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Úvod 

 
Každá životní etapa má svá specifika a každý člověk jednotlivé etapy prožívá 

individuálním způsobem. Také stáří a stárnutí prožívá každý člověk odlišně. Někdo 

vede do vysokého věku aktivní život, stýká se se svými vrstevníky, je aktivní ve své 

rodině, nemá vážnější zdravotní problémy, které obvykle stáří a stárnutí přináší. Na 

druhé straně jsou zde lidé, kteří se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou 

zapojit do aktivního života, přestávají být soběstační a stávají se závislí na péči druhých 

osob. Nejčastěji je to rodina, která svým stárnoucím členům poskytuje péči, mnohdy je 

tato péče pro rodinné příslušníky problematická a většinou pro ně znamená změnit 

zásadním způsobem svůj dosavadní styl života a organizaci své domácnosti.  

 

Již několik let pracuji v oblasti nepojistných sociálních dávek, konkrétně se zabývám 

příspěvkem na péči. Mými klienty jsou zejména senioři, kterým, kromě dalších osob se 

zdravotním postižením, jsou tyto dávky určeny. Při své práci se setkávám i s rodinami 

seniorů, kteří se o ně, v případě jejich neschopnosti zajistit si své základní životní 

potřeby, starají. Mohu posoudit rozdíly mezi péčí v domácím prostředí a péčí ústavní, 

mezi péčí zajištěnou výhradně rodinou a péčí s využitím dalších služeb státu. Ve své 

praxi pozoruji, že pokud se senior stane závislým na péči jiných osob, ocitá se v nelehké 

situaci nejen on sám, ale i jeho rodina. Mnohdy to znamená provést důležité 

organizační změny v životě seniora i dalších rodinných příslušníků.  

 

Jako sociální pracovnice se při své práci setkávám s malou informovaností populace  

o možnostech péče o závislou osobu. Problém spatřuji také ve stálém prodlužování 

délky lidského života a děti seniorů, které se stávají pečujícími osobami, jsou již 

v důchodovém věku a  mají často také zdravotní problémy, které jim brání pečovat 

o dalšího rodinného příslušníka.  

 

Svoji absolventskou práci jsem rozdělila na teoretickou a praktickou část.  

 

V teoretické části se snažím přiblížit základní pojmy, které se této oblasti týkají, 

popisuji zde problematiku stárnutí a stáří, demografickou situaci, společenské 
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prostředí, charakteristiku a formy péče o seniory, pomoc státu při této péči ve stáří 

obecně a právní úpravy této pomoci. Podrobněji se zabývám druhy sociálních služeb, 

které mohou senioři využívat a příspěvkem na péči, ze kterého si mohou senioři tyto 

služby financovat. Dále se věnuji charakteristice závislé a pečující osoby a úskalím, 

která péče o nesoběstačného jedince s sebou může v životě rodiny přinášet.  

 

V praktické části se zaměřuji především na splnění dílčího cíle - dopady domácí péče  

o seniory na pečující osoby, a to formou kvalitativního průzkumu, pro který jsem zvolila 

metodu strukturovaného rozhovoru. Zabývám se zde otázkou, zda jsou v České 

republice příznivé podmínky pro domácí péči o seniory, zda je tato péče státem 

dostatečně podporovaná, dále sociálními, psychologickými a ekonomickými dopady na 

pečující osoby a jejich okolí. Zaměřuji se také na vnímání této péče z pohledu pečující 

osoby. Zde jsem mohla využít obecné poznatky ze své praxe z oblasti poskytování 

dávek osobám se zdravotním postižením,  práci se spisovou dokumentací klientů  

a skutečné životní příběhy, se kterými se při sociálních šetření a kontaktu s klienty  

a jejich rodinami setkávám. Výstupem absolventské práce bude zjištění, zda jsou 

v České republice podmínky pro to, aby rodina mohla o svého seniora pečovat co 

nejdelší dobu v přirozeném prostředí a zda je pomoc státu při této péči dostatečná. 
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1 Cíl absolventské práce  
 

1.1 Hlavní cíl 

 

Hlavním cílem absolventské práce je zmapovat a popsat situaci seniorů v České 

republice, včetně pomoci státu. 

 

1.2 Dílčí cíle 

 

Zjistit důvody a dopady domácí péče o seniory na pečující rodiny. 
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2 Teoretická část 
 

2.1 Stáří a stárnutí 

 

Stáří a stárnutí se týká každého člověka, i když mnohdy ho jedinec pociťuje  

a prožívá odlišným způsobem. Je to fyziologický proces, při kterém v organismu 

dochází k nezvratným změnám. [HOLEKSOVÁ, 2002] U někoho tyto změny nastávají 

dříve, u někoho později, což může být dáno geneticky, ovlivněno životním stylem, i tím, 

s jakými událostmi a nemocemi se člověk během života setkal. Přesto zde najdeme 

některé společné znaky stárnutí.  

 

2.1.1  Věk a jeho periodizace 

 

Členění období lidského života je u různých autorů mírně odlišné. Světová zdravotnická 

organizace člení období života člověka následovně. [HROZENSKÁ, DVOŘÁČKOVÁ, 2013] 

 0 - 14 let – dětský věk 

 15 – 29 let – mladý věk 

 30 – 44 roků – dospělý věk 

 45 – 59 let - střední věk 

 60 – 74 let – starší věk (presenium) 

 75 – 89 let – starý věk (senium) 

 nad 90 let – dlouhověkost 

 

Věk však lze dělit i podle jiných kritérií. Rozlišujeme chronologický věk, který je dán 

věkem kalendářním, odpovídá prožitému času bez ohledu na stav organismu. 

Biologický věk nebo biologické stárnutí je pozitivně i negativně determinováno 

působením zevního prostředí, způsobem života a přítomností nemocí nebo úrazů. 

Funkční věk je dán souhrnem biologických, psychologických a sociálních charakteristik. 

Psychický věk je dán osobností jednotlivce. Sociální věk souvisí především se změnou 

sociálních rolí a tím i se změnou životního programu. [HROZENSKÁ, DVOŘÁČKOVÁ, 

2013] 



8 

  

2.1.2 Specifika stáří a stárnutí 

 

Jak je již v předchozí kapitole uvedeno, stáří je především definováno věkem. Dále se 

kromě věku stáří vyznačuje určitými životními událostmi, které jsou pro ně 

charakteristické, jako je například odchod do důchodu, jedinec se stává prarodičem, 

mění svůj životní styl, nastává pokles schopností a výkonnost. Stáří s sebou také přináší 

řadu onemocnění, typických pro starší věk, o nichž se zmiňuji v další kapitole.  

 

Často se mění i chování stárnoucího člověka, říká se, že stáří karikuje povahu. Některé 

vlastnosti člověka se zesilují a vystupují do popředí. Dotyčný toto někdy ani nemusí 

zaznamenat, tyto změny jsou viditelné spíše pro jeho okolí. [HAŠKOVCOVÁ, 2010] 

Mezi nejčastější znaky stárnutí, kromě viditelných změn, patří pokles fyzické  

i psychické výkonnosti a projevuje se i řada onemocnění souvisejících se stárnutím 

lidského organismu. Dochází ke zhoršování funkcí smyslových orgánů, ke zhoršení 

pohyblivosti a motorických schopností. Proces stárnutí je ale velmi individuální, někteří 

jedinci ani v 90 letech nemusejí mít vážnější zdravotní problémy, oproti tomu u jiných 

zdravotní problémy přicházejí již okolo šedesátého nebo sedmdesátého roku. Tento 

stav pak nazýváme patologickým nebo urychleným stárnutím. [KNIHOVNA ZDRAVÍ, 

2006] 

 

2.1.3 Fyzické změny 

 

V seniorském období dochází v důsledku změn na páteři a ubývání svalové hmoty ke 

změnám v držení těla, dochází i ke snížení fyzické síly a fyzického výkonu. Klesá obsah 

vody v těle, obvykle přibývá tuková tkáň. Rozvíjí se osteoporóza, zvyšuje se riziko 

zlomenin, zejména zlomenin klíčních kostí a stehenních kostí. Dochází k oslabování 

smyslů, především zraku a sluchu. Objevují se různé choroby srdce, obvykle dochází ke 

zvyšování krevního tlaku, a to s sebou nese další rizika, jako je infarkt, cévní mozková 

příhoda, onemocnění žil a nebezpečí trombóz. U mužů se setkáváme s onemocněním 

prostaty, u žen s různými stupni inkontinence. Dalším častým onemocněním ve stáří je 

diabetes různého druhu a intenzity, který může být i původcem dalších onemocnění  
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a stavů, jako je glaukom, amputace dolních končetin. Časté jsou i různé druhy 

onkologických onemocnění. [KNIHOVNA ZDRAVÍ, 2006] 

 

2.1.4 Psychické změny 

 

Adaptace na změny, které stáří přináší, může být pro jedince značně náročná. V této 

době se nemění povaha jako celek, ale může dojít ke zintenzivnění některých 

povahových rysů. Do popředí obvykle vystupují negativní rysy osobnosti. Pokud dojde 

k výraznější změně v chování seniora, je třeba odlišit chování způsobené přirozeným 

procesem stárnutí od chování způsobeného duševním nebo somatickým 

onemocněním. [VENGLÁŘOVÁ, 2007] 

 

Obvykle dochází ke zhoršení kognitivních funkcí, to je ke zhoršování paměti, 

vyjadřovacích schopností, adaptačních schopností a schopnosti rozhodovat se. Senior 

může přestat být vnímavý ke svým nejbližším a ke svému okolí, zejména pokud stárnutí 

provázejí chronická onemocnění, bolesti a ztráta soběstačnosti.  

 

V tomto období mohou být senioři ohroženi depresi, která se projevuje stavy 

sklíčenosti, snížením sebehodnocení, ztrátou zájmu o okolí a o činnosti, které byly dříve 

oblíbené. V souvislosti s depresí dochází i ke zhoršení již vzniklých fyzických obtíží. 

Senior i jeho okolí se často zaměřují na léčení pouze fyzických symptomů. Pokud jsou 

však nasazena vhodná antidepresiva, stav seniora se zlepší. Závažnější psychické změny 

mohou signalizovat také závažnější onemocnění, jako je Alzheimerova choroba, 

vaskulární demence, Parkinsonova choroba. Zde je velmi důležité včasné odhalení 

nemoci, neboť tyto se zpočátku mohou projevovat právě jako deprese nebo jako 

přirozený úbytek intelektových schopností. [VENGLÁŘOVÁ, 2007] 

 

Stáří by ale nemělo být spojováno pouze s negativními průvodními znaky. Je důležité 

docenit i pozitivní vlastnosti, kterými jsou moudrost, rozvaha, zkušenost, šlechetnost, 

umírněnost.  
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2.1.5 Vývoj názorů na stáří 

 

Lidský věk se prodlužuje, a to zejména ve vyspělých částech světa, jako je západní 

Evropa, severní Amerika. Poskytování lékařské péče je na stále vyšší úrovni,  

a spolu s tím se objevují prostředky, jak lidský věk prodloužit. Dnešní člověk již není 

nucen těžce fyzicky pracovat, ženy neumírají při porodech. Počet starých lidí přibývá, 

prodlužuje se věk pro odchod do důchodu. Zvyšující se počet obyvatel mimo 

produktivní věk velmi zatěžuje ekonomiku, zejména pokud současně klesá i porodnost. 

Prodlužuje se věk, kdy se ženy rozhodují pro mateřství, rodiny mají menší počet dětí 

než dříve. [HAŠKOVCOVÁ, 2010]  

 

V historii se vyššího nebo dokonce vysokého věku dožíval jen málokdo.  Souviselo to 

s vysokou dětskou úmrtností, četnými úrazy a nemocemi, které jsou dnes již léčitelné. 

Lidé často umírali v souvislosti s různými epidemiemi a válkami. [HAŠKOVCOVÁ, 2010] 

Těžká fyzická práce, problematické hygienické podmínky, chudoba, žádná nebo 

nedostatečná lékařská péče a další nepříznivé faktory byly příčinou toho, že se umíralo 

příliš brzy a že se jen 2-4 procenta populace dožívala vyššího věku. [HAŠKOVCOVÁ, 

2010, s. 33] 

Vysoký věk byl zpravidla spojován se zkušenostmi a moudrostí. Po dobu několika staletí 

bylo vyzrálé stáří vzácné, a proto žádoucí.  [HAŠKOVCOVÁ, 2010, s. 33] 

 

V současné době je stáří spojováno spíše s nemocemi, odchodem z aktivního života, 

strachem z ekonomického nedostatku, osamocení a vlastní neužitečnosti. V poslední 

době dochází zejména mezi mladými lidmi k odmítání stáří, vysmívání se stáří  

a nárůstu intolerance vůči starým lidem. V celé společnosti obecně vzrůstá agresivita.  

V angloamerické odborné literatuře je pro nepřátelství a agresivní chování vůči starým 

lidem používán pojem ageismus (age =věk). Někdy je ageismus vysvětlován také jako 

averze vůči starým lidem i všemu, co stáří připomíná.  [HAŠKOVCOVÁ, 2010, s. 34] 

 

Současným společenským trendem se stává fenomén věkové diskriminace, se kterou 

se setkávají i méně starší  lidé v mnoha oblastech života. Zvláště markantní je to při 
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hledání zaměstnání. Je nezpochybnitelné, že většina dospělých vnuků a vnuček miluje 

své prarodiče. V rodinném kruhu se k nim většina chová moc hezky. Titíž vnuci  

a vnučky pak paradoxně zaujímají ageistické postoje vůči seniorům, které neznají, ale 

kteří jsou prarodiči jiných milovaných a milujících vnuků a vnuček.  [HAŠKOVCOVÁ, 

2010, s. 36] 

 

Je třeba si uvědomit, že stáří se týká všech. Pohled společnosti na stáří se rovněž 

změnil spolu se změnou ve struktuře dnešních rodin. V minulosti bylo samozřejmé, že 

starý člověk žil společně s mladými, zejména na vesnicích. V době, kdy byl nedostatek 

bytů pro mladé rodiny, žila mladá rodina se svými rodiči nebo prarodiči, kteří ji často  

i finančně podporovali. Výše důchodů dnešních seniorů je obecně hodnocena jako 

nízká a seniorský věk bývá spojován s poklesem životní úrovně.  Generace dnešních 

„starších seniorů“,  kteří odešli do penze krátce po změně politického režimu v naší 

zemi, nebyla cíleně připravována na to, že na finančním zabezpečení ve stáří se musí 

také sama podílet. V současné době se ve společnosti šíří názor, že ekonomicky aktivní 

lidé musejí živit seniory s nejistými vyhlídkami na svoje vlastní stáří. Další velmi 

rozšířený názor je, že pracující senioři zabírají místo mladým, kteří nemohou práci najít.  

 

Šíření tohoto názoru ve společnosti je komplementární k výši nezaměstnanosti. 

S růstem nezaměstnanosti se prohlubuje a šíří postoj, že staří zabírají místa mladým. 

Jeden z pilířů důchodové reformy spočívá v prodlužování věku odchodu do důchodu. Je 

nereálné až naivní představovat si, že v budoucnu nezaměstnanost nějakým zásadním 

způsobem trvale klesne, spíše naopak poroste. To se stává objektivním krystalizačním 

jádrem napětí mezi mladou a starou generací, Expertům tvořícím důchodovou reformu 

musí být jasné, že práce pro staré nebude a hlavní efekt zvýšení odchodu do důchodu 

(zřejmě očekáváného a plánovaného), bude, že senioři místo důchodu budou dostávat 

nižší sociální dávky. [SAK, KOLESÁROVÁ, 2012, s. 160] 
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2.2 Péče státu o seniory 

 

2.2.1 Legislativní úprava 

 

Zabezpečení ve stáří je jedním ze základních práv daných Ústavou a Listinou základních 

práv a svobod.  

Finanční zajištění ve stáří, formy péče o seniory, dávkový systém a problematiku 

stárnutí upravují v České republice zejména tyto zákony a vyhlášky: 

 

zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

zák. č. 582/1991 Sb., o provádění a organizaci sociálního zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů 

zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 

 zák. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením ve 

znění pozdějších předpisů 

zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 

zák. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů 

zák. č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování 

dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů  

 

2.2.2  Zdravotní služby 

 

Základní formou péče o seniory je zdravotní péče. Pokud již není zdravotní stav seniora 

uspokojivý a nemůže si vzhledem ke svému zdravotnímu stavu zajistit péči  

o svoji osobu vlastními silami, může využívat různé formy sociálních služeb, a to 

ambulantních, terénních a pobytových. Zároveň mohou být tyto služby poskytovány 

kombinovaně, a to i v případě, že část péče poskytuje rodina.  
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Základní péči poskytuje praktický lékař pro dospělé. Měl by spolupracovat s rodinou, 

domácí ošetřovatelskou péčí, pečovatelskou službou a dalšími neziskovými 

organizacemi.  Domácí ošetřovatelská péče je poskytována na základě doporučení 

praktického lékaře a je hrazena ze zdravotního pojištění. Péči zajišťují různé agentury, 

státní, městské, charitativní nebo soukromé. Klient může přiobjednat i další služby, 

které si již hradí ze svých prostředků. [HROZENSKÁ, DVOŘÁČKOVÁ, 2013].  

K typickým úkolům domácí péče (home care) patří ošetřování chronických ran, aplikace 

inzulinu, poskytování fyzioterapie a poradenství o kompenzačních pomůckách. Pro 

rodiny je významná možnost půjčování ošetřovatelských, rehabilitačních  

a kompenzačních pomůcek včetně polohovacích lůžek. [HROZENSKÁ, DVOŘÁČKOVÁ, 

2013, s. 61]. 

 

Domácí zdravotní péči mohou provádět pouze kvalifikované zdravotní sestry. 

Zdravotnictví se ale potýká s vážným nedostatkem financí a i domácí péče je omezena 

jen na několik krátkých návštěv.  

 

K dalším zdravotnickým službám patří též hospitalizace na akutních lůžkách  

a dále na lůžkách následné péče, dříve tzv. léčebny dlouhodobě nemocných. Tato lůžka 

postoupila od roku 1989 řadu změn a v současném organizačním režimu existují dvě 

základní formy, a to léčebná lůžka a ošetřovatelská lůžka.  

Mezi oběma formami péče je však značný rozdíl, který většina laiků nezná  

a v případě potřeby mu pochopitelně nerozumí.  „Eldéenky“ reprezentují léčebná lůžka, 

na kterých je pacient „doléčen“, resp. rehabilitován a může se vrátit domů. Zatímco 

dříve  nebyl  pobyt v  léčebně  dlouhodobě  nemocných  až  na  výjimečná období nijak 

časově omezen, nyní je limitován na dobu 5 resp. 3 měsíců. Nemůže-li se nemocný ani 

po této době vrátit domů, může být přeložen na ošetřovatelské lůžko, kde skutečně 

může být „nekonečně dlouho“, tedy i řadu let. Velký tlak na ošetřovatelská lůžka ale 

působí, že i tam je řadě nemocných pobyt výrazně krácen. Z hlediska finanční 

náročnosti je nejdražší akutní lůžko, levnější je lůžko v „eldéence“. Nejlevnější lůžko je 

lůžko ošetřovatelské. Nejen pro systém solidárního pojištění, ale i pro samotné občany, 

kteří tam neplatí ani korunu. Je jistým a smutným paradoxem, že právě nejlevnější péči 
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dostávají ti, kteří potřebují dlouhodobou kvalitní a plně profesionální ošetřovatelskou 

péči. [HAŠKOVCOVÁ, 2010, s. 229) 

 

2.2.3  Sociální služby 

 

Sociální služby poskytují především kraje a obce, nestátní neziskové organizace, církve, 

fyzické i právnické osoby. 

 Sociální služby jsou poskytovány lidem fyzicky a společensky znevýhodněným,  

a to s cílem zlepšit kvalitu jejich života nebo jim pomoci se co nejvíce do společenského 

života opět začlenit. Cílem služeb je podporovat rozvoj nebo alespoň zachování 

stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, 

obnovení nebo zachování původního životního stylu, snížení sociálních a zdravotních 

rizik souvisejících se způsobem života uživatelů. [HROZENSKÁ, DVOŘÁČKOVÁ, 2013].  

Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými 

způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních 

svobod osob [Česko, zák. č.108, 2006, 1]. Sociální služby zahrnují sociální poradenství, 

služby sociální péče a služby sociální prevence. Senioři nejvíce využívají sociální 

poradenství a služby sociální péče. Služby sociální péče dělíme na služby ambulantní, 

terénní a pobytové. 

  

Financování sociálních služeb je vícezdrojové. Ze státního rozpočtu se krajům poskytuje 

účelově určená dotace na financování sociálních služeb a další prostředky mohou být 

čerpány ze Strukturálních fondů Evropského společenství. Jinými zdroji dotací mohou 

být obce a kraje, neziskové organizace, církve, ale také sami klienti, kteří si na zvolenou 

formu sociální služby připlácí. 

 

Sociální služby se však potýkají se stálým nedostatkem financí. Pracovníci v sociálních 

službách nejsou dostatečně finančně ohodnocováni a často z těchto služeb odcházejí. 

Někdy jsou sociální služby poskytovány ne ve zcela vyhovujících podmínkách. Po roce 

2012 se začala objevovat také zařízení, která poskytují sociální služby bez udělené 

registrace k jejich poskytování. Tímto způsobem je vlastně obcházen zákon, tato 



15 

  

zařízení často suplují poslání domů s pečovatelskou službou nebo domů pro seniory. 

Senioři, kteří nemají rodinu, zde žijí v nevyhovujících a často nedůstojných 

podmínkách. Nejsou jim uspokojovány v dostatečné míře ani základní životní potřeby  

a není jim poskytována odpovídající zdravotnická péče. Zanedbávána je rovněž 

aktivizace a ostatní psychické potřeby seniorů. 

 

Ambulantní služby 

 

Zákon č. 108/2006. Sb, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, uvádí, že 

ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je 

doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb,  součástí služby není 

ubytování. Pod ambulantní služby  podle tohoto zákona zahrnujeme především denní 

stacionáře, centra denních služeb, průvodcovské a předčitatelské služby. Do této 

skupiny můžeme zařadit také odlehčovací služby a týdenní stacionáře, které mohou 

být poskytovány i jako pobytové služby. Centra denních služeb a denní stacionáře 

poskytují různé aktivizační programy. Odlehčovací služby umožňují fyzické osobě, která 

o seniora pečuje v domácím prostředí, naplánovat nezbytný odpočinek. Jedná se 

zpravidla o krátkodobý pobyt v zařízení sociálních služeb, který má umožnit pečujícím 

rodinným příslušníkům potřebnou regeneraci sil pro další péči o jejich blízké. 

 

Terénní služby 

 

Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném 

sociálním prostředí. Nejznámějšími terénními službami jsou osobní asistence  

a pečovatelská služba.  

 

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení  

a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového 

omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba 

potřebuje. Jedná se zejména o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
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pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, chodu domácnosti, výchovné, 

vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím a o pomoc při obstarávání osobních záležitostí. [HROZENSKÁ, 

DVOŘÁČKOVÁ, 2013]. 

 

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které 

mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 

zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 

osoby. Služba zajišťuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízení sociálních 

služeb tyto úkony: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při 

osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo 

pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím. Pečovatelská služba je jednou 

z nejrozšířenějších a nejznámějších terénních služeb. Hlavním cílem je zajistit zejména 

základní životní potřeby klientů, nejčastěji seniorů, podporovat samostatný život 

v jejich domácnosti a oddálit nutnost umístění těchto klientů do ústavní péče 

[HROZENSKÁ, DVOŘÁČKOVÁ, 2013]. 

 

Další důležitou terénní službou je tísňová péče, kterou se poskytuje nepřetržitá 

distanční hlasová a elektronická komunikace osobám vystaveným stálému vysokému 

riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu. 

Uživatel služby nosí u sebe tísňové tlačítko, a pokud se ocitne v krizové situaci, 

například se mu zhorší zdravotní stav nebo upadne, s pomocí tlačítka se spojí 

s dispečinkem. Dispečerka okamžitě zorganizuje pomoc.  

 

Pobytové služby 

 

Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních 

služeb. Jsou určeny pro seniory, kteří již nemohou nebo nechtějí žít ve svém 

přirozeném prostředí. Nejznámějšími jsou domovy pro seniory a domovy se zvláštním 
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režimem. Můžeme sem zařadit i domy s pečovatelskou službou, kde se jedná  

o kombinaci terénní i pobytové služby.  

 

Domovy pro seniory poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné  

fyzické osoby [Česko, zák. č. 108, 2006, 1]. Zde je seniorům poskytováno ubytování  

a stravování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, jako je oblékání 

a hygiena, dále zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a sociální 

terapeutická a aktivizační činnost.  

 

Domovy se zvláštním režimem poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo z důvodu závislosti 

na návykových látkách, dále osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí  

a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování 

sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. [Česko, zák. č. 108, 

2006, 1]. 

 

Další variantou jsou dle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách, sociální služby 

poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče. Tato forma je poskytována 

osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale které vzhledem ke svému zdravotnímu 

stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby. Tyto osoby mohou být 

propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče v okamžiku, kdy již mají 

zabezpečenu pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno 

poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb nebo mají zajištěn pobyt 

v zařízení sociálních služeb.  

 

Sociální služby lze poskytovat pouze na základě registrace o poskytování těchto služeb.  

O registraci rozhoduje příslušný krajský úřad nebo ministerstvo. Aby mohl být subjekt 

zaregistrován jako poskytovatel sociálních služeb, musí splnit podmínky a povinnosti 

dané zákonem. Registr poskytovatelů sociálních služeb je veden v listinné  

a elektronické podobě. Tento registr je přístupný na oficiálních webových stránkách 
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Ministerstva práce a sociálních věcí. Osoba, která chce sociální služby využívat, uzavírá 

s daným poskytovatelem písemnou smlouvu.  

 

2.2.4  Finanční pomoc  

 

Dávky pro osoby se zdravotním postižením 

 

Dávky pro osoby se zdravotním postižením jsou jednou z forem pomoci státu při péči  

o seniory a osoby se zdravotním postižením. Tuto pomoc upravuje zák.  

č. 329/2011 Sb., o  poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením, ve znění 

pozdějších předpisů a vyhláška č. 388/2011 Sb, o provedení některých ustanovení 

zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.   

Zákon č. 329/2011 Sb. upravuje poskytování peněžitých dávek osobám se zdravotním 

postižením určených ke zmírnění sociálních důsledků jejich zdravotního postižení  

a k podpoře jejich sociálního začleňování. Tento zákon definuje i podmínky pro získání 

průkazu osoby se zdravotním postižením. 

 

Příspěvek na mobilitu - nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku, která 

má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ nebo 

„ZTP/P“, který byl přiznán podle předpisů účinných od 1. ledna 2014, opakovaně se  

v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována a nejsou jí 

poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách  v domově 

pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním 

režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče. Výše příspěvku na mobilitu je 

400 Kč měsíčně, poskytuje se za uplynulý měsíc.  

 

Příspěvek na zvláštní pomůcku - nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, 

která trpí těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo má těžké sluchové 

postižení anebo těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku. Nárok na 

příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla nebo 

speciálního zádržního systému má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo 
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pohybového ústrojí či těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání 

tohoto příspěvku. 

 

Průkaz osoby se zdravotním postižením (OZP) - nárok na průkaz osoby se zdravotním 

postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením 

charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její 

schopnost pohyblivosti nebo orientace,  včetně osob s poruchou autistického spektra. 

Podle závažnosti funkčního postižení mají tyto  osoby nárok na průkaz TP, ZTP a ZTP/P.  

Držitelé průkazu OZP mají nárok na výhody, uvedené v témže zákoně - například  

v oblasti přepravování – vyhrazená místa ve veřejných dopravních prostředcích, 

vyhrazená místa na parkovištích, slevy na jízdné, bezplatnou dopravu, slevy na 

vstupné, nebo nároky v daňové oblasti – to vše dle přiznaného typu průkazu. 

 

Senioři nejčastěji využívají příspěvek na mobilitu a výhody spojené s držením průkazu 

osoby se zdravotním postižením.  

 

Příspěvek na péči 

 

Příspěvek na péči je další z forem pomoci státu při péči o seniory a osoby se 

zdravotním postižením. Tuto dávku upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon vstoupil v platnost od roku 2007  

a od této doby byl významně novelizován. Největší změnu přinesla sociální reforma 

účinná od  1.1.2012, která přenesla rozhodovací pravomoc ve věci příspěvku na péči 

z krajských a městských úřadů na Úřad práce ČR. Další změnou byl odlišný způsob 

posuzování soběstačnosti žadatelů o tento příspěvek. Z původních 18 úkonů péče  

o vlastní osobu a 18 úkonů soběstačnosti se posuzuje deset základních životních 

potřeb, do kterých jsou tyto úkony více či méně zahrnuty.  

Tímto příspěvkem se stát finančně podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných 

forem pomoci při zvládání základních životních potřeb osob. Náklady na příspěvek se 

hradí ze státního rozpočtu. Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci 

jiné fyzické osoby. Nárok na příspěvek na péči má osoba, která z důvodu dlouhodobě 
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nepříznivého zdravotního stavu vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání 

základních životních potřeb a to v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Tento nárok 

je dále podmíněn poskytováním pomoci osobou blízkou nebo asistentem sociální péče 

nebo poskytovatelem sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů 

sociálních služeb, dětským domovem nebo speciálním lůžkovým zdravotnickým 

zařízením hospicového typu. Nárok na příspěvek na péči nemá osoba mladší jednoho 

roku. Výše příspěvku závisí na uznaném stupni závislosti a na věku žadatele.   

O příspěvku na péči rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce. [Česko, zák. č. 108, 2006, 

1]. 

 

S ohledem na téma absolventské práce nadále věnuji pozornost pouze příspěvku na 

péči pro osoby starší 18 let.  

 

Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat 10 základních životních 

potřeb, které stanovuje zákon o sociálních službách.  

Jedná se o tyto potřeby:   

- mobilita 

- orientace  

- komunikace  

- stravování  

- oblékání a obouvání  

- tělesná hygiena  

- výkon fyziologické potřeby  

- péče o zdraví 

- osobní aktivity  

- péče o domácnost  

 

Bližší vymezení schopnosti zvládat základní životní potřeby a způsob jejich hodnocení 

stanovuje prováděcí právní předpis. Při hodnocení schopnosti zvládat základní životní 

potřeby se hodnotí funkční dopad dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na 

schopnost jedince zvládat základní životní potřeby. Přitom se nepřihlíží k pomoci, 

dohledu nebo péči, která nevyplývá z funkčního dopadu dlouhodobě nepříznivého 
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zdravotního stavu. Posudek o zdravotním stavu – určení stupně závislosti vydává 

Lékařská posudková služba příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení (v Praze 

Pražská správa sociálního zabezpečení). Posudek je vydán na základě zdravotní 

dokumentace doložené ošetřujícím lékařem a s přihlédnutím k sociálnímu šetření, 

které provádí sociální pracovník úřadu práce. Ve své praxi se však setkávám s tím, že 

ačkoli je ve vyhlášce č. 505/2006, Sb., příloze č. 1 popsán způsob hodnocení 

jednotlivých základních životních potřeb, posudky jednotlivých lékařů se v posuzování 

liší. Ne vždy je dle mého názoru posudek vypracován objektivně  

a s ohledem k provedenému sociálnímu šetření.  

 

Výše příspěvku na péči závisí na přiznaném stupni závislosti, kdy každý jednotlivý 

stupeň odpovídá odlišnému počtu nezvládaných životních potřeb.  

 

I. stupeň – lehká závislost, výše 800 Kč měsíčně, osoba nezvládá alespoň tři nebo čtyři 

základní životní potřeby 

II. stupeň – středně těžká závislost, výše 4 000 Kč měsíčně, osoba nezvládá pět nebo 

šest základních životních potřeb 

III. stupeň – těžká závislost, výše 8 000 Kč měsíčně, osoba nezvládá sedm nebo osm 

základních životních potřeb 

IV. stupeň – úplná závislost, výše 12 000 Kč měsíčně, osoba nezvládá devět nebo deset 

základních životních potřeb 

 

Řízení o příspěvku na péči je ale zpravidla zdlouhavé, neboť v rámci tohoto procesu je 

zainteresováno více subjektů. Od podání žádosti o příspěvek na péči do rozhodnutí  

o tomto příspěvku uplyne někdy i 4 – 6 měsíců a mnohdy se zdravotní stav seniora 

v tomto období ještě zhorší. V situaci, kdy je zdravotní stav a sociální situace seniora 

taková, že již nemůže zůstat ve svém domácím, přirozeném prostředí, je přiznaný 

příspěvek na péči významnou veličinou při posuzování žádosti seniora o přijetí do 

pobytového zařízení. 
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2.3  Péče v domácím prostředí  

 

Člověku je nejlépe v rodině –  jak ve zdraví, tak v nemoci.   Domácí prostředí má 

příznivé účinky na psychický i fyzický stav seniora. Většina seniorů si přeje žít ve svém 

přirozeném prostředí co nejdéle. Rodinná péče je nejrozšířenější formou péče  

o seniory. Se vzrůstající nesoběstačností seniorů v rodině vzrůstají i nároky na tuto 

péči, a to časové, finanční i emocionální. Stát pečujícím osobám pomáhá především 

materiálně, menší pozornost je však věnována oblasti emocionálních potřeb pečujících 

osob. Rovněž samy pečující osoby zdůrazňují především materiální péči, v pozadí pak 

stojí citové potřeby seniorů. Pečovat o seniora totiž neznamená jen vykonávat činnosti, 

které již vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vykonávat nemůže, ale také 

doprovázet ho v posledních chvílích jeho života. Velmi důležité je rozpoznat, co senior 

opravdu nezvládne a co už dělat jen nechce. Přemíra péče demotivuje  

a sebeobslužné návyky mohou snadno zaniknout. Proto je častým problémem návrat 

seniora do domácího prostředí po prodělané nemoci, úrazu a následné hospitalizaci, 

kdy jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, se následná péče soustřeďuje pouze 

na zlepšení zdravotního stavu a lékařskou péči, je zde málo času pro rehabilitaci  

a obnovení návyků. V každém ústavním zdravotnickém zařízení by měla působit 

sociální pracovnice, která poskytne rodině potřebné informace o možnostech péče  

o seniora v domácím prostředí.  

 

Současná a hlavně budoucí společnost se bude stále častěji obracet na rodinu, aby na 

sebe vzala povinnost péče o své seniory. Starších občanů vyžadujících celodenní péči 

přibývá a prostředky institucionální péče se nerozvíjejí úměrně rostoucím potřebám. 

Reakcí veřejnosti na toto společenské očekávání je požadavek, aby byla v zákonech 

vyjádřena také práva pečujících osob, práva, která by byla srovnatelná například s péčí 

o kojence. Jednou ze snah by například mohlo být zavedení „pečovatelské dovolené“, 

jakési paralely k mateřské dovolené. Tato zákonem vymezená role by umožnila 

zaměstnanému členovi rodiny, nejčastěji dceři seniora, v situaci, kdy není 

v důchodovém věku, požádat o legální uvolnění ze zaměstnání s právním nárokem na 

návrat. Argumentem může být, že tato péče je společensky potřebná a že rodinná 

forma této péče může být celospolečensky efektivnější než další výrazný nebo překotný 
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rozvoj institucionální péče o tuto skupinu obyvatel. Pro řadu pečujících je v současné 

situaci vážným problémem prakticky neexistující ochrana před trvalou ztrátou 

zaměstnání, které dočasně opouštějí z důvodu péče. [JEŘÁBEK, 2013, s. 53, 54) 

 

2.3.1 Závislá osoba 

 

Z hlediska zákona č. 108/2006Sb., se za závislou osobu považuje osoba, která je závislá 

na pomoci jiné fyzické osoby.  

 

Závislou osobou může být dítě, člověk v produktivním věku, ale nejčastěji se jím stává 

senior nebo člověk umírající. Je samozřejmé a normální, že každý člověk je svým 

způsobem závislý na svém okolí.  S přibývajícím věkem tato závislost na okolí roste,  

a to jak v oblasti základních životních potřeb, tak i potřeb citových. Zákon o sociálních 

službách, jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, vymezuje čtyři stupně závislosti – 

lehkou, středně těžkou, těžkou a úplnou.  

 

Ve své publikaci Soužití se staršími lidmi uvádí Pichaud a Thareauová pět druhů 

závislosti podle konkrétních způsobů jednání pomáhající osoby.  

 

Pomáhající by měl nejprve zmapovat situaci starého člověka, pokud jde o jeho potřeby. 

Autoři rozlišují situace, kdy člověk může uspokojit své potřeby sám, kdy si starší osoba 

udělá všechno sama a pomáhající nijak nezasahuje. Pomáhající se ale může někdy 

domnívat, že by bylo lepší udělat vše za druhého, že je to pro starého člověka 

namáhavé nebo že to dělá špatně. Pokud však člověk zvládá daný úkon svým 

způsobem sám, neměla by pomáhající osoba zasahovat. Jedná se mimo jiné i o projev 

respektu k individuálnímu tempu staršího člověka.  

 

Další situací je, že si člověk nemůže sám uspokojit své fyziologické potřeby, ale další 

potřeby již osoba může zvládnout sama. Je nutné rozlišit, co ještě osoba zvládne  

a v čem naopak potřebuje pomoc druhé osoby. Například to to, že se člověk nezvládne 

sám obléknout, neznamená, že si sám nemůže vybrat vhodné oblečení nebo obléknout 
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alespoň některé části oděvu. Vzniká zde nebezpečí, že pomáhající začne svěřeného 

jedince podceňovat a začne závislé osobě přikazovat, potlačuje její svobodnou vůli.  

 

Dalším případem je, kdy člověk může zčásti uspokojit své fyziologické potřeby. V tomto 

případě mu pečující osoba pomáhá při denních činnostech. Je třeba dbát o to, 

abychom za starého člověk nevykonávali všechno, nebo naopak od něj nežádali příliš. 

Pro postiženou osobu může být ponižující, že daný úkon nezvládne, ale i fakt, že se to 

někdo domnívá.  

 

V situaci, kdy člověk může sice uspokojit své fyziologické potřeby, ale potřebuje být 

veden, pomáhající ho pouze podněcuje, vede.  To nastává zejména v případě, kdy jsou  

lidé zmateni, dezorientováni. Pomáhající dotyčné osobě pouze naznačuje, co má dělat. 

Pomáhající mají z důvodu nedostatku času tendenci za takového člověka daný úkon 

udělat sami, protože to trvá kratší dobu, než když postižený člověk provádí tento úkon 

sám.  

 

V případě, že jedinec již není schopen uspokojit své potřeby a ani nevypadá, že by byl 

schopen sám rozhodnout o tom, co potřebuje, musí pomáhající zajišťovat tělesné 

potřeby člověka a zároveň za něj rozhodovat. I v tomto případě je potřebné se snažit, 

aby se daná osoba sama pokusila vyjádřit své potřeby, dát jí na to dostatek času. 

Pichaud a Thareauová definují závislost jako situaci, kdy člověk potřebuje pomoc při 

běžných činnostech každodenního života. Nezávislost pak definují jako schopnost 

vykonávat tyto činnosti sám.  

 

Ve své publikaci se autoři také zabývají otázkou závislosti a vlastní autonomie. 

Autonomie a závislost na pomoci druhých se nevylučuje. Osoba může být závislá  

a zároveň autonomní. Autonomie znamená schopnost vést život podle svých pravidel, 

zůstat pánem svého chování a způsobu života. V pobytových zařízeních však staří 

občané svoji autonomii často ztrácí. Čím je člověk závislejší a tedy domněle méně 

autonomní, tím větší je podíl pomáhajícího na jeho životě. Respektování autonomie 

druhého je základem pomoci. Autonomie neznamená schopnost člověka udělat to nebo 
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ono, ale hlavně možnost rozhodovat se, vybrat si, zůstat pánem svého života 

[PICHAUD, THAREAUOVÁ, 1998, s. 49) 

 

Můžeme se setkat i s tím, že starší osobě přisoudíme nějaký nedostatek nebo 

neschopnost, který ale může být zčásti zaviněn chováním okolí nebo nevhodnými 

životními podmínkami. V případě, že takové osobě podmínky přizpůsobíme (například 

odstranění bariér), je schopna zvládat určité úkony sama nebo za pomoci vhodných 

kompenzačních pomůcek.  Důležité je umožnit člověku,  kterému pomáháme,  aby si co  

nejvíce věcí dělal sám. I člověk závislý na pomoci druhých má svoji důstojnost a podle 

toho je nutné s ním jednat. Starat se o člověka neznamená pečovat jen o jeho zdraví, 

ale pečovat tak, aby péče sledovala   udržení kvalitního života.  Péče znamená také 

vztah. Proto je velmi potřebné, aby o starého člověka bylo pečováno v láskyplném 

prostředí, prostředí, které zná, nebo alespoň v prostředí, které mu domov co nejvíce 

připomíná. Děti nebo jiní rodinní příslušníci často nabízí starému člověku přestěhování 

se do jejich domácnosti. Starý člověk toto ale odmítá, lpí na svém prostředí, kde je 

zvyklý, kde prožil podstatnou část svého života, váží ho k tomuto prostředí vzpomínky.  

Jedno přísloví říká, že „starý strom by se neměl přesazovat“.  Rodina pak stojí před 

rozhodnutím, zda starého člověka i přes jeho protesty ze známého prostředí vytrhnout, 

nebo zda naopak rozdělit svou pozornost, péči a přítomnost mezi svoji rodinu  

a domácnost závislého starého člověka. Proto by se člověk měl na své stáří připravit,  

a to nejen po stránce finanční, ale měl by také zvážit, zda jeho obydlí je na jeho snižující 

se soběstačnost uzpůsobeno, zda i ve starším věku zvládne fyzicky pečovat o svoji 

domácnost a zda by nebylo vhodné, přistěhovat se alespoň blíž k bydlišti svých dětí. 

V okamžiku, kdy člověk svoji soběstačnost ztratí, není schopen již tyto změny 

uskutečnit a jeho závislost se stává pro jeho rodinu i pro něj samotného velmi složitým 

problémem. 

  

2.3.2 Pečující osoba 

 

Každý člověk je sám sobě pečující osobou. Když už péči o sebe nemůže zvládnout sám, 

žádá o pomoc ostatní. Za pečující osobu jsou pokládání ti, kteří starého člověka 

obklopují, starají se o něj a pomáhají mu žít. Všichni pečovatelé by měli přispívat 
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k udržení nebo znovunabytí zdraví starého člověka, nebo ho alespoň na konci života 

doprovázet. [PICHAUD, THAREAUOVÁ, 1998]. Stejní autoři ve své publikaci zmiňují 

„Chartu práv a svobod starého závislého člověka“.  

Čl. 9 – Péče (o starého člověka) zahrnuje zdravotní a odborně technickou péči a také tu, 

jejímž cílem je zbavit ho handicapů, obnovit funkce, ulevit bolesti, udržet jasný rozum  

a pohodlí, znovu uspořádat jeho plány a naděje, zlepšit kvalitu jeho života. [PICHAUD, 

THAREAUOVÁ, 1998, s. 66] 

 

Přístup pečovatelů ke starému člověku, který potřebuje určitou pomoc, můžeme 

rozdělit do čtyř základních postojových vzorců. Jedná se o autoritativní, 

manipulativní, ochranitelský a spolupracující přístup. [NOVÁK, 2014] 

 

Stejné dělení uvádějí Pichaud a Thareauová: 

 

Autoritativní typ pečovatele má tendence člověku, o kterého pečuje, vnucovat svůj 

názor a svá rozhodnutí. Tento typ pečovatele více dbá na to, co opečovávaným 

osobám chybí, než na to, co by mohly dělat. Tento přístup je obvyklý v nemocničních 

zařízeních.  

 

Manipulativní typ sice nevnucuje svá rozhodnutí z pozice svého postavení  

a moci, ale manipuluje s druhým tak, aby dosáhl svého cíle. Pečovatel chce rozhodovat 

za druhého, nebere v úvahu přání a potřeby závislého člověka.  

 

Ochranitelský typ pečovatele ochraňuje starého člověka do té míry, že ho pomalu 

zbavuje samostatnosti a brání mu vykonávat činnosti, které jsou dle jeho názoru pro 

starého člověka nebezpečné. Není jednoduché rozlišovat mezi bezpečností  

a svobodou.  

 

Spolupracující přístup je tím nejlepším, co můžeme závislému člověku poskytnout. 

Spolupracující typ pečovatele je vnímavý ke schopnostem a potřebám starého člověka, 

připravený pomoci, pokud je o pomoc požádán nebo pokud je potřeba pomoci zcela 
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zjevná. Důležité je také všímat si pokroků, které starý člověk v péči o sebe udělal a 

nepomáhat déle, než je potřeba. [PICHAUD, THAREAUOVÁ, 1998] 

 

V České republice je 80% populace přesvědčeno, že by dospělé děti měly pečovat o své 

staré rodiče. [NOVÁK, 2014] Velká část seniorů má péči od svých dětí zabezpečenu, 

někteří pečují denně, někteří pomáhají méně častěji, podle zdravotního stavu rodičů. 

V dnešní době, kdy lidé za prací dojíždějí, bydlí daleko od svých stárnoucích rodičů, žijí 

nebo pracují i mimo území České republiky, není jednoduché skloubit své pracovní  

a pečovatelské povinnosti. Tyto dospělé děti chtějí o své rodiče pečovat, ale někdy 

nemohou najít způsob, jak tyto role skloubit, pokud ještě mají svoji rodinu. 

 

Chcete-li, aby se o vás někdo postaral, až budete staří, sami se teď starejte  

o své nejbližší. Vaše děti to uvidí a budou to považovat za správné jednání. [Jeřábek, 

2013, s 11] Setkáváme se ale s tím, že děti tyto vzory v rodinách nemají. Pokud 

například žijí jen s jedním rodičem, nestýkají se nejen s druhým z rodičů, ale ani 

s prarodiči z této strany. Čím jsou vztahy v rodině lepší a rodina soudržnější, tím je větší 

pravděpodobnost, že se tyto děti o své stárnoucí rodiče nebo jiné členy rodiny 

postarají.  

 

Obvykle jsou to ženy, kdo o starého člověka pečuje, nejčastěji jsou to dospělé dcery 

nebo snachy. Ženy častěji vykonávají každodenní, nenápadnou činnost, která je méně 

viditelná, ale mnohem více vyčerpávající. Muži pomáhají spíše nárazově, při opravách 

v bytě, dopravování seniora, při fyzicky náročnějších úkonech. Právě rozdělení rolí se 

stává významným prostředkem realizace péče o seniora v konkrétní rodině.  Například 

role syna, zetě nebo vnuka bude při zajištění péče jiná než role dcery, snachy, nebo 

vnučky. [JEŘÁBEK, 2013] Někdy se péče dotýká intimních záležitostí, zejména v oblasti 

hygieny.  Zde dcery nebo snachy pomáhají při hygieně žen, synové, vnuci při hygieně 

mužů, kteří potřebují v této oblasti pomoc.  

 

Větší počet vzájemně solidárních a soudržných členů rodiny je schopen lépe zvládnout  

i obtížnější situace. Pokud je v rodině více dětí, je zde i více potencionálních 

pečovatelů. Pokud dva jedináčci vytvoří sňatkem jednu rodinu, v budoucnu, pokud by 
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se rodiče obou těchto jedinců neměly kam jinam obrátit o pomoc, povinnost postarat 

se o ně by dopadla jen na tuto jedinou rodinu. [JEŘÁBEK, 2013] Malý počet sňatků, 

množství rozvodů, bezdětnost rodin, malý počet dětí v rodinách, celkově tedy oslabená 

reprodukce rodin vede k návrhům a modelům, které preferují spíše institucionální 

řešení pro péči o nesoběstačné seniory. [JEŘÁBEK, 2013, s. 29] 

 

Rodinnou péči o starého člověka také často zajišťuje manželský partner, partnerka, děti 

nebo partneři těchto dětí. S těmito jevy se setkávám také při své práci sociálního 

pracovníka. Partner obvykle zajišťuje méně fyzicky namáhavou každodenní péči, děti 

pak  fyzicky náročnější úkony, jako je obstarání většího nákupu, úklidu, zajistí 

dopravu seniora k lékařům a vyřizují úřední záležitosti.  

 

Na rozdíl od péče o dítě, které se postupně osamostatňuje a nároky na jeho péči se 

mění, nároky na péči o seniora se zvyšují v souvislosti s jeho zhoršujícím se zdravotním 

stavem. Pokud již senior potřebuje několikahodinovou nebo celodenní 

péči, a rodina, přestože by chtěla pečovat, nemůže již tuto péči zvládnout a volí 

institucionální péči. Často se také bojí ztráty zaměstnání, fyzické a psychické náročnosti  

i ztráty pohodlí. Dlouhodobě vysoké nároky se projevují zvýšenou zátěží pečujících členů 

rodiny. [JEŘÁBEK, 2013, s. 74] S rostoucími nároky péče o starého člena rodiny 

nevzrůstá počet osob, které pečují, ale mění se počet hodin, kterou pečovatelé svým 

seniorům věnují. [JEŘÁBEK, 2013] 

 

Dlouhodobá, pravidelná, časově náročná péče přizpůsobovaná potřebám 

opečovávaného seniora, velká zátěž pečujících a jejich altruistické obětování jsou tedy 

typickými charakteristikami nezbytné i významné osobní péče o seniora. [JEŘÁBEK, 

2013, s. 105-106] 
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3 Praktická část 
 

Praktická část sleduje zejména naplnění dílčího cíle, a to zjistit důvody a dopady 

domácí péče o seniory na pečující osobu. Pro naplnění cíle jsem zvolila metodu 

kvalitativního průzkumného šetření ve formě řízeného standardizovaného rozhovoru. 

 

Rozhovor jsem zvolila proto, že je osobnější než dotazník, byl prováděn přímo 

s pečujícími osobami, se kterými jsem se osobně setkala při vyřizování dávky příspěvek 

na péči. Protože při své práci provádím sociální šetření a často hovořím se svými 

klienty, raději jsem zvolila osobní rozhovor. Rozhovory byly prováděny s osobami 

v regionu Prahy 8, které pečují o svého rodinného příslušníka v domácím prostředí  

a využívají příspěvek na péči. 

 

Území Městské části Praha 8 zahrnuje Bohnice, Kobylisy, Ďáblice, Čimice, Karlín, Libeň, 

Troju, Střížkov, Dolní Chabry, Březiněves. Praha 8 patří mezi největší městské části 

hlavního města Prahy a i svým počtem seniorů se řadí na přední místa. Na území Prahy 

8 se nacházejí tři domovy pro seniory,  Obvodní ústav sociálně zdravotnických služeb, 

dům s pečovatelskou službou, Gerontologické centrum, vyrůstá nový dům sociálních 

služeb. Někteří senioři využívají sociální služby uvedených subjektů, jiní žijí ve svých 

domácnostech a péči jim poskytují rodinní příslušníci.  

 

V praktické části jsem se opírala o své vlastní zkušenosti získané při práci sociálního 

pracovníka při poskytování dávky příspěvek na péči i o různé publikované sociologické 

průzkumy. Oporu jsem hledala zejména v publikaci Hynka Jeřábka, Mezigenerační 

solidarita v péči o seniory.  

 

 

 

 

 

http://www.praha8.cz/image/Ft91/rMapaboh.jpg
http://www.praha8.cz/image/Ct91/rMAPAKOBok.gif
http://www.praha8.cz/image/Et91/rMAPACIMok.gif
http://www.praha8.cz/image/Dt91/rMAPAKARok.gif
http://www.praha8.cz/image/Bt91/rMAPALIBok.gif
http://www.praha8.cz/image/0u91/rMAPATROok.gif
http://www.praha8.cz/image/At91/rMAPASTRok.gif
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3.1 Průzkum 

 

Kvalitativní průzkum a standardizované rozhovory probíhaly v měsících únor až březen 

2015, s pečujícími osobami seniorů, kteří pobírají příspěvek na péči. Vzorek 

respondentů byl cíleně zaměřen na region Prahy 8 a v závislosti na ochotě odpovídat 

na připravené otázky.   

 

Rozhovory probíhaly v domácnostech osob pobírajících příspěvek na péči. Hovořeno 

bylo s deseti respondenty, a to  s devíti ženami a s jedním mužem. Pečujícími osobami 

bývají zpravidla právě ženy, a to manželky, dcery nebo snachy závislého seniora. Pro 

strukturovaný rozhovor bylo použito 10 otázek, viz příloha č. 1 

 

 

1.  V jakém jste vztahu k osobě, o kterou pečujete?  

2.  Co Vás ovlivnilo při rozhodování o domácí péči? 

3.  Měli jste dobré ekonomické a bytové podmínky již od počátku péče? 

4.  Pečujete sám(a) nebo i někdo další z rodiny? 

5.  Pečujete o člena rodiny ve své domácnosti nebo v jeho domácím prostředí? 

6.  Domníváte se, že je dostatečná pomoc a zajištění ze strany státu? 

7.  Na co je využíván příspěvek na péči? 

8.  Jak se změnil Váš život od doby, kdy o rodinného příslušníka pečujete?  

9.  Jak zvládáte péči a vyskytly se nějaké problémy? 

10. Co byste uvítali jako podporu ze strany státu?  
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Pro naplnění cíle průzkumného šetření jsem stanovila následující hypotézy:  

 

Hypotéza č. 1 

Rozhodnutí pečovat o rodinného příslušníka je založeno na několika aspektech, jako 

jsou přechozí vztahy v rodině, dobrá ekonomická situace a odpovídající bytové poměry.  

 

Hypotéza č. 2  

Péče o nesoběstačného člena rodiny – seniora, je velmi obtížná a má proto velké 

dopady na život pečujícího i jeho rodinu. 
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3.2 Odpovědi respondentů 

 

Otázka č. 1 

V jakém vztahu jste k osobě, o kterou pečujete?  

Dcera   50% 

Neteř  10% 

Manželka 10% 

Syn  10% 

Snacha  10% 

Vnučka 10%  

 

Otázka č. 1 – V jakém vztahu jste k osobě, o kterou pečujete?  

 

 

Ze zjištěných údajů vyplývá, že hlavními pečujícími osobami jsou nejčastěji ženy, 

dcery se podílí 50%, dalšími osobami jsou pak další rodinní příslušníci, ti se podílejí 

zhruba stejnou mírou.  Toto zjištění odpovídá i skutečnostem uváděným v odborných 

publikacích.  

 

 

 

 

50% 

10% 

10% 

10% 

10% 
10% 

Graf č. 1  Vztah pečující osoby 

dcera 

neteř 

neteř 

snacha 

vnučka 

manželka 
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Otázka č. 2 

Co Vás ovlivnilo při rozhodování o domácí péči?  

Zde byly odpovědi respondentů různorodé, obsáhlejší, bylo by složité graficky 

znázornit.  

Většina respondentů připadalo samozřejmé, že se o rodinného příslušníka starají, 

toto rozhodnutí bylo podpořeno dobrými vztahy v rodině. Dalším důvodem byl 

zdravotní stav seniora a to, že do žádného institucionálního zařízení nechce, dalším 

důvodem byla i finanční náročnost pobytových zařízení.  

 

Otázka č. 3 

Měli jste dobré ekonomické podmínky již od počátku péče?  

Bytové i ekonomické ano         60% 

Bytové ano, ekonomické ne    10% 

Ekonomické ano, bytové ne    10% 

Ani bytové, ani ekonomické    20% 

 

Otázka č. 3 – Měli jste dobré ekonomické podmínky již od počátku 

péče?  

 

 

Při rozhovoru s respondenty vyplynulo, že většinou měli dobré ekonomické i bytové 

podmínky při zahájení péče o seniora v rodině, nebo měli dobré alespoň ekonomické 

60% 
10% 

10% 

20% 

Graf č. 2  Ekonomické a bytové 
podmínky 

Bytové i ekonomické ano          

Bytové ano, ekonomické 
ne     

Ekonomické ano, bytové 
ne     

Ani bytové, ani 
ekonomické     
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podmínky nebo bytové podmínky, 20 % respondentů uvedlo, že neměli dobré ani 

ekonomické, ani bytové podmínky.  Z toho vyplývá, že rodina potřebuje mít kromě 

dobrých vztahů i dobré ekonomické a bytové podmínky k tomu, aby mohla o 

nesoběstačného člena doma pečovat.  

 

Otázka č. 4 

Pečujete sám(a) nebo i někdo z rodiny? 

Pečuji sám                                  40% 

Pomáhají i ostatní členové      60% 

 

Otázka č. 4 – Pečujete sám(a) nebo i někdo z rodiny? 

 

 

60% respondentů uvedlo, že na péči se podílí i ostatní rodinní příslušníci, 40% 

respondentů pečuje úplně samo.  Pečovat o nesoběstačného člena rodiny je fyzicky, 

emočně i časově náročné, proto je důležitá vzájemná solidarita i mezi dalšími členy 

rodiny. Je velmi důležité, aby členové rodiny byli jednotní při rozhodování o tom, zda 

budou o rodinného příslušníka pečovat.  Pokud členové rodiny pečují společně, je zde 

předpoklad, že tento vzor chování převezmou i mladší členové rodiny a v budoucnu 

toto budou považovat za samozřejmé.  Péče o nesoběstačného člena rodiny může 

vztahy v rodině utužit, pokud ale není rozhodnutím všech členů rodiny, může citlivě 

zasáhnout do dříve fungujících rodinných vztahů.  

40% 

60% 

Graf č. 3  Rozdělení péče mezi 
rodinnými příslušníky 

Pečuji sám                              

Pomáhají i ostatní členové  
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Otázka č. 5 

Pečujete o člena rodiny ve své domácnosti nebo jeho domácím prostředí?  

Moje domácnost                      20% 

Jeho domácnost                       60% 

Společná domácnost               10% 

Střídavě                                      10% 

 

Otázka č. 5 – Pečujete o člena rodiny ve své domácnosti nebo jeho 

domácím prostředí?  

 

 

Z výše uvedených odpovědí respondentů vyplývá, že péče se nejčastěji uskutečňuje 

v domácnosti seniora. Toto zjištění potvrzuje, že člověku, zejména staršímu, je 

nejlépe v jeho prostředí.  Známé prostředí příznivé ovlivňuje psychický stav člověka, 

přispívá k jeho duševní pohodě. Čím déle člověk žije v jednom prostředí, tím více se 

zde cítí zakořeněn a nechce toto prostředí opustit. Důvodem péče v domácnosti 

seniora mohou být ale také nevyhovující bytové podmínky pečujících osob.  

  

20% 

60% 

10% 
10% 

Graf č. 4  Prostředí péče o seniora 

Moje domácnost            

Jeho domácnost           

Společná domácnost     

Střídavě                          
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Otázka č. 6 

Domníváte se, že je dostatečná pomoc a zajištění ze strany státu? 

Odpovědi respondentů byly opět velmi různorodé, z rozhovorů vyplynulo, že pokud 

má rodina dobré ekonomické podmínky, pomoc od státu ani příliš nevyžaduje, s horší 

ekonomickou situací se objevuje větší závislost na příspěvku na péči a další pomoci 

státu.  Vzhledem ke značné různorodosti odpovědí nejsou výsledky graficky 

znázorněny.  Někdy se pečující osoby obávají ztráty zaměstnání, pokud by z důvodu 

péče museli své zaměstnání opustit, obávají se budoucí nezaměstnanosti.  

 

Otázka č. 7 

Na co je využíván příspěvek na péči? 

Slouží jako můj příjem                                                  20%                                          

Částečně pro mne i na úhradu potřeb seniora        20% 

Výhradně pro potřeby seniora                                    60% 

 

Otázka č. 7 – Na co je využíván příspěvek na péči? 

 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že vyplácený příspěvek na péči slouží nejčastěji k úhradě 

potřeb seniora. Ve své praxi se často setkávám s jevem, že senior odmítá zřízení 

sociálních služeb za úhradu, protože příspěvek na péči považuje za „přilepšení 

k důchodu“. Pečující osoba, pokud je výdělečně činná, příspěvek nechává zcela 

20% 

20% 60% 

Graf č. 5  Využití příspěvku na péči 

Slouží jako můj příjem                                                                                           

Částečně pro mne i na 
úhradu potřeb seniora            

Výhradně pro potřeby 
seniora                                      
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seniorovi nebo je příspěvek používán na úhradu léků nebo hygienických pomůcek. 

Toto je sice v rozporu se zákonem o sociálních službách, ale jelikož zdravotní stav 

odpovídá přiznanému stupni závislosti, je příspěvek na péči dále vyplácen.  Někdy 

senioři žádají o příspěvek na péči, i když lze předpokládat, že nebudou splňovat 

podmínky pro uznání stupně závislosti.  Setkávám se i s tím, že senioři žádají  

o příspěvek na péči a nemají žádnou pečující osobu.  

 

Otázka č. 8 

Jak se změnil Váš život od doby, kdy o rodinného příslušníka pečujete? 

Zde všichni respondenti uvedli, že od doby, kdy pečující o rodinného příslušníka, 

jejich život se změnil. Mají celkově méně času, svůj čas a aktivity musejí více plánovat, 

mají méně času na svoji domácnost, nemohou chodit do práce.  

 

Z výše uvedeného vyplývá, že péče o závislého člena rodiny zasáhne celou rodinu, 

rodina musí omezit své aktivity a svůj čas přizpůsobit potřebám seniora a jeho péči. 

Důležitá je podpora a pomoc ostatních členů rodiny.  

 

Protože odpovědi byly různorodé a obsáhlejší, nebylo graficky znázorněno.  

 

Otázka č. 9 

Jak zvládáte péči a vyskytly se nějaké problémy? 

Zde respondenti odpovídali různě, nejčastěji zmiňovali více problémů, nebylo graficky 

znázorněno. Převažovaly problémy jako časová náročnost, vyčerpání, zhoršující se 

zdravotní stav pečovatele i závislé osoby, pocit izolace, problémy s uvolňováním se  

v zaměstnání nebo naopak nemožnost hledat si zaměstnání. S rostoucí závislostí 

seniora se zvyšuje časová náročnost péče a toto přináší rodině další omezení. Další 

problém může nastat, pokud dojde ke zhoršení zdravotního stavu dalšího rodinného 

příslušníka nebo někdo z rodiny utrpí úraz. Také onemocnění pečující osoby vyžaduje 

změnu v systému poskytování péče.  

Často se ve své praxi setkávám s jevem, že po ukončení péče o nesoběstačného člena 

rodiny, se u hlavní pečující osoby projeví zdravotní problémy. Tento jev nebyl sice 
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v praktické části zkoumán, jelikož všichni respondenti o svého člena rodiny stále 

pečují, přesto považuji za důležité tuto skutečnost zde zmínit.  

 

Otázka č. 10 

Co byste uvítali jako podporu ze strany státu?  

Odpovědi respondentů byly různorodé, nebylo graficky znázorněno.  

 

Z rozhovorů ale vyplynulo, že respondenti by uvítali rychlejší vyřízení žádosti  

o příspěvek na péči a žádosti o průkaz OZP, větší podporu pečujících osob ze strany 

zaměstnavatele, možnost odejít do předčasného důchodu bez finanční újmy, více 

informací, rychlejší zprostředkování pomoci, aby se klienti nemuseli odvolávat proti 

rozhodnutí o příspěvku na péči. Jako další respondenti uvádějí finanční náročnost 

sociálních služeb, zejména pokud je příspěvek na péči vyplácen v nižším stupni 

závislosti. Jako zdlouhavé považují i jednání o uzavření smlouvy o poskytování 

sociálních služeb,  nedostatek pečovatelek a skutečnost, že odlehčovací pobyt se musí 

sjednat ve velkém předstihu.  
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Ověření hypotéz 

 

Pro naplnění cíle průzkumného šetření jsem stanovila tyto hypotézy:  

 

Hypotéza č. 1.  

Rozhodnutí pečovat o rodinného příslušníka je založeno na několika aspektech, jako 

jsou přechozí vztahy v rodině, dobrá ekonomická situace a odpovídající bytové 

poměry.  

 

Tato hypotéza byla při rozhovorech potvrzena, respondenti odpovídali, že měli a mají 

v rodině dobré vztahy, že považují za samozřejmé o nesoběstačného člena rodiny 

pečovat. Většinou měli dobré ekonomické i bytové podmínky, nebo alespoň některou 

z nich.  

 

Hypotéza č. 2 

 

Péče o nesoběstačného člena rodiny – seniora, je velmi obtížná a má proto velké 

dopady na život pečujícího i jeho rodinu.  

 

Všichni respondenti uvedli, že po té, co začali pečovat o nesoběstačného člena 

rodiny, mají méně času, do péče se musí zapojit i další členové rodiny, svůj čas  

a aktivity musí podřídit potřebám a péči o seniora, aktivity plánovat tak, aby byla vždy 

zajištěna péče o seniora nebo se aktivit mohl účastnit přímo s nimi. Pokud nejsou  

v rodině dobré ekonomické podmínky, pečování má i ekonomické dopady na život 

rodiny.  Dlouhodobá péče má vliv i na zdravotní stav pečujících osob.  

 Hypotéza č. 2 byla potvrzena, péče o nesoběstačného člena rodiny zasáhne do života 

celé rodiny a vyžaduje spolupráci všech jejích členů.  
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4 Diskuze 
 

Ve své absolventské práci jsem se zaměřila na problematiku stáří a stárnutí a na 

domácí péči  o seniory, kteří již potřebují péči dalších rodinných příslušníků. Zajímalo 

mě především to, jak pečující osoby tuto péči prožívají, jak ovlivňuje jejich život.  

 

Téma své absolventské práce jsem si zvolila s ohledem na své současné zaměstnání. 

Pracuji na úřadu práce, oddělení nepojistných sociálních dávek, na úseku dávek pro 

osoby se zdravotním postižením.  Mojí hlavní pracovní náplní je vyřizování žádostí 

klientů o příspěvek na péči. Součástí mé práce je i provedení sociálního šetření, kdy 

mám možnost hovořit jak s žadatelem o příspěvek, tak i s osobami, kteří o tohoto 

žadatele pečují. 

 

Při rozhovorech se setkávám s tím, že pečující osoba i její okolí soustřeďují pozornost 

pouze na osobu, o kterou je pečováno, a potřeby a zdravotní problémy pečující osoby 

zůstávají stranou. Často se také setkávám s tím, že je příspěvek na péči využíván spíše 

na úhradu potřeb nesoběstačného seniora, nikoliv pro pečující osobu. Se zhoršující se 

ekonomickou situací seniorů žádostí o příspěvek na péči přibývá, senioři žádají  

o příspěvek proto, aby z něj hradili doplatky za léky, protože rodinní příslušníci o ně 

pečují bez úplaty. Pokud má rodina dobré ekonomické podmínky, zvládá péči  

o rodinného příslušníka lépe.  

 

V teoretické části absolventské práce jsem definovala pojmy stáří a stárnutí, věnovala 

se popisu různých symptomů, které stárnutí provázejí. Popsala jsem legislativu, která 

v České republice upravuje problematiku stáří a finanční zajištění ve stáří. Podrobně 

jsem se věnovala dávkám pro osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči.  

 

Snažila jsem se zjistit, zda jsou v České republice podmínky pro to, aby rodina o svého 

nesoběstačného člena pečovala a zda je k tomuto pomoc státu dostatečná. Dále jsem 

se zabývala ekonomickými, sociálními a psychologickými dopady domácí péče  

o seniory na pečující osoby.  
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Všichni respondenti, s kterými byl veden rozhovor, uvedli, že péči o rodinného 

příslušníka pokládají za samozřejmou. Tento poznatek je také často uváděn 

v odborných publikacích, zabývajících se touto problematikou. Má šetření potvrdila 

to, co uvádí Hynek Jeřábek ve své publikaci Mezigenerační solidarita v péči o seniory, 

a to že rodinná domácí péče se dokáže přizpůsobit potřebám opečovávaného, ovšem 

za cenu „obětování se pečovatele nebo pečovatelky“. [JEŘÁBEK, 2013, s. 105] 

 

To ovšem neznamená, že by rodina neměla o svého nesoběstačného člena pečovat. 

Z praxe vím, že rodina chce o nesoběstačného seniora pečovat, a pokud se jeho 

zdravotní stav zhoršuje postupně, rodina se dokáže tomuto přizpůsobit  

a přizpůsobí se pak lépe i nárokům na tuto péči. Pokud se zdravotní stav poměrně 

soběstačného seniora zhorší náhle, nedokáže si rodina s touto situací poradit a neví, 

jak ji řešit. V těchto případech opravdu častěji volí péči v nemocnicích následné péče 

nebo v domovech pro seniory.  

 

Zde spatřuji velkou rezervu v poradenské činnosti pro tyto rodinné příslušníky, 

některá zdravotnická zařízení nedisponují pozicí sociální pracovnice vůbec, nebo tyto 

pracovnice mají pouze zkrácený pracovní úvazek a rodinní příslušníci je v zařízení 

nezastihnou. I když na úřadu práce působí sociální pracovník, s ohledem k rozsáhlé 

administrativní agendě a velkému počtu klientů na jednoho pracovníka se nemůže 

poradenské činnosti věnovat v širší míře. Mnoho starších klientů si nedokáže samo 

zjistit informace o možnostech péče a o pomoc žádají právě sociální pracovnici na 

úřadu práce. Tam však sociální pracovník poskytne pouze základní informace, klient si 

musí zařídit téměř všechno sám. Samozřejmě velkou úlohu hraje i osoba sociálního 

pracovníka a jeho osobnostní předpoklady pro výkon této profese.  

 

Domnívám se, že vzhledem ke stárnutí naší populace je nutno situaci řešit  

a seniorům a jejich rodinám věnovat větší pozornost, alespoň v oblasti sociálního 

poradenství.  
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Závěr 
 

Svoji absolventskou práci jsem zaměřila na problematiku péče rodiny  

o nesoběstačného seniora v domácím prostředí. Toto téma jsem si vybrala s ohledem 

na svoje současné zaměstnání, pracuji jako sociální pracovník na úřadu práce, 

oddělení nepojistných sociálních dávek. Moji pracovní náplní je vyřizování žádostí  

o příspěvek  na péči, což je jedna z forem finanční pomoci státu při péči o seniory.  

 

V teoretické části své absolventské práce jsem popsala základní pojmy, které se týkají 

stáří a stárnutí, současnou demografickou situaci a společenské prostředí v České 

republice. Dále jsem popsala formy pomoci státu seniorům. Tato pomoc se 

uskutečňuje ve formě finanční pomoci a ve formě sociálních služeb. Podrobně jsem 

popsala sociální služby, které senioři nejčastěji využívají.  

 

V praktické části jsem se soustředila na splnění hlavního a dílčího cíle. Cílem mojí 

práce bylo zmapovat situaci seniorů a pečujících osob v České republice a zjistit 

dopady péče o závislého seniora na pečující osoby. Ve své absolventské práci jsem 

formou strukturovaného rozhovoru s osobami, které pečují o starého člena rodiny, 

zjišťovala, jaké faktory ovlivnily jejich rozhodnutí o tohoto člena rodiny pečovat, zda 

k tomu měli dobré ekonomické i bytové podmínky, zda se na péči podílí více členů 

rodiny. Dále jsem se zaměřila na jejich vnímání této péče, zda se během pečování 

setkali s nějakými závažnějšími problémy a jak se od doby, kdy začali o člena rodiny 

pečovat, změnil jejich život. Také jsem zjišťovala, zda se jim pomoc státu při podpoře 

domácí péče zdá dostatečná a zda by nějakou další podporu od státu potřebovali.  

 

Z rozhovorů vyplynulo, že péči o závislého člena rodiny její členové považují za 

samozřejmou a do péče se zapojují obvykle i ostatní členové rodiny. Pokud mají 

dobré ekonomické i bytové podmínky, nejsou na pomoci státu tolik závislí a příspěvek 

na péči většinou využívají ve prospěch seniora. Pokud ale musí z důvodu péče o člena 

rodiny opustit svoje zaměstnání, příspěvek na péči se stává jejich příjmem. Péči  

o nesoběstačného člena rodiny sice berou jako samozřejmost, ale zároveň uvádějí  

i únavu z dlouhodobé péče, méně času na sebe i rodinu, nutnost více svůj čas 
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plánovat a přizpůsobovat nárokům péče o tohoto člena. Často nutnost péče zasahuje 

i do jejich pracovního života.  

 

Osoby, se kterými byl veden rozhovor, již o člena rodiny nějakou dobu pečují a je jim 

vyplácen příspěvek na péči. Jsou poměrně dobře informováni i o ostatních způsobech 

pomoci státu při péči o seniory, o kterých se dozvěděli nejčastěji při vyřizování 

příspěvku na péči. Často se ale setkávám s tím, že osoby, které pečují  

o nesoběstačného člena rodiny, tyto informace nemají a mnohdy několik let péči 

poskytují a o příspěvek na péči nežádají. To nastává zejména v případě, kdy  

o nesoběstačného seniora pečuje jeho životní partner. Zde by byla vhodná lepší 

spolupráce s praktickými a odbornými lékaři, kteří by rodině podali alespoň základní 

informace, jakou pomoc by rodina mohla vyhledat, a případně je odkázali na 

příslušná odborná pracoviště, kde jim budou poskytnuty další informace.  

 

Velmi bych si přála, aby co nejdříve došlo k větší informovanosti společnosti  

o možnostech finanční podpory státu při péči o seniory a možnostech kombinace 

různých forem péče.  

 

Tvorba absolventské práce byla pro mne přínosem, neboť jsem se při studiu odborné 

literatury hlouběji seznámila s problematikou stáří, s psychikou seniorů  

a s problémy pečujících osob. Ráda bych tyto poznatky promítla do svojí další praxe  

a pomáhala svým klientům jak odbornými znalostmi, tak i pochopením jejich životní 

situace.  
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Summary 

Care of Seniors in the Home Environment 

The assignment deals with the issue of old age and ageing, physical and psychological 

changes that accompany old age. It describes the view of today's society on ageing and 

actual demographic situation in the Czech Republic. 

The human age has still been growing. Some people have not any health problems  

in older age, although the others suffer from many diseases and are not able to care  

of themselves. These people need to help of others. For seniors it is the best option 

when this care is given to them by their family members. The state financially supports 

this care and payment of various allowances. 

It is particularly care allowance, which is paid to persons who are dependent on the 

assistance of another person. This payment is regulated by Act No. 108/2006 Coll., on 

social services. Another contribution is the mobility allowance and allowance for 

special aid. It is governed by Act No. 329/2001 Coll, on the provision of benefits  

to persons with disabilities 

Act No. 108/2006 Coll. also regulates the provision of social services, which are 

designed for seniors and persons physically or socially disadvantaged. Seniors mostly 

use day care and personal assistance as the field service as well as homes for the 

elderly. These services are paid precisely from their care allowances. 

When caring of a senior, family care allowance serves as a reward for a caring person. 

If the caregiver does not work, contribution serves as a substitute for his income. 

The practical part is focused on fulfilling the partial aim by means of qualitative   survey 

– the investigation in the form of interviews analysis and case studies. It deals with the 

issues whether there are good conditions for home care of seniors, whether there  

is sufficient support for this state care. The assignment describes social, psychological 

and economic consequences of this care to seniors, carers and others. 



45 

  

During interviews with family members who provide home care for the elderly, it was 

found out that care of the elderly was taken for granted. This care may become  

an exhausting activity. A carer has less time for himself and his family. He must also 

plan his activities. Family relations, economic and housing conditions of caring families 

and seniors are very important. The interviews were conducted with people who care 

of an elderly person who is not totally dependent on the care of others. If the old 

person becomes completely dependent on the care, even though the family would like 

to look after the senior, it is not able to sufficiently deal with it. In this case the family 

has to place a senior into institutional care. 

 

The theme of this paper is up-to-date in relation to ageing of our population, changes 

in values of today's society and changes in the family structures. In general, there are 

fewer marriages, in the family there are less children and, thus, also fewer potential 

caregivers. The society is focused especially on materially values. The phenomenon  

of our time is so called ageism. It means hostile and aggressive behaviour towards 

elderly people. Therefore it is necessary for parents to behave in a proper way and 

care of their elderly parents. 

 

The outputs of the assignment can be used for better awareness of the general public 

about the forms of care for the elderly, the possibility of combining these forms, and 

the availability of social services. Ideally, the assignment may lead to consideration 

some values of today's society as well as to the need for their changes. 

 

Key words: age, ageing, care allowance, care service, family care, legislation 
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Příloha č. 1  

Seznam otázek 

 

1.  V jakém jste vztahu k osobě, o kterou pečujete?  

2.  Co Vás ovlivnilo při rozhodování o domácí péči? 

3.  Měli jste dobré ekonomické a bytové podmínky již od počátku péče? 

4.  Pečujete sám(a) nebo i někdo další z rodiny? 

5.  Pečujete o člena rodiny ve své domácnosti nebo v jeho domácím prostředí? 

6.  Domníváte se, že je dostatečná pomoc a zajištění ze strany státu? 

7.  Na co je využíván příspěvek na péči? 

8.  Jak se změnil Váš život od doby, kdy o rodinného příslušníka pečujete?  

9.  Jak zvládáte péči a vyskytly se nějaké problémy? 

10. Co byste uvítali jako podporu ze strany státu?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Příloha č. 2  

Rozhovor č. 1 

Rozhovor byl prováděn s dcerou seniorky, která pobírá příspěvek na péči ve výši 4 000,- 

Kč měsíčně. Seniorka žije ve společné domácnosti se svým manželem. Pečující osoba je 

zaměstnaná, vdaná, má dvě dospělé dcery, které již nežijí ve společné domácnosti.  

Rozhovor proběhl v domácnosti seniorky, délka  30 minut. 

1. V jakém jste vztahu k osobě, o kterou pečuje?  

Dcera. 

2. Co Vás ovlivnilo při rozhodování o domácí péči? 

Zdravotní stav, matka není schopna adaptovat se na nové prostředí. 

3. Měli jste dobré ekonomické a bytové podmínky již od počátku péče?  

Ano, rodiče mají slušný důchod, já i můj manžel pracujeme. Později byla provedena             

úprava bytu na bezbariérový.  

4. Pečujete sám(a) nebo i někdo další z rodiny? 

Můj otec – manžel seniorky, moje dospělé dcery.  

5. Pečujete o člena rodiny ve své domácnosti nebo v jeho domácím prostředí? 

Pečuji v bytě rodičů, já docházím.  

6. Domníváte se, že je dostatečná pomoc a zajištění ze strany státu?  

Mimo příspěvek na péči nic nevyužíváme, máme dobrého praktického lékaře, ale vím, 

že ne vždy to tak je.   

7. Na co je využíván příspěvek na péči?  

Pro potřeby matky, platí se z něj úklid a pomoc při hygieně.        

8. Jak se změnil Vás život od doby, kdy o rodinného příslušníka pečujete?  

Mám méně času pro sebe a svoji rodinu, aktivity musíme plánovat tak, aby vždy byla 

zajištěna péče o matku.  

9. Jak zvládáte péči a vyskytly se nějaké problémy? 

Nejdříve jsem zvládala sama, nyní již využíváme placené služby – úklid, pomoc 

s hygienou. Matka někdy pomoc odmítá, nechce jezdit na domluvená vyšetření. 

10. Co byste uvítali jako podporu ze strany státu?  

Uzákoněnou větší podporu od zaměstnavatele, například při doprovodu k lékaři si 

musím vzít dovolenou.  



 

  

Příloha č. 3  

Rozhovor č. 2    

Pečující osobou je dcera seniorky, která pobírá příspěvek na péči ve výši 8 000 Kč 

měsíčně. Dcera i její matka žijí ve společné domácnosti, dcera je rozvedená a pracuje 

na zkrácený úvazek.  Rozhovor v domácnosti dcery, délka 25 minut. 

1. V jakém jste vztahu k osobě, o kterou pečuje?  

Dcera.  

2. Co Vás ovlivnilo při rozhodování o domácí péči? 

Přišlo mi samozřejmé, se o matku postarat, vždy jsme měly pěkný vztah. 

3. Měli jste dobré ekonomické a bytové podmínky již od počátku péče?  

Moc ne, musela jsem odejít z práce, žily jsme z matčina důchodu, až když se zdravotní 

stav ustálil, mohla jsem začít pracovat na zkrácený úvazek.  

4. Pečujete sám(a) nebo i někdo další z rodiny? 

Sama, bratr se od péče distancoval.  

5. Pečujete o člena rodiny ve své domácnosti nebo v jeho domácím prostředí? 

V bytě matky, kam jsem se přestěhovala po rozvodu.  

6. Domníváte se, že je dostatečná pomoc a zajištění ze strany státu?   

Ne, když se to s matkou stalo, nevěděla jsem, co mám dělat, pomoc jsem hledala 

obtížně. 

7. Na co je využíván příspěvek na péči?  

Na úhradu potřeb matky, částečně pro mě.  

8. Jak se změnil Vás život od doby, kdy o rodinného příslušníka pečujete?  

Musela jsem skončit s prací, cítím se izolovaná, nemám žádný svůj osobní život.  

9. Jak zvládáte péči a vyskytly se nějaké problémy? 

Cítím se vyčerpaná, z finančních důvodů nemůžeme platit sociálních služby, vše je jen 

na mně.  

10. Co byste uvítali jako podporu ze strany státu?  

Menší finanční náročnost odlehčovacích služeb a další pomoci, odejít z důvodu péče do 

předčasného důchodu bez finanční újmy.  

 

 

 



 

  

Příloha č. 4 

Rozhovor č. 3 

Rozhovor veden s neteří seniorky, která pobírá příspěvek na péči ve výši 8 000 Kč 

měsíčně.  Neteř je vdaná, bezdětná, s manželem žije ve společné domácnosti. Neteř je 

již v důchodovém věku, nárazově pracuje. Seniorka je vdova. Rozhovor probíhal 

v domácnosti pečující osoby, délka 30 minut.  

1. V jakém jste vztahu k osobě, o kterou pečuje?  

Neteř. 

2. Co Vás ovlivnilo při rozhodování o domácí péči? 

Přišlo mi to samozřejmé, pečovala jsem i o rodiče, s tetou jsme si dříve byly blízké, 

věnovala se mi.  

3. Měli jste dobré ekonomické a bytové podmínky již od počátku péče?  

Ekonomické podmínky byly dobré, ale byt není nijak bezbariérově upraven, teta ale 

nechce nic měnit.  

4. Pečujete sám(a) nebo i někdo další z rodiny? 

Spíše sama, máme na výpomoc studentku, která zajistí péči ráno a v poledne.  

5. Pečujete o člena rodiny ve své domácnosti nebo v jeho domácím prostředí? 

V domácnosti tety, dojíždím.  

6. Domníváte se, že je dostatečná pomoc a zajištění ze strany státu?  

V případě tety ano, má vysoký příspěvek, znám případy, kdy rodina má příspěvek 

vzhledem k potřebné péči nízký. 

7. Na co je využíván příspěvek na péči?  

Na placenou výpomoc, já si neberu nic.    

8. Jak se změnil Vás život od doby, kdy o rodinného příslušníka pečujete?  

Mám méně času, nemůžu nikam odjet, nevím, co by bylo, kdyby se se mnou něco 

stalo.  

9. Jak zvládáte péči a vyskytly se nějaké problémy? 

Je to fyzicky náročné, bývám unavená, už také nejsem nejmladší. Zanedbávám svoji 

domácnost a manžela.  

10. Co byste uvítali jako podporu ze strany státu?  

Rychlejší vyřízení příspěvku, více pečovatelek, musely jsme si najít studentku na 

výpomoc.   



 

  

Příloha č. 5 

Rozhovor č. 4 

O seniora pečuje dcera, která se o péči dělí se svojí matkou, manželkou seniora. Dcera 

žije mimo Prahu, za otcem a matkou dojíždí každý týden na několik dní. Byla evidována 

na úřadu práce jako uchazečka o zaměstnání, nyní uvedena jako pečující osoba. Je 

vdaná, má dospělé děti. Rozhovor probíhal v domácnosti seniora, délka 25 minut.  

1. V jakém jste vztahu k osobě, o kterou pečuje?  

Dcera. 

2. Co Vás ovlivnilo při rozhodování o domácí péči? 

Přišlo mi to samozřejmé, matka nechce otce nikam dát, finančně by to nezvládla. 

3. Měli jste dobré ekonomické a bytové podmínky již od počátku péče?  

V podstatě ano, rodiče žijí spolu, oba mají důchody. Já jsem sice nepracovala, ale 

manžel má příjem.  

4. Pečujete sám(a) nebo i někdo další z rodiny? 

Pečuji já a matka.  

5. Pečujete o člena rodiny ve své domácnosti nebo v jeho domácím prostředí? 

V otcově prostředí, za otcem dojíždím.  

6. Domníváte se, že je dostatečná pomoc a zajištění ze strany státu?  

Ne, několikrát jsme se odvolávali proti výši příspěvku na péči, i když otec potřeboval 

celodenní péči a dohled, měl příspěvek 4 000 Kč, později 8 000 Kč, zvýšeno bylo až na 

odvolání, při druhém odvolání jsme dokonce museli zažádat o přezkum.  

7. Na co je využíván příspěvek na péči?  

Protože kvůli péči o otce nepracuji, využívám jako svůj příjem, mám vysoké náklady na 

cestování, jak za otcem dojíždím.  

8. Jak se změnil Vás život od doby, kdy o rodinného příslušníka pečujete?  

Určitě je horší finanční situace celé rodiny, já jsem bez příjmu, dojíždím, u otce jsem 

několik dní v týdnu, rodina si mě neužije, nemůžu se věnovat vnoučatům.  

9. Jak zvládáte péči a vyskytly se nějaké problémy? 

Péče je hodně vyčerpávající, jako problém vidím i zhoršující se zdravotní stav matky.  

10. Co byste uvítali jako podporu ze strany státu?  

Efektivnější řízení o příspěvku, aby se lidé nemuseli odvolávat, abych se mohla pak 

vrátit do práce.  



 

  

Příloha č. 6 

Rozhovor č. 5 

Manželka pečuje o svého manžela, oba již ve starobním důchodu. Pobírá příspěvek na 

péči 800 Kč, žádají o zvýšení z důvodu zhoršení zdravotního stavu pečující osoby.  

Rozhovor veden při sociálním šetření, délka 1 hodina. 

1. V jakém jste vztahu k osobě, o kterou pečuje?  

Manželka. 

2. Co Vás ovlivnilo při rozhodování o domácí péči? 

Nemáme na péči v nějakém zařízení, ze svého důchodu bych nezaplatila byt.     

3. Měli jste dobré ekonomické a bytové podmínky již od počátku péče?  

Ne, hodně platíme za léky, nemáme na úpravu bytu, manžel se třeba nedostane do 

vany.  

4. Pečujete sám(a) nebo i někdo další z rodiny? 

Sama, děti bydlí daleko, mají svoje rodiny.  

5. Pečujete o člena rodiny ve své domácnosti nebo v jeho domácím prostředí?  

V naší společné domácnosti.  

6. Domníváte se, že je dostatečná pomoc a zajištění ze strany státu?  

Ne, mám nízký příspěvek, nemáme na to, abychom si zaplatili někoho na výpomoc. Ani 

nevíme, na koho se o pomoc obrátit.  

7. Na co je využíván příspěvek na péči?  

Manžel má příspěvek 800 Kč, to je tak na jednu návštěvu lékárny.  

8. Jak se změnil Vás život od doby, kdy o rodinného příslušníka pečujete?  

Řeším nejprve manžela, nemám čas řešit své zdravotní problémy, nemůžu se nikam 

vzdálit.  

9. Jak zvládáte péči a vyskytly se nějaké problémy? 

Horší se můj zdravotní stav, přestávám péči zvládat. 

10. Co byste uvítali jako podporu ze strany státu?  

Větší podporu pečujících osob, aby manžel nemusel do LDN, pokud by se se mnou   

něco stalo.  Sama mám zdravotní problémy a nemůžu odjet ani do lázní, protože není 

nikdo, kdo by se o manžela postaral.  

 

 



 

  

Příloha č. 7 

Rozhovor č. 6 

Dcera žije s matkou, o kterou pečuje ve své domácnosti. Po propuštění ze zaměstnání 

byla hlášena na úřadu práce, nyní vedena jako pečující osoba. Matka krátce pobírá 

příspěvek na péči ve výši 8 000 Kč.  Rozhovor veden v domácnosti pečující osoby, délka 

30 minut. 

1. V jakém jste vztahu k osobě, o kterou pečuje?  

Dcera. 

2. Co Vás ovlivnilo při rozhodování o domácí péči? 

Nikdy bych maminku nikam nedala, kdybych jí někam dala, už by tu nebyla. 

3. Měli jste dobré ekonomické a bytové podmínky již od počátku péče?  

Nemohly jsme si vyskakovat, ale zvládly jsme, já měla odstupné z práce, pak podporu, 

finančně mi pomáhá partner. Kvůli synovi mám bezbariérově upravený byt. 

4. Pečujete sám(a) nebo i někdo další z rodiny? 

Sama. Bratři o maminku nemají zájem, můj syn je sám invalidní.  

5. Pečujete o člena rodiny ve své domácnosti nebo v jeho domácím prostředí? 

Maminka bydlí se mnou, v mé domácnosti.  

6. Domníváte se, že je dostatečná pomoc a zajištění ze strany státu?  

Kdyby mi nepomáhal partner, tak to finančně nezvládnu, já jsem bez příjmu  

a maminka měla dříve příspěvek jen 4 000 Kč.  

7. Na co je využíván příspěvek na péči?  

Je na mé živobytí a pro potřeby maminky.  

8. Jak se změnil Vás život od doby, kdy o rodinného příslušníka pečujete?  

Nemohla jsem si hledat práci, nemůžu nikam odjet, maminka musí vždy s námi.  

9. Jak zvládáte péči a vyskytly se nějaké problémy? 

Péči zvládám, problémem je zhoršující se zdravotní stav maminky. 

10. Co byste uvítali jako podporu ze strany státu?  

Rychlejší vyřízení příspěvku, adekvátní náhradu příjmu při poskytování péče, nemůžu  

chodit do práce, maminku můžu opustit jen na chvíli, kdy jdu třeba nakoupit, ale ne  na 

delší dobu, kdybych chodila do práce, můj příjem nebude takový, abych mohla 

mamince v tu dobu zaplatit péči.  

 



 

  

Příloha č. 8 

Rozhovor č. 7 

Rozhovor veden se synem, pečuje o matku, která pobírá příspěvek na péči ve výši 

4 000 Kč. Syn bydlí se svojí rodinou mimo Prahu, v týdnu 3 dny u matky přespává, od 

pátku do pondělí do rána má matku u sebe doma. Rozhovor veden v domácnosti 

seniorky, délka 30 minut.  

1. V jakém jste vztahu k osobě, o kterou pečuje?  

Syn. 

2. Co Vás ovlivnilo při rozhodování o domácí péči? 

Nechci matku nikam dát na stálo, matka ani nechce. 

3. Měli jste dobré ekonomické a bytové podmínky již od počátku péče?  

Ano. 

4. Pečujete sám(a) nebo i někdo další z rodiny?  

Pečujeme s manželkou a matka 4 dny v týdnu navštěvuje denní stacionář.  

5. Pečujete o člena rodiny ve své domácnosti nebo v jeho domácím prostředí? 

Střídavě u ní a u nás v domě mimo Prahu.  

6. Domníváte se, že je dostatečná pomoc a zajištění ze strany státu?  

Zatím nic podstatného nepotřebujeme.  

7. Na co je využíván příspěvek na péči?   

Na úhradu denního stacionáře.  

8. Jak se změnil Vás život od doby, kdy o rodinného příslušníka pečujete?  

Jsem méně se svojí rodinou, 4 dny v týdnu jsem v Praze s matkou, nemůžeme  

o víkendu nikam jet.  

9. Jak zvládáte péči a vyskytly se nějaké problémy?  

Je to časově náročné.  

10. Co byste uvítali jako podporu ze strany státu?  

Nějaký týdenní stacionář, větší dostupnost služeb. Když chceme jet na dovolenou, 

musíme si odlehčovací pobyt domluvit dlouho dopředu.  

 

 

 



 

  

Příloha č. 9 

Rozhovor č. 8 

Mladá žena, pečující o svoji matku s Alzheimerovou nemocí. O matku pečuje sama, ve 

své domácnosti, má malé dítě věku, nepracuje. Matka pobírá příspěvek na péči ve výši 

8 000 Kč, ale až po odvolání. Rozhovor při sociálním šetření v domácnosti pečující 

osoby, délka 30 minut. 

1. V jakém jste vztahu k osobě, o kterou pečuje?  

Dcera. 

2. Co Vás ovlivnilo při rozhodování o domácí péči? 

To, že maminka není schopna se o sebe postarat. 

3. Měli jste dobré ekonomické a bytové podmínky již od počátku péče?  

Na hranici nouze jsme nebyli, maminka má důchod, partner vydělává, ale byli věci, 

které jsme si nemohli dovolit – spoření, pojištění, dovolená. 

4. Pečujete sám(a) nebo i někdo další z rodiny? 

Hlavně sama, mám sice 2 bratry, kteří mohou zaskočit, ale ne na dlouho, jeden bratr je 

na invalidním vozíku, takže spíše jen dohlédne, druhý bratr pracuje, nemůže často.  

5. Pečujete o člena rodiny ve své domácnosti nebo v jeho domácím prostředí? 

Pečuji ve své domácnosti, v domácnosti maminky bydlí bratr s rodinou, nemohou se 

celodenně starat. 

6. Domníváte se, že je dostatečná pomoc a zajištění ze strany státu?  

Co je to dostatečná pomoc? Ano, služby jsou, je to ale finančně nákladné, náklady 

příspěvek nepokryje. 

7. Na co je využíván příspěvek na péči?  

Část příspěvku je pro mě, protože nepracuji, část příspěvku   nechávám na horší časy, 

kdybych už maminku nemohla mít doma. 

8. Jak se změnil Vás život od doby, kdy o rodinného příslušníka pečujete?  

Jsem pořád ve stresu, co se může stát a nemám čas na své 5leté dítě, nemůžu s ním 

dělat určité aktivity, musím zvolit takovou aktivitu, aby mohla maminka být s námi.  

9. Jak zvládáte péči a vyskytly se nějaké problémy? 

Musím zvládat. Problém je to, že si nemůžeme organizovat den a život podle svého.  

10. Co byste uvítali jako podporu ze strany státu?  

Ani nevím, na co mám nárok, příspěvek 8 000 Kč vše nepokryje.  



 

  

Příloha č. 10 

Rozhovor č. 9 

O seniorku pečuje snacha, příspěvek na péči činí 800 Kč.  Seniorka zvládá být většinu 

dne sama, snacha téměř každý den dojíždí.  Rozhovor v domácnosti seniorky, délka 30 

minut. 

1. V jakém jste vztahu k osobě, o kterou pečuje?  

Snacha. 

2. Co Vás ovlivnilo při rozhodování o domácí péči? 

Přece maminku nikam nedáme.  

3. Měli jste dobré ekonomické a bytové podmínky již od počátku péče?  

Podmínky máme zatím dobré, já i manžel pracujeme, maminčin zdravotní stav není  

tak špatný.  

4. Pečujete sám(a) nebo i někdo další z rodiny?   

Převážně pečuji já, v některých věcech se zapojuje i manžel.  

5. Pečujete o člena rodiny ve své domácnosti nebo v jeho domácím prostředí? 

Maminka je u sebe doma.  

6. Domníváte se, že je dostatečná pomoc a zajištění ze strany státu?  

Zatím žádnou pomoc státu kromě příspěvku nevyužíváme. 

7. Na co je využíván příspěvek na péči?   

Pro tchyni, platí z toho obědy.  

8. Jak se změnil Vás život od doby, kdy o rodinného příslušníka pečujete?  

Mám méně času, musím dopředu více plánovat.  

9. Jak zvládáte péči a vyskytly se nějaké problémy? 

Manžel měl úraz, musela jsem péči rozdělit mezi manžela a tchýni. Problém by byl, 

kdybychom my nemohli pečovat.   

10. Co byste uvítali jako podporu ze strany státu?  

Zatím nic víc nepotřebujeme, snad jen že je problematické dostat průkazku ZTP, jde     

nám jen o to, abychom mohli parkovat na místech pro invalidy, když tchyni vezeme,  

s holemi se jí špatně vystupuje z auta.  

 

 



 

  

Příloha č. 11 

Rozhovor č. 10 

O seniorku pečuje vnučka. Každá žije ve své domácnosti. Seniorka je schopna být 

většinu dne sama, je kontrolována telefonem, vnučka nebo pravnučka každý den 

docházejí. Pobírá příspěvek na péči 800 Kč, podáno odvolání. Rozhovor v domácnosti 

seniorky, délka 25 minut. 

1. V jaké jste vztahu k osobě, o kterou pečuje?  

Vnučka. 

2. Co Vás ovlivnilo při rozhodování o domácí péči? 

Babička nikam nechce, byla bych klidnější, kdyby byla někde pod dohledem. 

3. Měli jste dobré ekonomické a bytové podmínky již od počátku péče?  

Ne, babička má nízký důchod, sice ji finančně podporuji, ale také nemůžu příliš. Mám 

dospívající dceru, babičku si nemůžu vzít k sobě.  

4. Pečujete sám nebo i někdo další z rodiny? 

Pečuji já, někdy pomáhá moje dospívající dcera.  

5. Pečujete o člena rodiny ve své domácnosti nebo v jeho domácím prostředí? 

Babička je u sebe doma, my za ní docházíme, naštěstí bydlíme docela blízko.  

6. Domníváte se, že je dostatečná pomoc a zajištění ze strany státu?  

Jelikož babička má nízký příspěvek, myslím si, že podpora státu příliš není. Babička 

nemá peníze na pečovatelku.  

7. Na co je využíván příspěvek na péči?  

Babička využívá na pečovatelskou službu – obědy.    

8. Jak se změnil Vás život od doby, kdy o rodinného příslušníka pečujete?  

Mám méně času na svoji rodinu, čas musím více plánovat, musím si brát volno v práci. 

9. Jak zvládáte péči a vyskytly se nějaké problémy? 

Nezvládám časově, mám problém s uvolňováním v práci. Jsem unavená. 

10. Co byste uvítali jako podporu ze strany státu?  

Větší podporu pracujících pečujících osob, lepší finanční pomoc.  

 

 

 


