavní cíle. Metodou výzkumu byl dotazník a výzkumný vzorek 

činil 106 respondentů. 

Prvním cílem bylo zjistit, zda senioři znají nějaká preventivní opatření  

či bezpečnostní pomůcky. Cíl byl splněn a výzkumný předpoklad, který tvrdil,  

že alespoň 60 % respondentů bude znát nějaké preventivní opatření, je v souladu 

s výsledky výzkumu. Druhým cílem bylo zjistit, jaká preventivní opatření respondenti 

používají nejvíce. Výzkumný předpoklad, který tvrdil, že nejčastěji respondenti 

používají madla, není v souladu s výsledky výzkumu, neboť nejčastější odpověď byla, 

že respondenti žádné preventivní opatření či pomůcku nepoužívají. Třetím cílem bylo 

zjistit, jaká denní činnost vyvolává u seniorů nejčastěji strach z pádu. Výzkumný 

předpoklad zde v souladu s výsledky výzkumu nebyl, neboť nejvíce respondentů zvolilo 

odpověď, že nepociťují strach u žádné ze jmenovaných činností. Čtvrtým cílem bylo 

zjistit, zda senioři znají systém tísňové péče a zda o systém mají zájem. Systém dle jeho 

charakteristiky zná jen 20 respondentů a zájem by o něj měla většina, tedy 60,35 % 

respondentů. 

Výzkumné šetření ukázalo, že problematika pádů seniorů v domácím prostředí je 

stále aktuálním tématem. Většina respondentů již doma upadla a je patrné, že senioři 

nejsou dostatečně informováni o preventivních opatřeních proti pádu. Výzkumem se též 

ukázalo, že systém tísňové péče zná pouze menšina respondentů, a tak by bylo vhodné 

zajistit lepší viditelnost systému a lepší dostupnost informací. 

Hlavním výstupem této práce je informační brožura pro seniory a jejich rodinu, která 

by měla zajistit lepší informovanost o možnostech zajištění bezpečnějšího domova  

a o systému tísňové péče. Tato brožura by mohla být umístěna v ordinacích lékařů. 
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Přílohy 

Příloha 1  

Ukázka věkové struktury obyvatelstva ČR v letech 2010 a 2065 

 

Zdroj: Sociální gerontologie: Východiska ke zdravotní politice a podpoře zdraví ve stáří 

(autor Rostislav Čevela a kol., 2010, s. 24) 

  



 

Příloha 2 

Ukázka chrániče kyčelního kloubu 

 

Zdroj: Péče o staré občany: učebnice pro obor sociální činnost (autor Jana Mlýnková, 

2011, s. 95) 

  



 

Příloha 3 

Ceník pro uživatele – poskytování tísňové péče Areíon 

  

 Domácí zařízení TP Mobilní zařízení TP 

/ Comfort  

Mobilní zařízení TP 

/ Aligator  

Aktivace zařízení 0 Kč / 1500 Kč 

(cena závisí na 

zvoleném způsobu 

financování zařízení 

= možnost 

finančního příspěvku 

na pořízení 

některých MČ a 

obcí)  

0 Kč 0 Kč 

Cena zařízení Instalace a zapůjčení 

repasovaného 

domácího zařízení 

TP: 5000 Kč 

Instalace a 

zakoupení nového 

domácího zařízení 

TP (zařízení si hradí 

uživatel a zařízení se 

stává jeho majetkem: 

1. Zařízení 

komunikující přes 

pevnou linku:  

13 000 Kč - 15 000 

Kč (dle typu a 

komponentů) 

 

2. Zařízení 

komunikující v 

rámci mobilní sítě: 

 

15 000 Kč - 16 000 

Kč  

(dle typu a 

komponentů) 

4800 Kč 

(zařízení si hradí 

uživatel a zařízení se 

stává jeho 

majetkem) 

Možnost financování 

pořízení zařízení MČ 

Praha 6 a MČ Praha 

15 

1099 – 1399 Kč 

(zařízení si hradí 

uživatel a zařízení se 

stává jeho 

majetkem) 

Dodatečná tlačítka Na krk: 774 Kč 

Na ruku: 811 Kč 

nelze nelze 

Dodatečný čip 

(pokud má uživatel 

kódování čipem) 

100 Kč nelze nelze 

Dodatečné čidlo 

(pokud jich chce 

uživatel víc) 

550 Kč /1000 Kč 

(dle typu zařízení) 

nelze nelze 

PET čidlo (v 

případě, že je v bytě 

zvíře do 30 kg) 

1100 Kč nelze nelze 

Zesilovač signálu 2120 Kč nelze nelze 



 

Sada pro rozšíření 

repasovaných 

zařízení 

1800 Kč nelze nelze 

Měsíční platba 
poskytování sociální 

služby TP, výjezd 

dopravní zdravotní 

služby (dle dané 

lokality), pravidelné 

volání 1x týdně, 

možnost uložení 

klíčů (dle dané 

lokality*), servis 

zařízení 

400 Kč 550 Kč 

(včetně konektivity u 

mobilního operátora 

– Vodafone) 

400 Kč 

Zvýhodněná cena měsíční platby za poskytování služby, pokud má 

uživatel domácí i mobilní zařízení TP: 650 Kč 

Zaslání upomínky 

plateb 

1. upomínka 80 Kč 

2. upomínka 120 Kč 

1. upomínka 80 Kč 

2. upomínka 120 Kč 

1. upomínka 80 Kč 

2. upomínka 120 Kč 

Revize na žádost (Je 

možné realizovat jen 

na žádost uživatele 

či osoby uvedené v 

kontaktech 

uživatele) 

450 Kč 

(mimo území Prahy 

jsou účtovány ještě 

náklady na cestovné) 

Dle domluvy s 

dodavatelskou 

firmou 

Dle domluvy s 

dodavatelskou 

firmou 

Výjezd na žádost 
(Je možné realizovat 

jen v Praze na žádost 

osoby uvedené v 

kontaktech 

uživatele) 

1100 Kč 1100 Kč 1100 Kč 

*Praha, České Budějovice, Příbram 

Zdroj: Žvot90. Ceník Tísňové péče o. s. Života 90. [online]. [cit. 2015-06-01]. Dostupné 

z: http://www.zivot90.cz/uploads/document/607.pdf  
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Příloha 4 

Ceník zařízení a služby mobilní tísňové péče Anděla Strážného 

 Comfort Mobil 

Cena zařízení 4800 Kč 1344 Kč 

Cena služby základní 550 Kč 275 Kč 

Automatická detekce pádu ano ne 

Zdroj: Anděl strážný. Ceník převzat z: Mobilní tísňová péče. [online]. [cit. 2015-04-03]. 

Dostupné z: http://www.andelstrazny.eu/cs/mobilni-tisnova-pece/ 

 

Ceník zařízení a služby domácí tísňové péče Anděla Strážného 

 Domácí tísňová péče Standard 

GSM Alarm Jablotron GDP -04 i RF 

Cena zařízení 3300 Kč 6500 Kč 

Cena služby základní 350 Kč 350 Kč 

Automatická detekce pádu ne ne 

Zdroj: Anděl strážný. Domácí tísňová péče. [online]. [cit. 2015-06-01]. Dostupné z: 

http://www.andelstrazny.eu/cs/domaci-tisnova-pece/ 

 

  

http://www.andelstrazny.eu/cs/mobilni-tisnova-pece/
http://www.andelstrazny.eu/cs/domaci-tisnova-pece/


 

Příloha 5 

Dotazník vytvořený pro výzkumnou část této bakalářské práce 

Dobrý den, 

jmenuji se Petra Dvořáková a jsem studentkou Ústavu zdravotnických studií Technické 

univerzity v Liberci. Dovolte mi, abych Vás touto cestou požádala o vyplnění dotazníku 

 ke své bakalářské práci na téma „Prevence pádů seniorů v domácím prostředí“. 

Dotazník je anonymní a data z něj získaná budou použita výhradně pro zpracování 

výzkumné části mé bakalářské práce. 

Děkuji Vám za spolupráci a čas, který jste vyplnění dotazníku věnovali. 

Petra Dvořáková 

studentka 3. ročníku oboru Všeobecná sestra  

 

1. Vaše pohlaví? 

 Žena 

 Muž 

 

2. Jaký je Váš věk? 

…………. let 

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 Základní 

 Střední odborné  

 Střední odborné s maturitou 

 Vyšší odborné 

 Vysokoškolské 

 Jiné (vyplňte): 

………………………………………………………………… 

4. Žijete  

 Na vesnici  

 Ve městě  

 Ve velkoměstě 

 

5. Žijete doma 

 S partnerem 

 S dětmi 

 Sám/sama 

 Jiné (vyplňte): 

……………………………………………………………….. 

 

6. V jakém vztahu jste se svou rodinou (blízkými)? 



 

 Sdílíme společnou domácnost 

 Příležitostně se navštěvujeme 

 Nestýkáme se, nejsme v kontaktu 

 

7. Už jste někdy doma upadl/a? 

 Ano 

 Ne 

 Nepamatuji se 

(pokud jste označili „ano“, pokračujte otázkou č. 8; 

pokud jste označili „ne“ nebo “nepamatuji se“, pokračujte otázkou č. 10) 

 

8. Co bylo důvodem Vašeho pádu? 

 Uklouznutí (kluzká podlaha, námraza před domem) 

 Zdravotní stav (mdloba) 

 Nepozornost (zakopnutí o překážku) 

 Nevím, nevzpomínám si 

 Jiné (vyplňte): …………………………………………………………… 

 

9. Měl/a jste po pádu zdravotní následky? 

 Ano, byl/a jsem dlouhodobě hospitalizován/a 

 Ano, ale stačilo ambulantní ošetření 

 Ne, závažněji jsem se neporanil/a 

 Nepamatuji se 

 

10. Při jaké denní činnosti pociťujete nejčastěji strach z pádu? 

 Nepociťuji strach u žádné činnosti 

 při koupání ve sprše/vaně 

 při domácích pracích (úklid, nákup) 

 při chůzi po schodech 

 jiné…………………………….. 

 

11. Znáte nějaké preventivní opatření pádu či bezpečnostní pomůcky? 

 Ano (vyjmenujte) 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………. 

 Ne 

 

12. Jaká preventivní opatření sám/sama ve své domácnosti používáte? 

 Používám (vyjmenujte) 

……………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………

…………………………. 



 

 Neznám, nepoužívám žádné 

 

 

13. Pokud preventivní opatření pádu nebo bezpečnostní pomůcky nepoužíváte, 

proč? 

 Je to pro mě finančně nákladné 

 Nepřemýšlel/a jsem o tom, nevím 

 Zatím nebylo potřeba zařídit bydlení s bezpečnostními prvky 

 Nepřeje si to rodina 

 Jiné: ………………………………….. 

 

14. Slyšel/a jste někdy o systému tísňové péče? 

 Ano, využívám ho 

 Ano, ale nevyužívám ho 

 Ne, neslyšel/a jsem o něm 

(pokud jste odpověděli „ano“, pokračujte otázkou č. 15; 

pokud jste odpověděli „ne“, pokračujte otázkou č. 17) 

 

15. Prosím stručně systém tísňové péče charakterizujte: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

16. Od koho či kde jste se dozvěděl/a o systému tísňové péče? 

 Od lékaře 

 Od rodiny, přátel 

 Z médií (noviny, televize, rádio, internet…) 

 Jiné: ………………………………… 

 

17. Pokud systém tísňové péče nevyužíváte, proč? 

 Myslím si, že je pro mě nepotřebný 

 Zdá se mi finančně nákladný 

 Nevím, kde ho můžu získat 

 Zatím jsem nepřemýšlel/a o jeho využití  

 Jiné důvody: …………………………. 

 

18. Víte, jaké jsou možnosti finančního hrazení systému tísňové péče? (vyjmenujte) 

……………………………………………………………………………………

…………………………………..………………………………………………

……………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………

…………………….. 



 

19. Myslíte si, že kdyby jste měl/a více informací o systému tísňové péče, že by Váš 

zájem o využití této služby stoupl?  

 Ano 

 Ne 

 

20. V jaké formě byste uvítal/a nejraději informace o systému tísňové péče? 

 Informační brožura 

 Webové stránky s podrobnými informacemi 

 Mluvená přednáška 

 Jiné (uveďte): 

…………………………………………………………………… 

 

  



 

Příloha 6:  Návrh informační brožury pro seniory a jejich rodiny 

KOMPLEXNÍ SYSTÉM BEZPEČÍ PRO SENIORY V JEJICH DOMÁCÍM 

PROSTŘEDÍ 

Milí senioři, milí rodinní příbuzní, 

s přibývajícím věkem je dáno, že se zhoršuje soběstačnost či mobilita. Také přibývá 

pádů, které mohou mít nepříjemné důsledky a zbytečně zhoršit kvalitu Vašeho života. 

Tato brožura slouží k seznámení s preventivními opatřeními či pomůckami, které Vám 

pomohou zabránit pádu. Druhá část této brožury Vás seznamuje se systémem tísňové 

péče, který přivolá pomoc v jakékoliv ohrožující situaci, ať je to pád či náhlá změna 

zdravotního stavu. 

13 bodů pro zajištění bezpečného domova bez rizika pádu: 

 Používat protiskluzové podložky či sedátka do vany nebo sprchy. 

 Pozor na horkou vodu při koupeli, která snižuje krevní tlak a může vyvolat 

slabost. 

 Pozor na mokrou podlahu. 

 Kabely vedoucí po podlaze schovat do lišt. 

 Celý byt vybavit madly pro případnou oporu (hlavně při pohybu v koupelně). 

 Nábytek mít stabilní bez koleček. 

 Pro pohyb po bytě v noci zajistit noční osvětlení chodeb. 

 Vypínač světla mít hned u dveří. 

 Koberce mít celoplošné s krátkým vlasem, malé koberečky bez ohnutých okrajů 

a vybaveny protiskluzovými podložkami. 

 Odstranit prahy nebo je přizpůsobit úrovni podlahy. 

 Zajistit zábradlí u schodiště, první a poslední schod vybavit výraznou páskou. 

 V kuchyni mít vše situováno v dosahu ruky bez použití schůdků.  

Další tipy pro prevenci pádu: 

 Obuv by měla být pevná, ke kotníkům, se širší špičkou a protiskluzovou 

podrážkou (NE boty na podpatku, pantofle, sešlapaná obuv či s volnou patou). 

 Používat dle potřeby berle, hole či chodítka, kontrolovat u nich gumové 

koncovky (zda nepotřebují vyměnit), které lze v zimě vybavit bodcem (u něj ale 

pozor na použití ve vnitřních prostorách na hladké podlaze). 

 Používat dle potřeby chrániče kyčelního kloubu (toto speciální spodní prádlo lze 

zakoupit v prodejnách zdravotnických potřeb). 

 Vyvarovat se prací ve výškách (mytí oken, věšení záclon, montáž svítidel). 

 Pravidelný aktivní pohyb – rychlá chůze, jízda na kole, plavání či jen 

každodenní cviky pro protažení svalů. 

 Při negativní změně zdravotního stavu po nově nastavené medikaci kontaktovat 

lékaře. 

 Vždy vstávat pomalu. 



 

SYSTÉM TÍSŇOVÉ PÉČE 

Jak systém funguje? Senior, který je z jakékoliv příčiny v nouzi (nevolnost, pád, 

napadení), zmáčkne nouzové tlačítko, které má neustále u sebe. Tlačítko vyšle signál na 

dispečink tísňové péče, kde jsou k dispozici 24 hodin denně odborně vyškolené 

pracovnice, které seniorovi zajistí potřebnou pomoc – buď vyšle asistenční vozidlo 

v případě seniorova pádu, nebo se ve vážných situacích spojí se složkami Integrovaného 

záchranného systému. 

Pro koho systém je? Je určena pro seniory, využít ho mohou i osoby se zdravotním  

                                   postižením starší 18 let 

 

Kde se dá systém sehnat? Poskytovateli tísňové péče v ČR je Občanské sdružení Život 

90 a asistenční služba a tísňové péče Anděl Strážný. Pro bližší informace o systému od 

Občanského sdružení Života 90 naleznete na internetových stránkách www.zivot90.cz 

nebo na telefonu 222 333 546. Informace od tísňové péče Anděla Strážného naleznete 

na internetových stránkách www.andelstrazny.eu/cs/ nebo na telefonu 487 883 136. 

 

Cena systému? Život 90 nabízí jak domácí zařízení, kdy aktivace stojí 0 Kč – 1500 Kč 

(záleží na možnosti finančního příspěvku od dané obce), cena zařízení od 5000,- do 

16 000 Kč a měsíční poplatek 400 Kč (kde jsou zahrnuty poplatky jako například 

výjezd záchranné služby či servis systému). Aktivace mobilního zařízení je zdarma, 

cena zařízení se pohybuje od 1099 do 4800 Kč a měsíční poplatek od 400 do 550 Kč. 

Anděl Strážný nabízí také domácí či mobilní zařízení. Cena domácího zařízení je od 

3300 do 6500 Kč a měsíčně se platí 350 Kč. Mobilní zařízení stojí od 1344 do 4800 Kč 

a měsíční poplatek je od 275 do 550 Kč. 

Na zaplacení systému lze použít příspěvek na péči, který vyplácí Úřad práce osobám 

dle stupně jejich závislosti. 

 

Co je Senior telefon? Tato bezplatná telefonní linka Život 90 slouží seniorům, kteří se 

cítí osamělí, potřebují si popovídat, či jsou oběťmi týrání, zkrátka jsou v jakékoliv 

obtížné životní situaci či potřebují jakékoliv poradenství. Linku však mohou využít i 

osoby pečující o seniory či další subjekty poskytující služby seniorům. Číslo linky je 

800 157 157. 

 

 

Zdroje: (18, 23, 24, 25, 32, 35, 37, 38, 39, 40)  
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Příloha 7 Protokoly k provádění výzkumu 

  



 

  



 

  



 

 


