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Úvod 

Za téma své absolventské práce jsem zvolila “Kvalita života seniorů žijících v DPS 

Polička”, které navazuje na vykonávání povinné praxe v DPS “Penzion” Polička. 

Při praxi jsem přišla do kontaktu s mnoha seniory a čím dál víc jsem byla překvapena 

jejich různými přístupy nejen k životu v DPS, ale k životu vůbec. Také mě zajímá, zda by 

se v případě možnosti „vrátit čas do doby před odstěhováním do DPS“ rozhodli znovu 

k nástupu do tohoto zařízení, nebo by raději zvolili možnost zůstat ve svém přirozeném 

prostředí. Zároveň mě k tomuto tématu inspiruje osobní zkušenost s mojí babičkou, 

která se na stáří, v závislosti na svém špatném zdravotním stavu, nastěhovala do 

sociálního zařízení s nepřetržitým provozem.  

Toto téma je pro mě také výzvou, protože stáří se týká opravdu nás všech. Stárneme už 

od narození a většina z nás bude jednou řešit problémy, které jsou se stářím spojené a 

to včetně věcí posledních. Všichni víme, že nás to čeká, máme obavy, strach, cítíme 

nejistotu, ale bráníme se tomu a nechceme na to myslet. Ale na stáří musíme nejen 

myslet, ale také se musíme na ně zodpovědně připravit.  

 

Ve své absolventské práci se zaměřím na seniory a jejich rozdílné způsoby vnímání stáří 

a života v sociálním zařízení, na jejich přístup k životu, k různým aktivitám a na to, jak 

se celkově ve stáří cítí. 

 

Absolventská práce je rozdělena na dvě části – na teoretickou a praktickou část. 

 

Teoretická část se zabývá charakteristikou stáří. Přiblíží nám mýty a předsudky o stáří, 

pojem ageismus a seznámí nás s psychickými a fyzickými změnami ve stáří. Dále se 

v teoretické části dozvíme o aktivním a pasivním stáří a možnosti trávení volného času 

ve stáří. 

V praktické části je blíže specifikováno prostředí, ve kterém žijí vybraní respondenti, 

což je Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička, služby poskytované obyvatelům 

DPS a možnosti volnočasových, kulturních a společenských aktivit. Dále jsem 

zmapovala sociální služby určené seniorům z Poličky a blízkého okolí. 
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Ve spolupráci s pracovnicemi DPS “Penzion” Polička jsem si vybrala 12 klientů, se 

kterými budu provádět řízený rozhovor. Moje otázky se zaměřují na rodinu, aktivní 

využití volného času, zdraví a život v DPS.  

 

Při psaní absolventské práce budu čerpat z odborné literatury, kterou jsem přečetla 

během studia, z periodik, které mi doporučila vedoucí práce, paní Jarmila Viplakováa z 

internetových stránek DPS “Penzion” Polička a stránek, které se vztahují k tématu mé 

absolventské práce. 
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1Cíl absolventské práce 

1.1 Hlavní cíl: 

Cílem absolventské práce na téma „Kvalita života seniorů žijících v DPS Polička“ 

je zjistit, jak vnímají svůj život senioři žijící v tomto zařízení, jak jsou spokojeni 

s poskytovanými službami a kvalitou svého života. 

1.2 Dílčí cíle: 

Dílčí cíle absolventské práce jsou: 

 Zmapovat nabídku kulturního a společenského vyžití seniorů v Poličce 

 Zmapovat nabídku sociálních služeb určených seniorům v Poličce 
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Teoretická část 

Teoretická část se zabývá charakteristikou stáří. Přiblíží nám mýty a předsudky o stáří, 

pojem ageismus a seznámí nás s psychickými a fyzickými změnami ve stáří. Dále se 

v teoretické části dozvíme o aktivním a pasivním stáří a možnosti trávení volného času 

ve stáří. 

2 Stáří 

Stárnutí, stáří a smrt je jediná spravedlivá jistota každého z nás. Stárnutí je přirozený a 

nezvratný proces, který s sebou přináší řadu změn. Člověk odchází z pracovního 

prostředí, postupně ukončuje ekonomicky aktivní etapu svého života a také se začínají 

projevovat některé typické nemoci stáří. Mnohdy také ztrácí své nejbližší kamarády, 

což přináší smutek, prázdnotu a ztrátu smyslu života.  

2.1 Pojem stáří 

Pro dnešní obyvatele hospodářsky vyspělých států se stal realitou dlouhý život ve stáří. 

Při narození se očekávaná délka života pohybuje kolem 82 let pro ženy a 76 let pro 

muže a při dosažení 65 let, což je věk považovaný formálně za hranici stáří, mají 

v těchto státech ženy před sebou nejčastěji dalších více než 20 let a muži více než 16 

let života. 

To je doba, jejíž kvalita si pochopitelně zasluhuje pozornost. Navíc stále přibývá a bude 

přibývat lidí dlouhověkých, starších devadesáti i sta let – společnost nejen stárne, ale 

stává se také dlouhověkou. 

Dlouhý život ve stáří je jak šancí, tak i rizikem křehkosti, znevýhodnění a obtíží. Těm 

však lze mnohdy úspěšně předcházet. Nové generace se dožívají stáří ve stále lepší 

kondici, závažného zdravotního postižení a závislosti ve stáří ubývá a posouvá              

sedo vyššího věku. 

K hlavním důvodům patří civilizační vývoj včetně nových technologií, prevence chorob 

a změny životního stylu. K důsledkům patří rozvoj společnosti bez věkových bariér, 

v níž se mění role i aktivita seniorů, vzrůstají ambice starších lidí, ale i jejich 

zodpovědnost za kvalitu vlastního života. 
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2.1.1 Mýty a předsudky o stáří 

Většina mladých lidí, když uvidí seniora ve svém okolí, tak si o něm pomyslí, že je 

strašně starý. V jeho fázi věku mu stáří připadá neskutečně daleko, je to pro něho 

něco, co se ho netýká. A potom velice snadno podlehne některému mýtu o stáří. 

V soudobé hovorové češtině se slovo „mýtus“ pod vlivem angličtiny používá též pro 

nepravdu, vymyšlené tvrzení bez dostatečných důkazů. [www.wikipedie.org, 10] 

Sociální psychologie definuje předsudek jako postoj jistého, určitého a 

charakteristického druhu. Dá se říci, že předsudek reprezentuje určitý víceméně 

ustálený vztah člověka nebo skupiny lidí vůči někomu nebo něčemu. [HAŠKOVCOVÁ, 

2010, s. 47] 

Haškovcováuvádíněkolikmýtů o stáří: 

 mýtus falešných představ – starý člověk nárokuje ekonomicko-materiální 

zabezpečení 

 mýtus zjednodušené demografie – člověk se stává starým odchodem do 

důchodu 

 mýtus homogenity – stáří se jeví homogenní, nerozlišujeme potřeby seniorů, 

protože se nám všichni senioři jeví stejní (podle zevnějšku) 

 mýtus neužitečného času – stáří se nám jeví jako doba „nicnedělání“, díváme se 

na seniory uspěchanýma, zaměstnaneckýma očima 

 mýtus ignorance – seniora je možné přehlížet, ignorovat, nebrat ho na vědomí 

jako partnera i soka 

 mýtus o lékařích, pracujících v geriatrii – představa, že všechny problémy stáří 

vyřeší medicína 

 mýtus o arterioskleróze – všechno svádíme na sklerózu, jako další synonymum 

stáří 

 mýtus schematismu a automatismu – u seniora se předpokládá automatismus 

všech funkcí (automatismus vycházející z profesních i životních zkušeností) 

 mýtus o úbytku sexu – staří manželé, držící se za ruce jsou divní 

 mýtus o chudobě seniorů – důvodem je nejen nízká nebo relativně nízká úroveň 
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důchodů, ale i soustavná prezentace důvodů, proč realizovat změny 

v důchodovém systému, aby se nezhroutil. [HAŠKOVCOVÁ, 2010] 

Mýty jsou velice zrádné v tom, že vznikají na základě pravd a polopravd a mají velký 

vliv na vnímání stáří ve společnosti. Pokud bude společnost i nadále udržovat a slyšet 

na různé mýty a předsudky o seniorech a stáří, úcta a porozumění k našim starším 

spoluobčanům nikdy nebudou přijímány tak, jak by si zasloužili. 

Bohužel, ve společnosti stále existuje rozdíl mezi tím, jak se společnost chová 

k seniorům a tím, že ví, jak by se chovat měla. Pořád se senioři budou vinit z toho, že 

jsou hlavní příjemci peněz ze státního rozpočtu, že v pracovním procesu zabírají místo 

mladším, že by měli být zavřeni doma a neobtěžovat svými požadavky.  

2.1.2 Ageismus 

Pojem ageismus poprvé použil Robert N. Butler, ředitel amerického Národního 

institutu pro stárnutí v roce 1968. Definoval ho jako: „Ageismus můžeme chápat jako 

proces systematického stereotypizování a diskriminace lidí pro jejich stáří, podobně 

jako se rasismus a sexismus vztahují k barvě pleti a pohlaví. Staří lidé jsou 

kategorizováni jako senilní, rigidní ve svém myšlení a způsobech, staromódní v morálce 

a dovednostech.“ 

Palmore vypracoval analytickou definici, kde je ageismus „jakýkoliv předsudek nebo 

diskriminace proti nebo ve prospěch věkové skupiny. Předsudky vůči věkové skupině 

jsou negativní stereotypy vůči této skupině nebo negativní postoje založené na 

stereotypu.“ 

Vidovičová v českém kontextu navrhla definici: “Ageismus je ideologie založená na 

sdíleném přesvědčení o kvalitativní nerovnosti jednotlivých fází lidského životního cyklu, 

manifestovaná skrze proces systematické, symbolické i reálné stereotypizace a 

diskriminace osob a skupin na základě jejich chronologického věku a/nebo ne jejich 

příslušnosti k určité kohortě/generaci.“ [VIDOVIČOVÁ, 2011, s. 22-23] 

V dnešní době nejsou staří lidé ceněni ani žádáni. Odmítání stáří došlo tak daleko, že 

nepřátelské postoje ve společnosti přerostly v někdy skrývaný a někdy dokonce             



11 

 

v otevřený boj proti starým lidem. Někdy je ageismus vysvětlován také jako averze vůči 

starým lidem a všemu, co stáří připomíná. [HAŠKOVCOVÁ, 2010] 

Důvody jsou různé – podvědomý strach ze smrti a stárnutí jako psychického a 

fyzického úpadku, kdy budu závislýna druhých, strach se zvyšování počtu a podílu 

starých lidí ve společnosti. 

Každý by si ale měl uvědomit, že i on jednou sám zestárne, ať se mu to líbí nebo ne. A 

že i on se jednou může setkat s projevy, které dřív nepovažoval za důležité nebo 

dokonce s nimi souhlasil.  

2.2 Psychické a fyzické změny ve stáří 

Každý člověk je jedinečná bytost a tak i změny, které probíhají ve stáří, jsou velmi 

individuální, nerovnoměrné a jsou závislé na mnoha faktorech a okolnostech.  

Funkční stav a celý náš vzhled ve stáří není jen výrazem pasivního stárnutí živé hmoty. 

Významně se na něm podílí různé choroby a jejich důsledky, aktivní či pasivní způsob 

života, vlivy prostředí, sociální role, kterou stárnoucí člověk převezme a v neposlední 

řadě i psychická adaptace na vlastní stáří. Někdo stárne pomalu ve všech oblastech a 

dožívá se vysokého věku relativně zdravý a v plné svěžesti, někoho zradí tělo a brzy 

umírá s dobře fungující hlavou a někdo je do vysokého věku tělesně zdravý, ale jeho 

problémem jsou špatně fungující psychické funkce a pak se stává problémem pro své 

blízké, protože se nedokáže o sebe sám postarat. 

2.2.1 Psychické změny 

S přibývajícím věkem je poznamenaná celá nervová soustava. Pudové potřeby ztrácejí 

svou naléhavost, citové prožívání je méně bouřlivé. Zmenšuje se schopnost nových 

myšlenkových pochodů a snižuje se pružnost reakcí na nové situace. Starý člověkse 

nerad přizpůsobuje, raději dává přednost zaběhaným schématům života. [ŠIMEK, 

1995] 

Mozek - začíná postupně stárnout už kolem dvacátého roku, ale člověk to skutečně 

pocítí asi až v padesáti letech a teprve po sedmdesátém roce má stárnutí vliv na 

každodenní život.  
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Nervy a nervová vláknastárnou – schopnost přenášet a přijímat nervové podněty a 

zprávy je citelně snížena, reflexy jsou mnohem pomalejší a méně účinné. To má vliv na 

poznávací schopnosti a rozumové operace. 

Nejdříve následky stárnutí dolehnou na paměť. Dlouhodobá paměť se mění jen málo, 

zatímco krátkodobá paměť klesá.  

Inteligence - naštěstí poškozena není a zůstává po celý život celkem stabilní. Jak člověk 

stárne, své jednání si více promýšlí a snaží se rozvrhnout své síly, aby vytyčenou 

činnost dokončil. [DESSAINTOVÁ, 1999] 

Také se říkává, že stáří karikuje povahu, to znamená, že postupem věku se typické 

vlastnosti jedince zvýrazňují a umocňují. Kdo byl v mládí šetrný, ve stáří může být až 

lakotný, kdo rád v mládí vyhledával slovní šarvátky, ve stáří může být nesnášenlivý a 

vztahovačný. [HAŠKOVCOVÁ, 2010] 

2.2.2 Fyzické změny 

Postupem času s přibývajícími léty dochází ke změnám ve smyslových orgánech, 

dochází k jejich oslabení a pak hovoříme o fyziologickém stárnutí. 

V procesu stárnutí jsou fyzické změny nepřehlédnutelné – stáří je vidět ve tváři, 

v gestech, v chůzi. Vlasy šedivějí, někdy i řídnou, na tvářích přibyly vrásky. Pohyby jsou 

zpomalené a celá postava se nachyluje a zmenšuje. S věkem také klesá vitalita, dochází 

k celkovému zpomalení psychomotorického tempa, člověk má pomalejší až rozvláčnou 

řeč, umenšení gest a pokles jejich frekvence. [HAŠKOVCOVÁ, 2010] 

 Zrak – dochází k zužování vizuálních polí, dochází ke žloutnutí čočky, která 

deformuje barvy 

 Sluch – nejdříve se postižení týká tónů vysoké frekvence, postupně se přidávají 

střední a nízké frekvence 

 Chuť – vnímání chutí se snižuje, protože chuťové buňky atrofují. Starší lidé mají 

rádi kořeněná a chuťově výrazná jídla 

 Vůně – její vnímání se snižuje. Pach v místnosti není vnímán, člověk se na něj 

adaptuje 
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 Dotek, tlak – schopnost cítit tlak a bolest je redukována, následkem mohou být 

větší potíže při rozlišení vnímání teploty 

 Kůže – stává se méně pružnou, sušší a křehčí a tím zranitelnější 

 Sliznice – dochází k jejich vysušování. 

 Kosti – s přibývajícími léty dochází k odvápňování kostí, kost se stává křehkou a 

snadněji se láme 

 Spánek – s přibývajícími léty je usínání rychlejší, ale častější je buzení v noci, 

více se vyskytuje dřímota ve dne. Změny spánku bývají hodnotícím kritériem 

zlepšení či zhoršení psychického i fyzického stavu [TOŠNEROVÁ, 2011, s. 129-

130] 

 Svaly – pomalu atrofují a ztrácejí částečně na pružnosti, mohutnosti, síle a 

vytrvalosti 

 Srdce – atrofuje a jeho výkonnost se snižuje. Spotřebovává ke své činnosti 

postupně vice energie, reaguje obtížněji na stres a na námahu 

 Tepny, žíly a cévy – ztrácejí svou pružnost. Krevní průtok do orgánů a do žláz se 

zpomaluje 

 Plíce – mění strukturu a ztrácejí pružnost, snižuje se jejich kapacita I účinnost 

 Trávicítrubice – jeden z mála orgánů, který je procesu stárnutí ušetřen, ale 

vlivem sníženého vylučování slin a měnících se podmínek pro žvýkání se 

choroboplodné činitelé stávají zákeřnější 

Všechny tytofyziologické změny mají vliv na celkovou rovnováhu organismu a pro tělo 

je čím dál obtížnější udržet si svou teplotu, účinně vstřebávat potravu a vyrovnávat 

krevní tlak. [DESSAINTOVÁ, 1999] 

2.3 Změny duševních návyků v životě seniora 

Pojem duševní návyky si můžeme vysvětlit jako souhrn myšlenek, představ a emocí, 

které nelze od sebe oddělit a jedna se odráží v druhé.  I když závisejí na naší vůli, 

většinou se projevují automaticky a bezděčně. 

Lékař James E. Birren z Gerontologického centra na univerzitě v Kalifornii před několika 

lety stanovil tři kategorie stáří podle způsobu života lidí starších osmdesáti let. 
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• ÚSPĚŠNÉ STÁŘÍ (25%) 

Lidé v této skupině tvoří elitu mezi starými lidmi. Jsou velmi aktivní, vitální, čilí, zvídaví, 

otevření novým věcem, dokážou stále experimentovat, neustále si hledají zábavu a 

nové zájmy. 

• NEÚSPĚŠNÉ STÁŘÍ (10%) 

Lidé v této skupině jsou smutní, zmatení, nudí se a neumí se během dne zaměstnat. 

Mají často špatnou náladu, zlobí se a stále si stěžují. Každý den je pro ně stejný, nic 

nového neočekávají. 

•OČEKÁVANÉ STÁŘÍ (65%) 

Stáří a smrt je pro tuto skupinu lidí přirozené vyústění, na které je třeba pasivně čekat. 

Spokojují se s všedním, jednotvárným životem, nevyhledávají nové zkušenosti, nejsou 

aktivní a brání se čemukoliv novému, pouze fatalisticky očekávají. [DESSAINTOVÁ, 

1999] 

Někteří lidé mají ve zvyku vinit za svoje potíže a problémy všechno a všechny okolo, 

např. geny, rodinu, nechápající okolí nebo těžký osud, ale tento způsob jejich 

uvažování ukazuje, že nejsou pány svého života a radši se nechávají vést událostmi, 

aniž by přispěli svojí snahou ke zlepšení své situace.  Nevědí nebo si nechtějí přiznat, že 

úplně na počátku všeho jsou jejich špatné duševní návyky.  

Staří lidé se velmi často zaobírají svým zdravím a nemocemi, to je ale vzhledem 

k problémům stáří normální. Mladí lidé také trpí různými chorobami a mají zdravotní 

problémy, rozdíl je ale v tom, že ti se snaží svých problémů a potíží co nejrychleji 

zbavit. 

Nemoc je takové varování organismu, že je potřeba změnit naše určité duševní návyky 

a návyky, které se týkají způsobu života. Dnes už je známo, že emoce a myšlenky se 

velmi podílejí na tělesné a duševní rovnováze. Pokud má člověk stále negativní 

myšlenky, je pesimistický, z ničeho se neraduje, můžou se u něho objevit více či méně 

závažné nemoci nebo třeba chronická únava. 

Člověk se musí v rámci svých možností naučit se přizpůsobovat. Je to pro něho 

důležité, aby mohl žít, učit se, dál se rozvíjet. Přizpůsobením přijme všechny zvraty a 

změny, které ho v životě potkají, najde si pro sebe tu nejlepší cestu, aby opět nabyl 
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ztracené rovnováhy a nečeká, že to za něho udělá někdo jiný. Právě pro starší lidi je 

přizpůsobení velmi důležité, musí se naučit zvládnout svou vitalitu, oslabení organismu 

a těla věkem, musí se naučit žít se svými nemocemi a potížemi. 

Někteří lidé nemají sílu ani vůli se přizpůsobit. Nechtějí se vědomě nebo podvědomě 

postavit určité situaci přímo. Buď ji ignorují nebo se jí pasivně nechávají pohltit nebo jí 

odporují. Ani jedna z možností pro ně není ideální, neuvědomují si, že se takto 

zbytečně připravují o energii a že jim hrozí tělesné, duševní a citové strádání. Člověk by 

se měl naučit čelit obtížím, protože dříve nebo později se realitě stejně musí postavit 

čelem. 

Pro seniory je velice důležitá sebedůvěra a sebeúcta. V dnešní době, kdy je stáří 

spojováno s nemocemi, duševním úpadkem, závislostí, neschopností se něco naučit, 

pomalostí a dalšími negativními předsudky a pověrami, je velice důležité, aby se lidé na 

změny provázející stáří včas připravili. Měli by si zařídit bohatý, plný, společenský a 

rodinný život, který by jim pomohl překonat problémy ve stáří. 

Pokud člověk žije sám, bez kontaktů s okolím, situace je o to horší. Může být 

náchylnější k nemocem a depresím, jeho sebedůvěra je velmi nízká a výsledkemje pocit 

úplné zbytečnosti, pocit, že jsem k ničemu a stárnutí probíhá o hodně rychleji.  

Člověk opravdu zestárne ve chvíli, kdy ztrácí zájem na životě, přestává snít a jeho 

mysl se uzavírá novým myšlenkám. [DESSAINTOVÁ, 1999, s. 82] 

Díky štěstí a vyrovnanosti může člověk vidět svůj život z jiného úhlu. Jestli budu 

šťastný nebo nešťastný, to je moje osobní rozhodnutí, nic ani nikdo nás nemůže udělat 

šťastným nebo nešťastným proti naší vůli. Štěstí může mít pro každého z nás různou 

podobu, pro někoho to je majetek, pohodlí, účet v bance, pro druhého je největší pocit 

štěstí zdravá a fungující rodina, pro jiného třeba přátelé.  

Štěstí se nachází v lidech, ne mimo ně, každý den ho vnášejí do života za jakýchkoliv 

okolností a závisí jedině na nich samotných, zda jim přinese nějaké plody. 

Smrt – pro mnoho lidí tabu. Někdo se na ni dívá jako na vysvobození, ale pro druhé je 

to něco neznámého, něco, čeho se bojí. Je tu strach z utrpení, strach z bolesti, ze 

samoty a strach z toho, co bude potom.  
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Ale ať se smrti bojíme nebo ne, musíme si uvědomit, že je to něco, čemu nemůžeme 

uniknout, je to přirozený koloběh života – narození, život, smrt. Pro každého z nás by 

mělo být důležité, aby svůj život nepromarnil, aby, až přijde stáří, pasivně nečekal na 

konec. Každý by se měl snažit maximálně využít zbývající čas k uskutečnění plánů, na 

které mu dříve nezbyl čas, k tomu, aby se něco nového naučil, k upevnění vztahů 

s lidmi kolem něho a k tomu, aby se snažil být užitečný, protože to mu na oplátku 

přinese klid do duše, dá jeho životu nový smysl a řád a může mu to třeba částečně 

vyřešit jeho problémy a krize. 

Samota je něco, co nás provází od narození. Sami se rodíme a sami umíráme, sami 

nasloucháme svým myšlenkám, svému svědomí, strachům a úzkostem. Sami se 

musíme poprat s bolestí, utrpením, zármutkem, stářím a také se samotou. 

Když si ji sami nevybereme, může být samota tíživá, zdrojem beznaděje a utrpení, když 

ji s rozvahou vyhledáváme, může se stát pramenem šťestí a vyrovnanosti. 

S přibývajícím věkem mnoho lidí žije osaměle. Je to pro ně samota nedobrovolná, 

těžko snesitelná. Jediným východiskem je najít způsob, jak z ní vyjít. Někomu pomůže 

to, že si pořídí domácí zvířátko, někdo se stane dobrovolníkem, někdo začne pomáhat 

těm, co trpí a jsou ještě opuštěnější a nešťastnější než je on sám. Způsobů je mnoho, 

ale asi hlavní je neuzavírat se do sebe a nebát se požádat o pomoc, když už se samota 

stane nesnesitelnou. 

3 Kvalita života 

Pojem „kvalita života“ může každý člověk chápat jinak. Závisí to na jeho vnímání 

života, na jeho hodnotovém řebříčku a na jeho ochotě přizpůsobit se nečekaným 

situacím. Kvalitu života ovlivňují různé faktory, např. zdraví, životní styl, sociální služby, 

vzdělávání, hmotné zabezpečení, bydlení. 

3.1 Pojem kvalita života 

WHO definuje kvalitu života jako jedincovu percepci jeho pozice v životě v kontextu své 

kultury a hodnotového systému a ve vztahu k jeho cílům, očekáváním, normám a 

obavám. Jedná se o velice široký koncept, multifaktoriálně ovlivněný jedincovým 
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fyzickým zdravím, psychickým stavem, osobním vyznáním, sociálními vztahy a vztahem 

ke klíčovým oblastem jeho životního prostředí. [VAĎUROVÁ, MÜHLPACHR, 2005, s. 11] 

Prostředí a komunita vstřícná ke stáří, která je sociálně soudržná a nabízí příležitosti 

pro aktivní život a mezigenerační kontakty, má zásadní vliv pro zachování nezávislosti a 

prokvalitu života starších lidí. Prostředí v širším významu zahrnuje i klima ve 

společnosti a její vztah ke stáří a starším lidem. Pozitivní vztah společnosti ke stáří a 

starým lidem představuje nejširší a nejzákladnější podmínku zvýšení participace 

starých lidí ve společnosti. [www.mpsv.cz, 11] 

3.1.1 Sociální prostředí a kvalita života 

Sociální prostředí, ve kterém senioři žijí, má na jejich kvalitu života velký vliv. Je 

přirozené, že každý člověk chce stáří prožít tam, kde vyrůstal, kde prožil svá produktivní 

léta, tam, kde má svou rodinu a prostředí, které důvěrně zná. V životě však můžou 

nastat situace, kdy už člověk není schopný postarat se sám o sebe a je odkázaný na 

pomoc druhých. 

Ideální je poskytování sociálních služeb v domácím prostředí klienta – terénní služba. 

Pro člověka to znamená, že nepřeruší své sociální vazby, společenské kontakty se svým 

okolím a zůstává v důvěrně známém prostředí, kde se cítí spokojeně a bezpečně. 

Pokud se ale možnosti rodiny nebo terénních služeb vyčerpají, jednou z možností jak 

důstojně prožít „podzim života“, je nastěhování do domu s pečovatelskou službou. Pro 

starého člověka je to velká změna, opouští svůj domov a navyklý způsob života. Změní 

se prostředí, okolí a sousedé. Tyto změny u něho mohou vyvolat pocit nejistoty a ztráty 

bezpečí. Jak přijme a zvládne tyto nové situace, jak si vytvoří podmínky soužití a jak si 

zorganizuje volný čas, od toho se bude odvíjet jeho následující život. 

3.1.2 Bydlení a kvalita života 

Bydlení je pro kvalitu života velice důležité. Senioři by měli bydlet v bezpečném 

prostředí, které bude podporovat jejich samostatnost. Bydlení by mělo odpovídat 

jejich zdravotnímu stavu, zde je důležitá bezbariérovost a senior by měl zvládat běžnou 

údržbu a finanční náklady na provoz bytu. 
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Pokud je bydlení vyhovující, může senior své stáří prožít ve svém přirozeném prostředí 

a využívat v případě potřeby terénních služeb. 

Když se senior rozhodne pro pobyt v nějakém zařízení sociální péče dobrovolně a 

z vlastní vůle nebo si toto rozhodnutí vynutily okolnosti, které se nedaly vyřešit jiným 

způsobem, většinou je jeho postoj k tomuto zařízení pozitivní a to má velký vliv na 

kvalitu jeho bydlení do budoucnosti. 

3.1.3 Zdraví a kvalita života 

Zdraví patří mezi jednu z nejdůležitějších věcí v životě člověka. Zdraví si nemůžeme ani 

koupit, ani vymodlit, ani vyvzdorovat. Podle Křivohlavého „je zdraví celkový (tělesný, 

psychický, sociální a duchovní) stav člověka, který mu umožňuje dosahovat optimální 

kvality života…“ [KŘIVOHLAVÝ, 2001, s. 40] 

Pro kvalitní a zdravý život je důležitá fyzická aktivita a zdravý životní styl. Lidé, kteří jsou 

i ve vysokém věku fyzicky i duševně čilí, se většinou zajímají o kulturu, politiku, mají 

mnoho koníčků, věnují se sportu, samozřejmě s ohledem na svůj zdravotní stav, 

vzdělávají se a jsou společensky aktivní.  Rozhodli se, že život, zdraví a stáří budou mít 

ve svých rukou a že se chtějí spoléhat co nejmíň na druhé.  

3.1.4 Hmotné zabezpečení a kvalita života 

Hmotné zabezpečení ve stáří velice úzce souvisí s kvalitou života. S ukončením 

ekonomické aktivity se mění finanční situace a v případě ztráty partnera může dojít až 

ke krizové situaci. Nejlepším řešením je příprava na stáří v produktivním věku formou 

úspor, penzijního připojištění nebo životního pojištění. 

I když předpokládáme, že staří lidé jsou skromnější a šetrnější, nemají potřebu kupovat 

nové oblečení, nejmodernější elektroniku a přístroje do domácnosti, na druhou 

stránku vydají více peněz na léky, doplňky stravy a úhrady různých sociálních služeb. 

V mnoha případech se stává, že senior nezvládne finanční zatížení spojené s úhradou 

nákladů spojených s bydlením a pak nastává situace s přestěhováním do levnějšího 

bytu. 
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Finanční situace má velký vliv také na společenský a kulturní život seniorů. Pokud byl 

člověk skromný a šetrný i před odchodem do důchodu, zřejmě ho změna v jeho životě 

moc nezasáhne, pokud byl zvyklý na určitou životní úroveň, má s adaptací na novou 

situaci problémy a kvalita života se mu subjektivně sníží. 

3.1.5 Sociální služby a kvalita života 

Zákon č. 108/2006 Sb. – O sociálních službách, v platném znění, vymezuje druhy a 

formy poskytovaných sociálních služeb. Služby mohou být poskytovány jako pobytové 

(např. domy pro seniory – služby spojené s ubytováním), ambulantní (v případě 

pečovatelské služby např. poskytování služeb ve střediscích osobní hygieny) a terénní 

(služby poskytované v domácím prostředí klienta). [TOŠNEROVÁ, 2011, s. 167] 

V současné době je preferováno, aby senioři zůstali co možná nejdéle ve svém 

přirozeném prostředí, a proto je velmi důležitá kvalitní síť terénních pečovatelských 

služeb a kvalitní ošetřovatelský personál. Staří lidé velice těžce snášejí změny a pokud 

je jim umožněno zůstat ve svém domácím prostředí a s pomocí např. terénních služeb 

udržet co nejdéle jejich samostatnost a soběstačnost, má to velký vliv na vnímání jejich 

kvality života. 

3.2 Aktivní stáří 

Aktivní život a aktivní stárnutí znamená z pohledu jedince, že se bude snažit zajistit si 

podle svých individuálních možností a schopností dobrou kvalitu života. Úspěšné 

aktivní stárnutí zvyšuje naději na zdravé a spokojené stáří až do vysokého věku. Každý 

má možnost volit, zda a jakým způsobem bude aktivní. 

Při prožívání aktivního stáří je důležitá duševní aktivita a péče o psychiku. Sem patří 

zaměstnávání mozku, protože to, co se nepoužívá, to postupně ochabuje. 

Velký vliv má také udržování vztahů a společenských aktivit. Blízcí lidé, přátelé a 

rodina, jsou to nejdůležitější, co každý člověk má. 

V neposlední řadě kvalitní aktivní život úzce souvisí s fyzickou aktivitou, péčí o tělo a 

výživou.  Každý by si měl najít vhodnou sportovní aktivitu, která mu vyhovuje. 
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Procházky v lese, zahradničení nebo výlety s vnoučaty mají nejen fyzický efekt, ale také 

člověka naplňují uspokojením a pocitem štěstí. 

Každý máme v sobě ohromný potenciál, který nám zůstává až do pozdního věku, je jen 

na nás, zda ho využijeme v náš prospěch a prožijeme smysluplné a hodnotné stáří. 

3.3 Pasivní stáří 

Na stáří reagují lidé různě. Velice záleží na tom, jak se člověk hodnotil během 

předchozího života. Pokud dojde k závěru, že všechno bylo zbytečné, tak rezignuje a je 

pasivní. Lidé, kteří propadnou pasivitě, nemají žádný cíl, mají pocit nepotřebnosti a 

neužitečnosti. Můžeme říct, že se tito lidé nacházejí v depresi. Mezi další příznaky 

deprese patří například: 

 snížený zájem a potěšení z většiny aktivit dne 

 snížení nebo zvýšení chuti k jídlu 

 nespavost nebo nadměrná spavost 

 zpomalenost nebo naopak zvýšený neklid 

 únava, ztráta energie 

 apatie a nerozhodnost, pocity bezcennosti 

U seniorů trpících příznaky deprese se také často vyskytují myšlenky na smrt a na 

sebevraždu, proto je důležité těmto lidem pomoci ve zvládnutí jejich obtížné situace a 

ukázat jim, že odchod do důchodu neznamená pasivitu. [TOŠNEROVÁ, 2011] 

4 Trávení volného času ve stáří 

Na kvalitu života má ve stáří vliv také to, jak člověk umí trávit volný čas. Odchod do 

důchodu je pro každého zásadní změna, kdy se otevírá prostor pro zájmové aktivity a 

dávno zapomenuté koníčky. Mezi námi je mnoho seniorů, kteří jsou fyzicky i duševně 

aktivní, pracují, sportují, cestují a věnují se všemu, na co dosud neměli čas. Volný čas 

také mohou využít pro kulturní život.  

Všechny tyto a další aktivity posilují sebevědomí, dávají pocit samostatnosti a přispívají 

pozitivnímu vnímání stáří ve společnosti. 
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4.1 Vzdělávání seniorů 

Jednou z možností, kterou dnešní senioři mají, je možnost dále se vzdělávat a získávat 

stále nové poznatky a zkušenosti. Vzděláním senioři dávají nový smysl svému životu, 

přispívá k jejich pocitu důstojnosti a posiluje jejich sebedůvěru. 

Motivace ke vzdělání může být například:  

 potřeba vzdělání – senioři chtějí držet krok s dobou, chtějí ovládat 

moderní komunikační a informační technologie 

 potřeba sociální – pravidelná a společná setkání osob zabraňuje 

sociálnímu vyloučení a posiluje společenské kontakty 

 potřeba seberealizace – chtějí být platným členem společnosti 

Vzdělávání seniorů v České republice probíhá jako Univerzita třetího věku a Akademie 

třetího věku. Nejoblíbenější témata vzdělávání jsou zdraví, historie, umění, počítačová 

gramotnost, příroda a společnost. 

4.1.1 Univerzita třetího věku 

První univerzita třetího věku, která se konala nejen na akademické půdě, ale především 

pod záštitou univerzity, byla otevřena ve školním roce 1987/8. Byla zorganizovánana 

tehdejší Fakultě všeobecného lékařství (dnes 1. lékařská fakulta) Univerzity Karlovy 

v Praze. [HAŠKOVCOVÁ, 2010, s. 130] 

Vzdělání na Univerzitách třetího věku je na vyšší úrovni, účastníci získávají po 

absolvování certifikát nebo vysvědčení. 

Výuka je rozdělena do semestrů, může jich být více nebo jsou i několikaleté,probíhá 

formou přednášeka senioři mají možnost využívat i různá školní zařízení, jako například 

laboratoře, knihovny. 

4.1.2 Akademie třetího věku 

Akademie třetího věku se liší od Univerzity třetího věku stylem výuky. Studovat zde 

může každý, kdo se chce něčemu novému naučit, pěstovat a rozvíjet své zájmy, 

setkávat se s podobně zaměřenými lidmi. Jedná se o tzv. zájmové semestrální studium, 

určené seniorům, kteří chtějí věnovat svůj volný čas vzdělávání. 
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Akademie třetího věku pořádají různé činnosti kulturně-osvětového charakteru a 

především vzdělávání na všeobecně přístupné úrovni, především charakteru socio-

kulturního. Jde většinou o jednorázové nebo krátkodobé akce na aktuální témata nebo 

akce dle zájmu. Jejich častým organizátorem je Červený kříž.  

4.2 Společenské aktivity 

Další možnost jak smysluplnětrávit volný čas v seniorském věku je účast na různých 

společenských akcích. Záběr je široký, od tanečních večerů, přes různé kroužky 

(například taneční, pěvecké, rukodělné, luštění křížovek), různé spolky (například 

zahrádkáři), až po počítačové a jazykové kurzy. Dále se senioři mohou účastnit besed a 

přednášek na různá témata – o zdraví, přírodě, cestování a využít možností cestovních 

kanceláří na poznávací a tématické zájezdy určené právě seniorům. 

V dnešní době je nabídka kulturních a společenských akcí pro lidi staršího věku 

rozmanitá a záleží jen na osobnosti jedince, o co má zájem a co ho baví.  

Kulturní aktivity jsou příležitostí pro posílení společenských kontaktů, přispívají 

k prevenci sociálního vyloučení a izolace a mají kladný vliv na psychiku a pocit 

spokojenosti. 

4.3 Fyzické aktivity 

Pohybová aktivita je jeden z významných faktorů úspěšného stárnutí a zdravého stáří. 

Cvičení a pohyb má na tělo a mysl uklidňující efekt, pomáhá nás zbavit stresu, udržuje 

naši fyzickou kondici a pomáhá člověku posilovat pocit soběstačnosti. 

Senioři si mohou vybrat z nabídky rehabilitačních center na různá zdravotní cvičení, 

mohou být členem, například, Klubu turistů. Pokud dávají přednost individuální 

pohybové aktivitě, velice vhodná je pro ně chůze, plavání, cyklistika, běžky, turistika.  

Nabídka a možnosti jsou veliké, každý musí znát své hranice a možnosti a podle toho si 

vybrat vhodnou aktivitu. 
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Praktická část 

V praktické části absolventské práce je blíže specifikováno prostředí, ve kterém žijí 

vybraní respondenti, což je Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička. Úkolem 

výzkumu bylo zjistit, jak jsou zde senioři spokojeni s kvalitou svého života, nabídkou 

služeb a volnočasových aktivit. Také bylo zkoumáno, zda by se respondenti znovu 

rozhodli k nástupu do DPS nebo by raději zvolili možnost zůstat ve svém přirozeném 

prostředí. 

V další části absolventské práce jsou zmapovány sociální služby a společenské a 

kulturní aktivity určené seniorům z Poličky a blízkého okolí. 

5 Charakteristika prostředí DPS „Penzion“ Polička 

Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička (DPS) je určen pro občany ve 

starobním nebo invalidním důchodu, jejichž zdravotní stav a věk umožňují, za 

předpokladu poskytování pečovatelské služby v potřebném rozsahu, vést poměrně 

samostatný život. Dále je pak určen pro manželské dvojice (sourozenci, dvojice jiných 

příbuzných, druh-družka apod.), jestliže alespoň u jednoho z nich zdravotní stav 

a sociální poměry odůvodňují poskytování  pečovatelské služby a druhý mu ze 

závažných důvodů potřebnou péči sám nemůže poskytnout. Přednostně se přijímají 

občané, kteří mají trvalé bydliště na území města Poličky a kteří vzhledem ke svým 

sociálním poměrům a zdravotnímu stavu potřebují pečovatelskou službu. 

Zřizovatelem je Město Polička, provoz byl zahájen 1. 1. 1997. Kapacita DPS je 

100obyvatel, v současnosti je v něm ubytováno 97 lidí, z toho je 27 mužů a 70 žen. 

Průměrný věk je 77 let. 

DPS „Penzion“ Polička je umístěn v krásném prostředí vedle městského parku. Hlavní 

budova má tři patra, je zde 60 jednopokojových a 12 dvoupokojových bytů. K budově 

DPS patří i řadová výstavba domečků, ve kterých je dalších 8 dvoupokojových bytů. 

Každý byt má své sociální zařízení se sprchovým koutem, umyvadlem, toaletou a 

základní vybavení – vestavěné skříně, kuchyňskou linku, elektrický sporák nebo vařič. 

Některé byty mají lodžii. Vytápění hlavní budovy je centrální ze společné kotelny. 
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Domečky jsou vytápěny každý samostatně – vlastním plynovým kotlem. 

[www.dpspolicka.cz, 9] 

Každý obyvatel si musí byt vybavit vlastním nábytkem, což umožní každému zařídit      

si bydlení podle svého vkusu. Někdo si pořídí nábytek zcela nový, někdo si přestěhuje 

nábytek a vybavení z původního bydliště. Pro mnohé seniory je možnost, vzít si s sebou 

starý nábytek, doplňky, vybavení a různé vzpomínkové předměty, velice důležitá.Tyto 

věci mají pro ně nesmírnou hodnotu, a pokud si je vezmou do nového bydliště, obklopí 

se důvěrně známými věcmi a adaptace na nově vzniklou situaci pro ně není tak 

náročná. 

Budova DPS je moderní, čtvercového půdorysu, uprostřed je átrium s travnatou 

plochou, květinovými záhony a nově postavený zahradní altánek, kde se pořádají různé 

společenské akce a který slouží i k posezení klientů s přáteli. Ve většině oken jsou 

květiny, o které se starají sami obyvatelé a obyvatelky DPS. 

Ve vstupní hale hlavní budovy je odpočinková zóna, kde si klienti mohou posedět          

a popovídat si. Je zde i prodejnička potravin, kde si klienti mohou koupit základní 

potraviny. V hale jsou také nástěnky s fotografiemi z akcí, které se v DPS pořádají          

a které si klienti mají možnost objednat. 

5.1 Služby poskytované obyvatelům DPS „Penzion“ Polička 

 Služby spojené s ubytováním 

V DPS „Penzion“ Polička jsou nájemníkům v souvislosti s přidělením bytu poskytovány 

služby spojené s jeho užíváním. Ve smlouvě o nájmu bytu je stanoveno věcně 

usměrňované nájemné, které obsahuje: základní nájemné za podlahovou plochu, 

vybavení bytu zařízením a zálohové služby za teplo, studenou a teplou vodu, výtahy, 

společnou televizní anténu, užívání společných prostor – úklid, energie, revize, drobná 

údržba zeleně, chodníků, apod. 

Úhradu záloh za elektrickou energii a případně také za plyn (v domečcích), je povinen 

sjednat si každý nájemce samostatně, na základě smlouvy s pověřenou institucí. 

 



25 

 

 Pečovatelská služba 

Pečovatelská služba (PS)DPS „Penzion“ Polička pomáhá v péči lidem, kteří vzhledem ke 

svému věku nebo zdravotnímu stavu potřebují pomoc jiné osoby. Služby jsou 

plánovány s uživatelem, jsou zaměřeny na jeho potřeby a plně respektují individualitu 

uživatele.  

PS je poskytována jako terénní služba v domácím prostředí uživatele nebo jako služba 

ambulantní v centru služeb (středisko osobní hygieny -  prádelna a koupelny) v DPS 

„Penzion“ Polička, kam uživatel dochází. PS je poskytována v pracovní dny od 7.00 do 

19.00 hodin. Ambulantní služby jsou poskytovány od pondělí do čtvrtku od 7.30 do 

16.30 hodin a v pátek od 7.30 do 15.00 hodin. 

Žádost o zavedení PS – se podává u vedoucí pečovatelské služby. Služby se poskytují 

na základě vyplnění objednávkového listu, kde je i veškerý obsah nabízených služeb,    

a uzavření smlouvy  mezi uživatelem a poskytovatelem. Po uplatnění žádosti vedoucí 

pečovatelské služby provede sociální šetření, vyslechne požadavky zájemce a posoudí, 

zda zájemce spadá do cílové skupiny pro poskytování PS. 

Každý uživatel má svého tzv. „Klíčového pracovníka“, který převážně u něho 

zabezpečuje provedení požadovaných úkonů, spolupracuje s uživatelem při vytváření 

individuálního plánu péče, dále ve spolupráci s uživatelem dbá na dodržování plánu, 

provádí hodnocení individuálního plánu v souvislosti s osobními cíli uživatele                  

a navrhuje případnou změnu plánu s ohledem na osobní cíle, potřeby, schopnosti          

a zdravotní stav uživatele. Po zavedení služby vede klíčový pracovník spisovou 

dokumentaci uživatele a uživatel má možnost do této dokumentace nahlédnout 

v pracovní dobu pečovatelské služby. 

Rozpis úkonů a jejich účtování - úhrada za úkony pečovatelské služby je stanovena 

v ceníku pečovatelské služby a je schválena Radou města Poličky. Úhrada je v souladu 

s vyhláškou  MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona      

č. 108/2006 Sb., O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Uživatel za 

všechny sjednané a využité činnosti platí úhradu za skutečně spotřebovaný čas 

nezbytně nutný k zajištění úkonu.   
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Pečovatelka zaznamenává veškeré provedené úkony do výkazu o poskytnuté službě     

a koncem kalendářního měsíce výkaz předloží uživateli k odsouhlasení rozsahu 

provedených úkonů v daném období a k podpisu. 

Doklad s vyúčtováním poskytnutých služeb vystavuje vedoucí PS. Výběr finanční 

částky za poskytnuté služby provádí vedoucí PS nebo pověřená pečovatelka. 

[www.dpspolicka.cz, 9] 

 Stravování 

V domě s pečovatelskou službou se nachází kuchyně, která je vybavena 

nejmodernějším zařízením pro zdravé stravování, jehož provoz je pravidelně 

kontrolován pracovníky hygienické stanice. V pracovní dny jsou zde vařeny obědy pro 

seniory, rodiče na rodičovské dovolené, osoby zdravotně znevýhodněné, podnikatele, 

organizace a jejich zaměstnance, ostatní veřejnost. Výběr je ze dvou hlavních jídel 

s polévkou. 

Uživatelům terénních služeb je oběd rozvážen, obyvatelé DPS se mohou stravovat 

v jídelně nebo si nechat oběd donést. Cena obědu i cena za dovážku nebo donášku se 

účtuje dle aktuálního ceníku.  

5.2 Volnočasové aktivity v DPS „Penzion“ Polička 

DPS „Penzion“ Polička nabízí vzdělávací, aktivizační a relaxační programy pro obyvatele 

DPS a zájemce z řad seniorů. Všechny tyto činnosti jsou zaměřeny na kvalitní                  

a radostné prožívání volného času, podporují společenské kontakty a snaží se předejít 

sociálnímu vyloučení. 

V DPS je velice široká nabídka činností, které svým zaměřením a obsahem nabízejí 

pestrý výběr pro každého, kdo má zájem aktivně prožívat svůj volný čas. DPS                  

o plánovaných akcích informuje zájemce formou inzerátů v měsíčníku Jitřenka, který 

vychází v Poličce, nabídkou na svých internetových stránkách a formou plakátků 

vyvěšených na nástěnkách ve vstupní hale DPS. 

Některé vybrané volnočasové aktivity v DPS „Penzion“ Polička 2012 

 Univerzita třetího věku 
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 Výuka na PC 

 Klub seniorů 

 Cvičení na židlích 

 Taneční a pohybová terapie 

 Hrátky s pamětí 

 Muzikoterapie 

 Narozeninové zpívání 

 Šikovné ručičky 

 Keramická dílna 

 Společenské hry 

 Pěvecký sbor Poupata 

 Taneční kroužek Beseda 

 Odemykání a zamykání atria s grilováním 

Výběr je velice široký, k akcím pořádaným DPS patří také nepravidelné akce, jako 

například – Cestovatelské odpoledne, Odpoledne s tancem, Křeslo pro hosta, 

návštěvyvýstav a výlety do okolí, přednášky a besedy na různá témata atd. 

5.3 Společenské a kulturní aktivity pro seniory v Poličce 

V Poličce je, nejen pro seniory, široká nabídka různých společenských a kulturních akcí. 

Záleží pouze na osobnosti a zájmech každého jedince. Někdo dává přednost 

organizované skupinové zábavě, jiný vyhledává akce, kterých se může účastnit sám. 

 Centrum Bohuslava Martinů – je otevřeno od roku 2009 a sídlí v budově 

Městského muzea v Poličce. Nabízí stálé muzejní expozice a krátkodobé 

výstavy. 

 Divadelní klub Polička – je v provozu od roku 2004. Pořádá divadelní 

představení orientovaná na amatérská a alternativní divadla, hudební koncerty, 

besedy, přednášky, večery poezie, autorská čtení, průběžné výstavy výtvarníků. 

 Městská knihovna - jedna z nejstarších knihoven u nás (1849) nabízí mimo 

knihovních a informačních služeb bezplatný přístup k internetu, organizuje 

pravidelné kulturní akce a zprostředkovává výuku cizích jazyků. 
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 Tylův dům - předmětem hlavní činnosti je pořádání kulturních akcí, divadelních 

představení, festivalů, klubových pořadů, koncertů, vzdělávacích akcí, 

jazykových kurzů, provozování kina. V Tylově domě probíhá abonentní 

Divadelní cyklus a abonentní cyklus Kruhu přátel hudby. Také se zde pořádá 

taneční Odpoledne s dechovkou. 

 Martinů fest – probíhá každý rok v květnu a je to cyklus hudebních festivalů 

pořádaných pod hlavičkou České kulturní slavnosti a pod záštitou Ministerstva 

kultury České republiky a České kultury s.o. 

 Festival Polička 555 –probíhá každoročně v srpnu. Hudební festival, pro 

milovníky klasické hudby, jazzu, divadla a dalších hudebních žánrů. 

 Polička Jazz -každoročně v druhé polovině dubna ožívá Polička sérií vystoupení 

jazzových muzikantů, mezi kterými se nejednou objevily opravdové osobnosti. 

Festival se stal pro jazzové nadšence skutečným pojmem a každoročně přiláká 

stovky posluchačů. 

 Svaz důchodců ČR v Poličce a okolí – zájmová a dobrovolná organizace pro 

seniory, ale i ostatní zájemce. Tato organizace má v Poličce cca 100 členů a je 

otevřená dalším zájemcům. Pořádají společenská posezení, výlety, besedy na 

různá témata, Odpoledne her, Maškarní setkání a Oslavy MDŽ. 

 Klub zdraví Polička – toto sdružení je určeno pro všechny věkové kategorie. 

Jeho hlavní náplní je přednášková činnost a aktivity související s propagací 

zdravého životního stylu – výlety, přednášky, besedy a poradenství. 

 Setkávání seniorů na římskokatolické faře – setkání probíhají jednou měsíčně. 

Při drobném pohoštění probíhají přednášky, diskuse na různá témata, případně 

sledování filmů. 

 Další možnosti trávení volného času - možnost navštěvovat saunu, plavecký 

bazén, tenisové kurty, zimní stadion, Sokolovnu. 

5.4 Sociální služby určené seniorům v Poličce a blízkém okolí 

Sociální služby jsou poskytovány na základě zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních 

službách, v platném znění a prováděcí vyhláškou 505/2006 Sb., v platném znění. 
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Zákon definuje sociální službu jako činnost nebo soubor činností zajišťující pomoc          

a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. 

[Česko, Zákon č. 108/2006 Sb., O sociálníchslužbách] 

Sociální služby pomáhají žít lidem běžným způsobem, zajišťují pomoc a podporu za 

účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení a pomáhajís e podílet 

na životě společnosti. 

Jejich cílem je zlepšení kvality života člověka, ale i ochrana zájmů celé společnosti. 

Důležitá je podpora rozvoje nebo zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho 

návrat do vlastního domácího prostředí a obnovení neboz a chování původního 

životníhos tylu. 

Sociální služby jsou poskytovány různou formou – pobytovou, ambulantní a terénní. 

Pobytové služby jsou spojené s ubytováním v zařízení sociálních služeb. Ambulantní 

služby jsou služby, za kterými osoba dochází nebo je dopravována a terénní služby jsou 

poskytovány v přirozeném prostředí uživatele.  

Služby se musí poskytovat tak, aby zachovávaly lidskou důstojnost, musí vycházet 

z individuálních potřeb uživatele a podporovat rozvoj jeho samostatnosti. Služby jsou 

poskytovány bez úhrady nákladů, za částečnou úhradu nebo za plnou úhradu nákladů. 

Služby rozdělujeme na: 

1. Sociální poradenství 

2. Služby sociální péče 

3. Služby sociální prevence 

1. Sociální poradenství – poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné 

informace k řešení jejich situace. Základní sociální poradenství je součástí všech druhů 

sociálních služeb. Odborné sociální poradenství zahrnuje občanské poradny, manželské 

a rodinné poradny, poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí atd. Služby jsou 

poskytovány bezplatně. 
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2. Služby sociální péče – to je např. osobní asistence, pečovatelská služba, odlehčovací 

služby, stacionáře denní a týdenní, chráněné bydlení, centrum denních služeb atd. 

Služby se poskytují bezplatně, za částečnou nebo plnou úhradu.  

3. Služby sociální prevence – služby, které pomáhají zabránit sociálnímu vyloučení. 

Jsou to např. služby ranné péče, nízkoprahová zařízení, azylové domy,domy na půl 

cesty, noclehárny, intervenční centra, sociálně aktivizační služby, terénní programy atd. 

V následující části jsem zmapovala sociální a související služby, které nabízejí pomoc 

seniorům v nepříznivé sociální situaci v Poličce a blízkém okolí. 

 Oblastní charita Polička – Nízkoprahové denní centrum 

Forma poskytování – ambulantní, bezplatná. 

Cílová skupina – osoby vyloučené ze společnosti bez zázemí. 

Popis služby – poskytování okamžité pomoci osobám bez přístřeší a v akutní 

psychosociální krizi. Poskytuje zázemí pro osobní hygienu a ošacení z humanitárního 

šatníku, výměnu oblečení a prádla. Je zde možnost odpočinku, jídla a konzultace 

problémů uživatele.  

 Oblastní charita Polička – Občanská poradna 

Forma poskytování – ambulantní, bezplatná. 

Cílová skupina – bez omezení. 

Popis služby – poskytování odborného sociálního poradenství, to je rad, informací         

a pomoci všem lidem, kteří se dostanou do nepříznivé sociální situace, neznají svá 

práva a povinnosti, neznají dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby. 

Poradna poskytuje základní a odborné sociální poradenství. 

 Svazek obcí AZASS - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

Forma poskytování – ambulantní, bezplatná. 

Cílová skupina – senioři a osoby se zdravotním postižením nebo chronickým 

onemocněním. 

Popis služby – zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 

terapeutické činnosti vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností  
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a dovedností, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí. 

 Oblastní charita Polička – Denní stacionář 

Forma poskytování – ambulantní, za úhradu. 

Cílová skupina – osoby s mentálním a kombinovaným postižením, od 19 do 80 let. 

Popis služby – podpora rozvoje osobnosti, nácvik a upevňování schopností                      

a dovedností potřebných pro život v přirozeném prostředí. 

 Oblastní charita Polička – Osobní asistence 

Forma poskytování – terénní, za úhradu. 

Cílová skupina – senioři a osoby se zdravotním postižením nebo chronickým 

onemocněním. 

Popis služby – podpora uživatele služeb v jeho přirozeném domácím a sociálním 

prostředí, pomoc se vším, co člověk pro své postižení nemůže zvládnout sám, s cílem 

umožnit mu žít plnohodnotný život. 

 DPS „Penzion“ Polička – Pečovatelská služba 

Forma poskytování – ambulantní a terénní, za úhradu. 

Cílová skupina – senioři a osoby se zdravotním postižením nebo chronickým 

onemocněním. 

Popis služby – podpora uživatele v činnostech, které nezvládá tak, aby mohl zůstat co 

nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí, mohl si zachovat svoje životní návyky 

a společenské vazby. 

 Oblastní charita Polička – Pečovatelská služba 

Forma poskytování–terénní, za úhradu. 

Cílová skupina - senioři a osoby se zdravotním postižením nebo chronickým 

onemocněním. 

Popis služby – ulehčit lidem složitou životní situaci způsobenou nemocí, zdravotním 

omezením či vysokým věkem a zabezpečit jim prožití důstojného a pokojného života 

v domácím prostředí. 
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 Svazek obcí AZASS – Domov pro seniory 

Forma poskytování – pobytová, za úhradu. 

Cílová skupina - senioři a osoby se zdravotním postižením. 

Popis služby - služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména        

z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc, která jim nemůže být 

zajištěna členy jejich rodiny, pečovatelskou službou ani jinými službami sociální péče. 

 Poličská nemocnice s.r.o. – Sociální služby poskytované ve zdravotnických 

zařízeních ústavní péče 

Forma poskytování – pobytová, za úhradu. 

Cílová skupina - senioři a osoby se zdravotním postižením nebo chronickým 

onemocněním. 

Popis služby – služby pro osoby, které již nepotřebují akutní lůžkovou péči, ale 

současně jsou natolik nesoběstační, že potřebují pomoc druhé osoby při každodenních 

úkonech a tato pomoc jim z objektivních důvodů nemůže být poskytnuta v domácím 

prostředí. 

 Svazek obcí AZASS – Sociální rehabilitace 

Forma poskytování – ambulantní, bez úhrady. 

Cílová skupina - senioři a osoby se zdravotním postižením nebo chronickým 

onemocněním. 

Popis služby – sociální služby dle § 70 zk. Č. 108/2006 Sb., O sociálních službách 

„sociální rehabilitace“. Jsou to nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu; 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; výchovné, vzdělávací                 

a aktivizační činnosti; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí. [KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI V 

PARDUBICKÉM KRAJI, 2012] 

6 Metodika výzkumného šetření 

V této části je blíže specifikována výzkumná metoda a průběh šetření, charakteristika 

výzkumného vzorku, analýza získaných materiálů a konečné vyhodnocení. 
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6.1 Charakteristika výzkumného vzorku 

Cílovou skupinu tvořilo 12 respondentů z DPS „Penzion“ Polička, ve věku od 71 do 92 

let. Z dvanácti respondentů bylo deset žen a dva muži. Všichni z cílové skupiny jsou 

soběstační do té míry, že by byli schopni s pomocí pečovatelské služby návratu do 

původního domácího prostředí. Nikdo z respondentů nemá zdravotní stav vyžadující 

nepřetržitou ošetřovatelskou péči. Z důvodu ochrany osobních a citlivých údajů byly 

jména respondentů změněny. 

Podrobná charakteristika jednotlivých respondentů – viz. Příloha č. 1a až 1d. 

6.2 Metody a průběh šetření 

Výzkumné šetření proběhlo v Domě s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička. Pro 

získání potřebných podkladů jsem zvolila kvalitativní výzkum a jako základní metodu 

částečně řízený rozhovor. Rozhovor je vlastně verbálně předkládaný dotazník, dává 

větší prostor respondentům při odpovědích, respektuje jejich osobní a charakterové 

vlastnosti a neméně je důležitý osobní kontakt, kdy se při dobře vedeném rozhovoru 

dotazovatel může dostat hlouběji do tématu a získat tak důležité a zajímavé informace 

a detaily. 

Pro zjištění jednotlivých kritérií kvality života a posouzení spokojenosti                             

s poskytovanými službami byly dotazovaným položeny otázky viz. Příloha č. 2. 

Sběr dat proběhl bez problémů, v  době od 20. 8. do 24. 8. 2012 a to zejména díky 

ochotě, zájmu a spolupráci s dotazovanými a pečovatelkami. 

V DPS jsem se zúčastnila několika volnočasových aktivit, kde jsem oslovila jejich 

účastníky a potom jsem, za pomoci vedoucí pečovatelské služby a pečovatelek, oslovila 

vybrané obyvatele DPS. Všem jsem vysvětlila, k jakému účelu bude rozhovor sloužit      

a jak bude probíhat. Informanti byli seznámeni se strukturou otázek, byla jim zaručena 

anonymita a byli seznámeni s tím, že pokud by nechtěli odpovídat na některou 

z otázek, bude to respektováno. 

Rozhovory probíhaly v bytech informantů, po předchozí domluvě v dopoledních             

i odpoledních hodinách. 



34 

 

6.3 Analýza materiálů 

Kvalita života je specifický pojem a každý jedinec kvalitu svého života posuzuje 

subjektivně podle svého žebříčku hodnot, podle toho, jak se zrovna cítí a v jaké životní 

fázy se zrovna nachází. 

Otázka č. 1 - Důvody k přestěhování do DPS 

Důvody k přestěhování do DPS jsou různé. Každý z respondentů se rozhodoval podle 

své současné situace. V šesti případech byly jako nejčastější důvody uváděny zdravotní 

problémy –stavy po operací kyčlí a výměně kolen, s nutností používat hole, chodítka 

nebo invalidní vozík, po úraze nemožnost chodit po schodech, celkově zhoršený 

zdravotní stav, těžká nemoc obou nebo jednoho z partnerů„…pak se mi v 86 letech stal 

úraz a už jsem nemohla bydlet doma sama…“, Z toho u dvou dotazovaných panovala 

obava z přílišného obtěžování dětí a tak se rozhodli pro nástup do DPS „…chtěla jsem 

ulevit rodině dceři, co se o mě starala…“ 

V jednom případě bylo důvodem nevyhovující bydlení „neměla jsem doma topení a už 

jsem nezvládala nosit dřevo a uhlí“. 

 Ve dvou případech byl důvodem k přestěhování nátlak -  vnuka „…asi chtěl prodat 

chalupu, protože teď v ní bydlí Brňáci“ a dcery „…abych byla blíž, že se o mě tak daleko 

nebudou starat“. I když důvodem měla být bližší vzdálenost k jejich rodinám a lepší 

možnost kontaktu, situace je dnes poněkud odlišná. Oba dotazovaní uvádějí, že rodina 

se o ně nestará. 

Ve dvou případech hrály roli při rozhodování o nastěhování do DPS problémy v soužití, 

kdy prarodiče přepsali půl domu na vnučku nebo vnuka „doma se vyskytly nějaké 

problémy kvůli bydlení, tak jsme si podali žádost a nastěhovali jsme se sem…“, „…a 

nakonec to dopadlo tak, že jsem se musela, po smrti manžela, odstěhovat, abych se 

nervově nezhroutila.“ 

Jedna dotazovaná uvedla, že se k nastěhování rozhodla z důvodu osamělosti a potřeby 

změnit prostředí „…doma mě nic nedrželo, umřel mi syn a pak odešli i mí pejsci. 

Potřebovala jsem změnit prostředí…“ 

Z dvanácti dotazovaných se dobrovolně rozhodlo nastěhovat do DPS sedm klientů, tři 

to brali jako východisko z nutnosti a na dva byl vyvinut nátlak k přestěhování. 
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Otázka č. 2 - Vzpomínky na první dny v DPS 

Vzpomínky na první den v novém bydlišti se různí, velice to záleží na důvodech, které 

vedly k přestěhování. Sedm dotazovaných uvádí, že se jim tu hned líbilo, těšili se sem   

a byli rádi, že tu jsou. U lidí, kteří se rozhodli k nastěhování dobrovolně, proběhlo 

zvykání na nový domov bez větších problémů – „byla jsem rozhodnutá, že sem 

půjdu…“, „…těšila jsem se sem…“, „znala jsem to tu …. a já jsem sem chtěla“, „strašně 

se mi tu líbilo…“, „…měla jsem tady z toho příjemný pocit“, „líbilo se mi tu hned…“. 

U respondentů, kteří byli ke stěhování donuceni zdravotními problémy, rodinou či 

jinými vážnými důvody proběhla adaptace jen s obtížemi – „…byl jsem smutný a bylo 

mi to líto. Pořád jsem myslel na domov“, „byla to hrůza, byla jsem zvyklá doma…byla 

jsem tady z toho úplně paf“, „…byli jsme rozpačití…“, „žádný pocit“. 

Pět dotazovaných bylo z nového domova rozpačitích, smutných a bez velkých 

emočních zážitků. U někoho adaptace proběhla pozvolna, někdo se ale, bohužel, 

dodneška nevyrovnal se ztrátou svého původního bydlení. 

Otázka č. 3 - Zdravotní poblémy 

Zdravotní problémy mají všichni dotazovaní, někdo více, někdo méně. Většina 

zdravotních problémů souvisí se stářím, jako nejčastější jsou uváděny problémy s chůzí 

a bolestmi kloubů. Devět dotazovaných uvedlo, že používají hole, berle nebo chodítko. 

Jedna z dotazovaných používá invalidní vozík stabilně a jedna pouze příležitostně, 

v závislosti na zdravotním stavu„…chodím o holi, hůř se mi chodí“, „ mám špatné nohy, 

chodím s chodítkem, kvůli rovnováze“, „ bolí mě kolena…“, „jednu nohu mám o dost 

kratší, protože tam nemám kyčelní kloub a na druhé noze mám umělý kloub…“, „měla 

jsem zloměnou nohu, mám tam dlahu a šrouby…“, „ bolí mě kolena, klouby, mám 

artrózu“. 

Jeden respondent má kardiostimulátor „…záměrně nepoužívám výtah a podle schodů 

poznám, jak na tom jsem“. 

Mezi další zdravotní obtíže respondenti uvedli anginu pectoris, infarkt, špatnou funkci 

ledvin, což se projevuje do skladby jídelníčku i denního režimu, diabetes, vysoký krevní 

tlak, po prodělané CMP oslepnutí na jedno oko, nedoslýchavost a zhoršené vidění. 

Otázka č. 4 - Koníčky a záliby 
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Ženy se v dřívější době většinou věnovaly koníčkům, které byly pro ně a jejich rodinu 

užitečné - ruční práce, vaření, zahrádka. Jedna respondentka se věnovala chování psů, 

další aktivně provozovala volejbal a basketbal. 

Dvě informantky uvedly, že dříve neměly na koníčky čas, ale dnes si vše vynahrazují „já 

jsem hospodařila, pak tu byly děti. Teď mám ráda ruční práce, čtení, zpívám“, „dřív 

jsem měla zahrádku, hospodářství, vaření a dneska ráda čtu, pěstuju kytičky, pletu        

a háčkuju“. Mezi zájmy můžů patřil motorismus, spravování aut a kutilství. 

V současnosti se zájmy nepatrně změnily, vzhledem k věku a zdravotním omezením. 

Ženy se dnes stále věnují ručním pracem, četbě, sledováním televize, pěstováním 

kytiček na balkónu. Často se v odpovědích objevovalo luštění křížovek a osmisměrek. 

Jedna respondentka poslouchá vážnou hudbu „miluju vážnou hudbu, tu jsem naučila 

poslouchat i manžela… chodí ke mně kamarádky, které ji poslouchají se mnou…“.          

U mužů se zájmy změnily na sledování televize u jednoho a kutilství na chatě a cvičení 

u druhého.  

Otázka č. 5 a 9 - Využívání nabízených služeb a volnočasových aktivit v DPS i mimo 

DPS 

Ze dvanácti dotazovaných jedenáct využívá služby nabízené DPS. Nejčastěji to je 

donáška obědů, tu uvedlo jedenáct respondentů, pravidelný týdenní úklid uvedlo 

deset respondentů, praní prádla uvedlo devět dotázaných. Dále následují pedikůra, 

velký úklid 2x do roka, mytí oken, koupání, nákupy. Jedna dotazovaná uvedla, že zatím 

nevyužívá žádné služby.  

Co se týká spokojenosti s poskytováním služeb a s chováním personálu, jsou všichni 

dotazovaní velice spokojeni jak s přístupem personálu, tak s kvalitou odváděných 

služeb. 

Obyvatelé DPS se také aktivně účastní volnočasových aktivit pořádaných DPS. Mezi 

nejčastěji navštěvované akce se řadí Zpívání, pořádané besedy, přednášky a výlety 

„byla jsem na výletě, akcí se často účastním, je jich tu moc a moc se mi líbí“. Jedna 

respondentka navštěvuje Univerzitu třetího věku, dva dotazovaní uvedli cvičení a dva 

dotazovaní se neúčastní žádných akcí pořádaných DPS a to hlavně ze zdravotních 

důvodů„ v poslední době ne, vadí mi, že neslyším a motá se mi hlava“. 
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Vesměs všichni dotazovaní uvedli, že se neúčastní akcí pořádaných mimo DPS. Hlavním 

důvodem je jejich zdravotní stav a to zejména problémy s chůzí a také to, že nabídka 

akcí v DPS je velice široká a uspokojí jejich zájmy. 

Otázka č. 6 - Vztahy s rodinou a okolím 

Všichni respondenti uvedli, že mají rodinu. Pět žen uvedlo, že mají výborné vztahy 

s dětmi a vnoučaty „máme výborné vztahy, synové se o mě starají, jsou moc hodní, 

vnoučata a pravnoučata mě velice často navštěvují“, „ vztahy máme výborné...buď děti 

přijedou za mnou, neboza nimi jedu autem já“, „dobré, lpíme na sobě…mám moc 

hodné děti“. Dalších pět dotazovaných uvedlo, že mají dobré vztahy s rodinou, 

pravidelné návštěvy, dva dotazovaní uvedli, že s rodinou mají minimální kontakt 

„navštěvují mě podle času, ale moc ne…teď se o mě nestarají vůbec“, „mám akorát 

dceru, kontakt máme občas…moc se nestará“. 

Mít někoho blízkého, který s námi sdílí každodenní starosti je pro člověka velice 

důležité. Čtyři dotazovaní uvedli, že se s nikým nekamarádí „měla jsem velmi dobrou 

kamarádku…zemřela a já už nemám potřebu si hledat někoho jiného“, „jsem sama, 

jsem na to zvyklá, nevadí mi to…“, „…jsme rádi sami…“. Ostatní dotazovaní mají bližší 

kamarády, se kterými rádi tráví volný čas „mám tu jednu hodnou paní a jednu takovou 

společnici, jezdíme spolu jejím autem na výlety…“, „mám tady kamaráda souseda – 

stýkáme se často, rozumíme si…“. Jedna respondentka uvedla„nemám tady nikoho 

blízkého, akorát soused se o mě stará…nebráním se kontaktům, ale teďkdyž nemůžu 

chodit, tak nikam nejdu“. 

Otázka č. 7 a 8 – Spokojenost s prostředím a Možnost něco změnit  

Mezi dotazovanými převažují odpovědi, že by neměnili nic, jsou spokojeni se vším, se 

službami, jídlem, chováním pečovatelek, bydlením „jsem tu spokojená, nestěžuju si na 

nic“, „všechno se mi tu líbí, jsem nadmíru spokojená, takhle bych si to přála do konce“, 

„jsem tu tak zvyklá, že tu jsem jako doma…“. Pokud by dotazovaní chtěli něco změnit, 

jsou to konkrétní věci, které je trápí, například „místo vany sprchu“, „politiku…“, 

„potřebovala bych změnit nohy a hlavu“. Jeden dotazovaný si stěžoval na hluk „nelíbí 

se mi tu hluk, hlavně v noci….“. 

Otázka č. 10 - Udržování psychické, fyzické a intelektuální kondice 
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Pro člověka je velmi důležité, aby si dovedl najít činnost, která ho bude neustále 

udržovat v nějaké, pro něho vyhovující, kondici. A to nejen fyzické, ale i psychické         

a intelektuální. Mezi takové činnosti dotazovaní uváděli hlavně četbu, luštění křížovek, 

sudoku a osmisměrek, sledování televize a to hlavně vědomostních soutěží. Mezi další 

uváděné činnosti patří například poslech hudby, cvičení, chůze do schodů „hledám si 

různé činnosti, chodím cvičit, navštěvuji různé přednášky“, „…luštím křížovky, čtu           

a pravidelně chodím cvičit“. Pro dotazované je také velmi důležité, že se pokouší 

zvládnout sebeobsluhu „čtu a sama se koupu…“, „obléknu se sama, snažím se třeba 

podávat si nádobí…“ a vymýšlejí si různé úkoly pro udržení jasné mysli „snažím se 

umýt, obléknout, hledám si zlepšováky, abych si třeba navlíkla ponožky…vedu si sešit 

na paměť. To si píšu, například sousedy, se kterýma jsem bydlela, spolupracovníky, 

herce od nějakého písmena, recepty a taky sepisuju rodokmen naší rodiny“, „snažím se 

chodit…luštím křížovky, rukou si přepisuju jídelníček…“, „dělám si práce okolo své 

osoby, vařím si, čtu, hraju scrabble, opakuji si názvy měst, jména…“. Jeden dotazovaný 

uvedl, že pro něho je velmi důležitá zodpovědnost o sousedku a ta ho udržuje 

v neustálé pohotovosti a bystrosti „mám zodpovědnost o sousedku, starám se o ni, 

hlídám ji, máme domluvené znamení, kdyby se jí něco stalo, ona je na vozíku…“ 

Otázka č. 11 - Možnost využití návratu do původního prostředí 

Všichni dotazovaní by byli schopni vrátit se do svého původního domácího prostředí, 

pokud by využili terénní pečovatelské služby. 

9 dotazovaných uvedlo, že by své rozhodnutí nezměnilo „rozhodně ne, jsme tu 

spokojeni“, “nikdy, jsem tu šťastná. S manželem jsme tu prožili krásná léta, Akorát lituji, 

že jsme se sem nenastěhovali dříve.“, „určitě ne, měla jsem se sem nastěhovat dřív“, 

„Ne - moc se mi tu líbí, já jsem sem chtěla“. Jeden respondent uvedl, že by se chtěl 

vrátit „určitě, moc bych se chtěl vrátit do domečku, kde jsem přes 40 let žil se svou 

ženou“. Paní Dagmar uvedla „jedině, kdybych byla zdravá, jinak ne“. Paní Miloslavu 

trápí stesk po bývalém domově „asi bych se sem nenastěhovala. I když je to tu hezké, 

dodneška jsem se s tím, že tu bydlím, nevyrovnala“. 
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6.4 Vyhodnocení cílů 

Hlavním cílem absolventské práce je zjistit, jak senioři žijící v DPS „Penzion“ Polička zde 

vnímají svůj život a jak jsou spokojeni s poskytovanými službami a s kvalitou svého 

života. 

Jednou z nejdůležitějších věcí byly pro dotazované důvody přestěhování do DPS. 

Výzkum ukázal, že z dvanácti dotazovaných se sedm klientů přestěhovalo do DPS 

dobrovolně, těšili se sem a byli na změny ve svém životě připraveni. Tři klienti to brali 

jako východisko z nutnosti, tady proběhla adaptace na nové prostředí pozvolněji, ale 

nakonec došlo k přijetí a smíření se se situací. Dva klienti se stěhovali pod nátlakem      

a u těchto lidí adaptace neproběhla, dodneška se svou situací nesmířili. 

Velký vliv na vnímání svého života mají vztahy s rodinou. Klienti, kteří udržují se svou 

rodinou časté a vřelé kontakty se necítí osamoceni, necítí se o nic ochuzeni a tím je 

uspokojena jejich potřeba pevných rodinných vztahů a mohou se věnovat sami sobě. 

Velice kladně všichni dotazovaní hodnotili nabídku služeb poskytovaných DPS a úrovní 

jejich poskytování. Velkou zásluhu na tom mají pečovatelky s jejich opravdu lidským     

a obětavým přístupem. 

Dále z výsledků šetření vyplynulo, že obyvatelé jsou spokojeni s nabídkou 

volnočasových aktivit v DPS. Líbí se jim široká a pestrá nabídka, která uspokojí každého 

zájemce. Na druhou stranu ani jeden z dotazovaných nevyužívá možnosti navštěvovat 

akce, které se pořádají mimo DPS.  

V poslední době se prosazuje trend, aby člověk zůstal co nejdéle ve svém přirozeném 

prostředí. Z výzkumu ale vyplynulo, že většina obyvatel by se do svého původního 

domova už nevrátilo. Jeden z důvodů je velká spokojenost v novém bydlišti. Další 

důvody jsou různé, obava z nadměrného zatěžování rodiny, ze samoty. V DPS se cítí 

bezpečně, hlavně po zdravotní stránce, vědí, že by se jim dostalo včasné pomoci. Pouze 

dva klieti by se chtěli vrátit do svého původního domova. 

Výsledky výzkumu potvrzují, že i ve stáří lze život prožít důstojně, radostně                     

a spokojeně. V DPS „Penzion“ mohou obyvatelé žít zcela nebo s částečnou pomocí 
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poměrně samostatně, je zde zachováno naprosté soukromí ve vlastním bytě. Mezi 

velké výhody tohoto zařízení patří nabídka všech služeb a aktivit přímo v budově.  

Mohu-li zhodnotit kvalitu života seniorů žijících v DPS „Penzion“ Polička, pak mohu, po 

provedených a vyhodnocených rozhovorech, konstatovat, že obyvatelé zde mají 

možnost prožít svůj život podle svých představ a přání. 

Výzkum potvrzuje, že kvalita života seniorů v DPS „Penzion“ je zachována. 

Zmapování kulturního a společenského vyžití seniorů v Poličce a blízkém okolí                

a zmapování sociálních služeb určených pro seniory v Poličce byly dílčí cíle 

absolventské práce. 

Město Polička je kulturní a společenské centrum, kde si každý může najít aktivitu podle 

svého vkusu a zaměření. Senioři mají možnost navštěvovat četné kulturní akce, 

pravidelné každoroční hudební festivaly, divadelní a hudební představení, stálé             

a putovní výstavy. Dále se mohou zapojit do různých zájmových sdružení a spolků. 

Důležitá je také nabídka sportovního vyžití, která je v Poličce široká. 

Nabídka kulturního a společenského vyžití je opravdu velmi široká, každý má možnost 

najít si, v závislosti na svém zdravotním, psychickém stavu a celkové kondici, pro sebe 

vhodnou zábavu a aktivitu. 

Po zmapování nabídky sociálních služeb určených pro seniory v Poličce jsem došla 

k závěru, že sociální služby nabízí širokou škálu pomoci a podpory nejen seniorům. 

Pokud by se senioři dostali do nepříznivé životní situace, je tu široká a pestrá sociální 

síť, která jim pomůže překonat těžké životní období a znovu se postavit na vlastní 

nohy. 
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7 Diskuze 

Ve své absolventské práci jsem se zaměřila na seniory žijící v DPS „Penzion“ Polička, na 

to, jak zde vnímají svůj život a svoje stáří, jaký mají přístup k aktivitám a službám, které 

DPS nabízí a na to, zda by změnili své rozhodnutí o nastěhování. 

V teoretické části své absolventské práce jsem stručně vysvětlila pojem stáří, mýty        

a předsudky o stáří a pojem ageismus. V jednotlivých kapitolách jsem popsala fyzické   

a psychické změny, které stáří provází a na které by se každý z nás měl připravit. 

Aspekty, které mají na vnímání života ve stáří podstatný vliv jsem popsala v kapitole 3 

Kvalita života. Patří mezi ně sociální prostředí, bydlení, zdraví, hmotné zabezpečení      

a sociální služby. Aktivitami ve stáří se zabývá kapitola 4 Trávení volného času ve stáří. 

Zde jsou nastíněny možnosti aktivně prožitého času v závislosti na osobnosti a zájmech 

každého člověka. 

Hlavním cílem mé absolventské práce bylo zjistit, jak senioři vnímají život v DPS, jak 

jsou zde spokojeni s poskytovanými službami a kvalitou svého života. Mezi dílčí cíle 

patřilo zmapování sociálních služeb a nabídka kulturního a společenského vyžití pro 

seniory v Poličce a blízkém okolí. 

Otázky pro částečně řízený rozhovor byly tvořeny tak, aby respondenti otázkám dobře 

porozuměli a byly zaměřeny na současnou životní situaci, zdravotní stav, koníčky           

a důvody, které vedly k přestěhování do DPS.  

Z výsledků rozhovorů vyplynulo, že jednou z nejdůležitějších věcí pro dotazované byly 

důvody k přestěhování do DPS. Ten, kdo se sem přestěhoval dobrovolně, byl na změny 

ve svém životě dobře připraven a adaptoval se velice rychle. Také vztahy s rodinou        

a přáteli mají nezanedbatelný vliv na vnímání svého života. Časté a vřelé kontakty 

seniora obohacují a uspokojují. Pro dotazované je také důležité kvalitní a bezpečné 

bydlení a široká nabídka služeb a různých aktivit. To všechno přispívá k pozitivnímu 

náhledu na svůj život a k celkovému spokojenému životnímu tempu. 

V silách každého z nás je ovlivnit a uzpůsobit si život tak, aby to byl život aktivní             

a hodnotný. Žije-li člověk celý život společensky a aktivně, takový styl života se stává 

přirozenou a velmi účinnou přípravou na stáří. 
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Každý člověk je jiný, má jiné nároky, jiné představy. Někomu vyhovuje samota               

a individuální prožívání volného času, druhý je naopak společenský a rád se zapojuje do 

kulturního a společenského dění.  

Výsledky odpovědí potvrdily, že senioři žijící v DPS „Penzion“ Polička mají možnost 

prožít svůj život podle svých představ a přání. Mají naprostou volnost, svobodu             

a veškeré jejich potřeby jsou respektovány všemi zaměstnanci. 
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Závěr 

Moje absolventská práce je zaměřena na seniorskou tématiku a vnímání života ve stáří. 

Jak jsem již uvedla v úvodu práce, stáří se týká opravdu nás všech. Stárneme už od 

narození a většina z nás bude jednou řešit problémy, které jsou se stářím spojené.        

A i když všichni víme, co nás čeká, máme obavy a strach, zažíváme nejistotu, bráníme 

se tomu a nechceme na to myslet. Ale na stáří musíme nejen myslet, na stáří se 

musíme zodpovědně připravit. 

Práci jsem rozdělila na dvě části – na část teoretickou a praktickou. 

V teoretické části jsem vysvětlila základní pojmy jako je stáří, mýty a předsudky o stáří, 

ageismus. V dalších kapitolách se zabývám fyzickými a psychickými změnami ve stáří, 

různými aspekty ovlivňující vnímání kvality života a možnostmi trávení volného času. 

V praktické části jsem popsala prostředí, kde senioři žijí a kde jsem vykonávala svoji 

praxi. Ve svém výzkumu jsem zjišťovala důvody přestěhování do DPS, spokojenost 

s prostředím, volnočasovými aktivitami a službami, které DPS „Penzion“ Polička nabízí.  

Oslovila jsem dvanáct respondentů a díky jejich odpovědím, a jejich následném 

vyhodnocení jsem došla k závěru, že obyvatelé DPS „Penzion“ Polička mají možnost 

prožít svůj život tak, jak si představují a že kvalita jejich života zůstala zachována. 

Tím se mi podařilo naplnit hlavní cíl mé absolventské práce. 

Stárnutí jako nezvratný proces je období poměrně dlouhé a zasluhuje si pozornost celé 

společnosti. 

Byla bych ráda, kdyby má práce ukázala, jak je pro všechny z nás je důležité, aby 

stárnutí a stáří nebylo pouze pasivním čekáním na neodvratný konec. Tento úkol by 

měl být řešen jak na úrovni jednotlivce, tak na úrovni celospolečenské. Konkrétně to 

znamená, že každý z nás má zodpovědnost za kvalitní a hodnotnou přípravu na svoje 

stáří, ale zároveň by společnost měla vytvořit a připravit podmínky pro přijetí stáří jako 

nedílné součásti našeho života. 
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Качество жизни пожилых людей живущих в Доме с социальной службой 

Поличка.   

Резюме  

Темой моей выпускной работы я выбрала качество жизни  пожилых людей.           

Я сосредоточилась на жизнь пожилых людей живущих в Доме с социальной 

службой в городе Поличка. На этой теме вдохновлял меня личный опыт и опыт 

обязательной практики в  Доме с социальной службой  "Пензион" Поличка,  где я 

вступила в контакт со многими пожилыми  людьми и их различными подходами к 

жизни, а то не только в Доме "Пензион", но в жизни вообще.  

Целью моей выпускной работы было обнаружить, как жители Дома с социальной 

службой воспринимают свою жизнь, как они удовлетворены качеством жизни      

и предоставлеными успугами.  

Частной целью я установила культурные и социальные деятельности пожилых 

людей в городе Поличка и рассмотрение социальных услуг для пожилых людей     

в этом городе.  

В теоретической части выпускной работы я описaла старший возраст, мифы, 

стереотипы и изменения, которые сопровождают старость. Я также описалa 

аспекты, которые имеют влияние на восприятие жизни и деятельности людей       

в пожилом возрасте. 

В практической части выпускной работы я вела управляемый разговор. Все эти 

разговоры я договорилась, разговоры протекали в квартирах пожилых людей       

в зависимости от их режима дня. 

Поставленую себе цель я выполнила . Я должна была отметить, что жители Дома 

с социальной службой "Пензион" Поличка имеют возможность жить свою жизнь 

согласно со своими мечтами и желаниями, подтвердилось, что качество жизни 

пожилых людей в  Доме с социальной службой  "Пензион" Поличка  выдержанно. 

Ключевые слова: Старший возраст, Качество жизни, Социальная служба, Образ 

жизни,  Сениор 



45 

 

Bibliografie 

Monografie: 

1. DESSAINTOVÁ, M-P. Nezačínejte stárnout – Jak žít co možná nejdéle příjemně, 

samostatně a důstojně.1. vyd.Praha : Portál, 1999. 232 s. ISBN 80-7178-255-6. 

2.HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stáří. 2. vyd. Praha : Havlíček Brain Team, 2010. 365 s. 

ISBN 978-80-87109-19-9. 

3. KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. 1. vyd. Praha : Portál, 2001. 280 s. ISBN 80-7178-

551-2 

4. ŠIMEK, J. Lidské pudy a emoce – Jak jim porozumět a jak s nimi žít.Praha : NLN, 1995. 

215 s. ISBN 80-7106-121-2. 

5. TOŠNEROVÁ, T. a kol. Vzděláváním k profesionalitě v sociálních službách – kurz 

odborné způsobilosti pro pracovníky v sociálních službách. 2. vyd. Praha : Česká 

asociace pečovatelské služby, 2011. 195 s. ISBN 978-80-260-1042-5. 

6. VAĎUROVÁ, H., MÜHLPACHR, P., Kvalita života – teoretická a praktická východiska. 1. 

vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2005. 143 s. ISBN 80-210-3754-7. 

7.Česko. Zákon č. 108 ze dne 14. 3. 2006 o sociálních službách. In Sbírka zákonů a 

mezinárodních smluv, Česká republika. 2006, částka 37 , s.1257 – 1289. 

8. KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI V PARDUBICKÉM KRAJI. Poličsko. Praha : 

Pardubický kraj, 2012. 98 s. 

Elektronické dokumenty: 

9.DPS „Penzion“ Polička.[online]. [cit. 2012-12-11]. 

Dostupné z WWW: http://www.dpspolicka.cz/ 

10.Wikipedie. [online].[cit. 2012-11-19].  

Dostupné z WWW:http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam.cz 

11. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Národní program přípravy na stárnutí na 

období 2008 až 2012 (Kvalita života ve stáří.) [online]. 2008 [cit. 2012-11-23]. 

Dostupné z WWW: http://www.mpsv.cz/cs/5045 

Seriálová publikace: 

12.VIDOVIČOVÁ, L.Ageismus seriál o věkové diskriminaci v ČR (první díl). Sociální 

služby, 2011, roč. XIII, č. 4, s. 22-23. ISSN 1803-7348. 

http://www.dpspolicka.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam.cz
http://www.mpsv.cz/cs/5045


46 

 

Přílohy 

Seznam příloh: 

1a. Kazuistiky 

1b. Kazuistiky 

1c. Kazuistiky 

1d. Kazuistiky 

2. Otázky k částečně řízenému rozhovoru 

3a. Rozhovory s klienty 

3b. Rozhovory s klienty 

3c. Rozhovory s klienty 

3d. Rozhovory s klienty 

3e. Rozhovory s klienty 

3f. Rozhovory s klienty 

3g. Rozhovory s klienty 

3h. Rozhovory s klienty 

4.  Ostatní služby nabízené v DPS „Penzion“ Polička 

5.  Poskytované úkony a ceník pečovatelské služby DPS „Penzion“ Polička 

6.  Foto DPS „Penzion“ Polička 

7a.   Foto volnočasových aktivit 

7b.   Foto volnočasových aktivit 

8.  Informační leták DPS „Penzion“ Polička 

9. Informační leták DPS „Penzion“ Polička 

10.  Informační leták DPS „Penzion“ Polička 



 

Příloha č. 1 a 

Pan Jan, 92 let 

Byl jedináček, jeho rodiče nemohli mít další děti, tak si adoptovali holčičku – jeho sestru. Celý život 

prožil na vesnici, v krásné roubence se zahrádkou. Jeho otec byl rolník a tak trpěl tím, že je synem 

„třídního nepřítele“, nemohl studovat, vyučil se soustružníkem. Celý produktivní věk těžce 

manuálně pracoval, nejdřív 15 let na pile a potom byl až do důchodu v Adamovských strojírnách, 

v posledních letech jako mistr revolvárny. Dnes je vdovec, byl ženatý téměř 60 let. Má dvě dcery, 

z toho je jedna těžce nemocná a devět vnoučat. Pan Jan měl celý život velkého koníčka a to 

motorismus. Jak sám říká: „Pořád jsem se hrabal v autech a motorkách a na nic jiného mi nezbýval 

čas“. Do DPS „Penzionu“ se nastěhoval na nátlak vnuka, aby byl blíže nemocné dceři. Pan Jan je 

čilý, nekonfliktní senior, velice dobře orientovaný.       Je chodící, soběstačný, byl velice ochotný se 

mnou spolupracovat, otevřeně mi odpovídal na otázky a bylo na něm vidět, že je rád, že má 

společnost. Povídání s ním bylo velmi příjemné a vládla při něm přátelská atmosféra. 

Paní Věra, 71 let 

Paní věra pochází přímo z Poličky, ale celý život prožila jinde. Jednu dobu žila v zahraničí a 

naposled bydlela v Hradci Králové, v bytě. Nikdy neměla žádnou zahrádku ani chatu. Vystudovala 

obchodní školu, umí několik jazyků a až do důchodu pracovala jako úřednice na různých pozicích. 

Je vdova, s manželem spolu žily přes 15 let. Vlastní děti nemá, ale od manžela vyvdala tři, už větší, 

děti. Paní Věra je omezena v pohybu berlemi, špatně chodí a má problémy s rovnováhou a 

třesem. To ale nebrání tomu, aby měla velice široký kulturní přehled, živě se zajímá o dění jak u 

nás, tak i v zahraničí. Je velice komunikativní, rozhovor ji bavil, bylo vidět, že nad otázkami 

přemýšlí. Celkově působila jako velice vyrovnaný a spokojený člověk. 

Paní Libuše, 88 let 

Paní Libuše žila ve městě, v bytě a kousek od něj měli zahrádku. Je vdova, s manželem byli svoji 

přes 50 let. Její rodiče byli sirotci, maminka byla od 6 let a tatínek od 10 let ve službě. Paní Libuše 

měla velice těžké dětství, nerada na něj vzpomíná, byli hodně chudí, jako děti neměli ani boty, od 

6 let musela pomáhat na poli, v 10 letech jim zemřel tatínek a maminka zůstala na všechno sama. 

Z války má smutné vzpomínky, zažila velice ošklivé věci, jeden čas se na následky psychického 

utrpení musela léčit na psychiatrii. Paní Libuše je vyučená soustružnice a celý život těžce 

manuálně pracovala. Nejdříve v mlékárně, pak v zahradnictví a nakonec pracovala v Adamovských 

strojírnách jako olejář. Má tři sourozence, dva syny, šest vnuků a devět pravnoučat.   Se všemi je 

v čilém kontaktu a mají spolu krásné vztahy. Paní Libuše trpí artrózou 3. stupně, proto musí chodit 

s chodítkem. Prodělala infarkt, sužuje ji angina pectoris a jako následek dětství, kdy i v zimě chodili 

bez bot, má chronický zánět průdušek. Paní Libuše je velice, i přes svůj zdravotní stav, čilá, vitální a  
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svérázná. Dodneška je hlavou rodiny. Povídání s touto paní bylo neuvěřitelně zajímavé, poučné a 

opravdu mi hodně dalo. 

Paní Dagmar, 73 let 

Paní Dagmar je vdova a má dvě děti, se kterými udržuje pravidelný kontakt. Hodnějí pomáhá 

dcera. Život prožila ve městě, kde měli zahrádku s malým hospodářstvím. Její rodiče byli v odboji, 

pochází z 15 dětí, dnes jich žije už jenom osm. Dětství měla hezké, ale velice skromné. Je vyučená 

řeznice a celý život tuto profesy dělala. Paní Dagmar má těžké revma, které ji skoro neumožňuje 

chodit a protézy obou kolen, pohybuje se jenom s velkými obtížemi, pomocí dvou berlí. Také má 

jenom jednu ledvinu. Paní Dagmar velice ochotně souhlasila s rozhovorem, je hodně společenská, 

optimisticky naladěná, živelná a jak říká „nesnáší fňukání“. Povídání s ní bylo opravdovým 

balzámem a člověk od ní odcházel v báječné náladě. 

Paní Marie, 77 let 

Paní Marie je vdova asi šest let, s manželem žila přes 30 let ve spokojeném manželství. Bydleli na 

vesnici, v domku se zahrádkou a měli i malé hospodářství. Paní Marie celý život pracovala 

v zemědělství. Má dvě děti a dva vnuky. Její manžel byl dlouhodobě nemocný se srdcem, s tím si 

ho už brala, a doma ho i dochovala. Paní Marie má vyměněná obě kolena, chodí o dvou holích. 

Jinak je to velice společenská, aktivní a komunikativní žena, aktivní řidička, která stále někde 

cestuje autem, ale i na kole. Je plně orientovaná a soběstačná. 

Pan Mojmír, 81 let 

V DPS pan Mojmír žije se svou ženou (74 let). Manželé jsou přes 56 let. Mají dvě děti a pět 

vnoučat. Patří mezi první obyvatele DPS „Penzionu“. Celý život bydleli ve městě, v domku se 

zahrádkou. Oba pracovali manuálně, on jako řezník a paní jako prodavačka. Dodneška mají chatu, 

na kterou jezdí autem a kde pan Mojmír neustále něco vylepšuje. V DPS bydlí v „domečku“ a jejich 

chloubou je skalka před vchodem. Oba manželé jsou vitální, plně soběstační, dobře orientovaní a 

komunikativní. Při rozhovoru se ochotně svěřovali, zajímali se o mou práci, studium a celkově 

působili dojmem spokojených lidí, což mi také potvrdili. 

Paní Hedvika, 90 let 

Paní Hedvika je vdova, měla dvě děti, syn, bohužel, zemřel, zůstala jen dcera. Má pět vnoučat a 

čtyři pravnoučata. Celý život prožila na vesnici, v domku se zahrádkou a chovala pejsky, vždycky 

měla alespoň dva. To byla také její celoživotní láska a koníček. Pracovala jako prodavačka 

v řeznictví. Paní Hedvika je na invalidním vozíku, během rozhovoru na mě působila velice 

smutným a odevzdaným dojmem. Bylo vidět, že jí moje přítomnost udělala velkou radost, těšila se  
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z toho, že má nějakou změnu, že si s ní někdo povídá a věnuje jí svůj čas. Paní Hedvika je částečně 

soběstačná, nechodící, ale dobře orientovaná a logicky odpovídala na mé otázky. Při rozhovoru 

jsem několikrát měla pocit, že ji musím pohladit. Toto setkání ve mně zanechalo asi nejhlubší 

dojem ze všech rozhovorů, protože paní Hedvika byla tak skromná, tichá, smutná a odevzdaná, že 

jsem nad osamělostí starých lidí musela ještě dlouho potom přemýšlet. 

Paní Jarmila, 80 let 

Paní Jarmila je vdova, manžel jí zemřel asi měsíc před naším rozhovorem. Vdaná byla 58 let. Má tři 

děti, bohužel žijí už jenom dvě, a dva vnuky. Nejdříve žili na vesnici a pak se přestěhovali do 

města, do bytu v paneláku. Ona i manžel celý život pracovali v Adamovských strojírnách. Paní 

Jarmila bere život, tak jak jde. I když bolest ze ztráty manžela je ještě stále živá a silná, snaží se žít 

dál a neuzavírat se před ostatními. To dokázala i naším rozhovorem, kdy byla ochotná a schopná 

mluvit i o svém muži a společném životě. Hodně jí v tom pomáhá její otevřená a kamarádská 

povaha. Paní Jarmila je soběstačná, plně orientovaná a zajímá se o okolní dění. Má problémy 

s chůzí, používá dvě berle, někdy musí použít invalidní vozík. Také špatně slyší, má cukrovku a 

nemocné ledviny. I přes všechny zdravotní problémy je to velice silná osobnost a na svůj věk 

obdivuhodně bystrá žena. 

Paní Cyrila, 83 let 

Paní Cyrila je vdova, byla vdaná skoro 55 let. Žila na vesnici, na samotě v chaloupce se zahrádkou. 

Manžel byl účetní a od 50 let těžce invalidní. Proto paní Cyrila pracovala napoloviční úvazek jako 

prodavačka, starala se o něho a také ho doma dochovala. Má dvě děti, šest vnoučat a šest 

pravnoučat. S rodinou má velice úzké vazby, hodně se stýkají a drží při sobě. Paní Cyrila je vitální, 

živá, orientovaná a komunikativní příjemná paní, která se při rozhovoru velice otevřela. Jako svoje 

zdravotní problémy uvedla, že hůř slyší, prodělala infarkt, motá se jí hlava a špatně chodí, musí 

používat chodítko. Jinak rozhovor byl velice pohodový, paní Cyrila říká, že “to, jak je společenská, 

to zjistila až tady v „Penzionu.“ 

Paní Miloslava, 90 let 

Paní Miloslava celý život bydlela v Ústí nad Labem, v panelákovém bytě. Vdova, vdaná byla přes 

40 let. Pracovala jako úřednice a manžel jezdil po montážích. Má jednu dceru, dvě vnoučata a tři 

pravnoučata. S manželem měli chatičku, kam moc rádi jezdili odpočívat, ale po smrti muže ji 

prodala, protože nezvládala údržbu. Paní Miloslava je špatně chodící, chodí o holi a chodítku, 

v důsledku mrtvice nevidí na jedno oko a má vysoký tlak. I přes zdravotní problémy je velice čilá, 

na rozhovor se těšila, sama od sebe mi řekla spoustu věcí i mimo otázky a bylo vidět, že si to užívá. 

Posezení u ní bylo velice příjemné pro obě strany.  
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Paní Anežka, 80 let 

Paní Anežka je vdova, s manželem byli svoji přes 56 let. Má dvě dcery, tři vnoučata, dvě 

pravnoučata. S dcerami udržuje častý a pravidelný kontakt, jedna k ní chodí každý den po práci na 

kafíčko. Pracovala jako prodavačka a manžel jako dělník. Bydleli ve městě, v domku se zahrádkou. 

Do DPS se nastěhovala z rodinných důvodů, napsala vnučce půl domu a nakonec musela pryč, aby 

se nervově nezhroutila. Paní Anežka je soběstačná, plně orientovaná, chodící, společenská a 

komunikativní. Vypadá na svůj věk velice dobře, je pořád jakoby v jednom kole. Jak sama říká „ to, 

že jsem se sem přestěhovala, mě zachránilo…“ 

Paní Josefa, 75 let 

Paní Josefa je vdova, vdaná byla 35 let. Má dvě dcery a čtyři vnoučata. Bydlela na vesnici, v domku 

se zahrádkou. Oba s manželem pracovali v JZD. V současnosti zažívá problémy s vnukem, který 

nadělal velké dluhy z hraní. Paní Josefa se mu snažila finančně pomoci, ale časem uznala, že je to 

marné. S podporou léků na nervy je teď schopná se na vše dívat s nadhledem. Paní Josefa má 

problémy s chůzí, chodí o dvou holích, s očima a zlobí ji ledviny.  Jinak paní Josefa působila velice 

klidně, mile a bylo vidět, že je ráda, že má společnost. 
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Otázky k částečně řízenému rozhovoru: 

1. Co Vás vedlo k rozhodnutí přestěhovat se do DPS „Penzion“ Polička a jak jste se o 

jeho existenci dozvěděl/a? 

2. Když jste poprvé vstoupil/a do DPS, jaký jste měl/a pocit? 

3. Máte nějaké zdravotní problémy, které Vás v souvislosti s věkem omezují? 

4. Jaké jste měl/a koníčky a záliby dříve a čemu se věnujete dnes? 

5. Využíváte v současnosti služby nabízené v DPS, které Vám usnadňují život? Jak jste 

s nimi spokojen/a a jak s chováním personálu? 

6. Jaké máte vztahy s rodinou, kamarády, vrstevníky, sousedy? Udržujete kontakt? 

7. Co se Vám v DPS líbí nebo naopak nelíbí? 

8. Kdyby jste měl/a možnost, co byste okamžitě změnil/a? 

9. Zúčastňujete se nabídky aktivit pořádaných DPS nebo aktivit pořádaných jinými 

organizacemi mimo DPS? 

10. Zkuste vyjmenovat činnosti, o kterých si myslíte, že Vám pomáhají uchovat si 

fyzickou, psychickou a intelektuální kondici? 

11. Změnil/a byste svoje rozhodnutí o nastěhování do DPS? 
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Rozhovor č. 1 – pan Jan, 92 let 

1. Co Vás vedlo k rozhodnutí přestěhovat se do DPS „Penzion“ Polička a jak jste se o jeho existenci 

dozvěděl? 

Věděl jsem o něm od vnuka. No, kdyby na mě netlačil vnuk, tak bych ještě bydlel doma. On asi chtěl prodat 

chalupu, protože dnes už v ní bydlí Brňáci. 

2. Když jste poprvé vstoupil do DPS, jaký jste měl pocit?  

Bylo to přesně 21. 10. 2010, když jsem tu poprvé spal. Vzpomínám si na ten den, byl jsem smutný a bylo mi 

to líto. Pořád jsem myslel na domov. 

3. Máte nějaké zdravotní problémy, které Vás v souvislosti s věkem omezují? 

Mám kardiostimulátor, je mi s ním líp, záměrně nepoužívám výtah a podle schodů poznám, jak na tom jsem. 

Nosím si lahve s vodou do prvního patra.  Jinak nic, akorát chodím o holi, hůř se mi chodí. 

4. Využíváte v současnosti služby nabízené v DPS, které Vám usnadňují život? Jak jste s nimi spokojen a 

s chováním personálu? 

Mám objednaný úklid, donášku obědů, praní prádla. S personálem velice dobře vycházím. 

5. Jaké jste měl koníčky a záliby dříve a čemu se věnujete dnes? 

Dříve? No, sport ne, jen motorismus, spravování aut a tak. Doteď se dívám v televizi na závody motorek. 

6. Jaké máte vztahy s rodinou, kamarády, vrstevníky, sousedy? Udržujete kontakt? 

Mám dvě dcery a devět vnoučat. Navštěvují mě podle času, ale moc ne. Když mě sem chtěl vnuk dostat, tak 

tvrdil, abych byl blíž a mohli se o mě líp starat a teď se o mě nestarají vůbec. A k nikomu taky nejezdím. Mám 

tady kamaráda – souseda, stýkáme se často, rozumíme si. Další, velice dobrý kamarád, mi umřel nedávno, 

docela dost mě to vzalo. 

7. Co se Vám v DPS líbí nebo naopak nelíbí? 

Nelíbí se mi tu hluk, hlavně v noci. Stěžuje si víc lidí. Líbí se mi časopis Ucho. 

8. Kdy byste měl možnost, co byste okamžitě změnil? 

Odejít a vrátit se do starého života, tady mám moc času na přemýšlení. Lidé tu pořád umírají, tak čekám, kdy 

to přijde. 

9. Zúčastňujete se nabídky aktivit pořádaných DPS nebo aktivit pořádaných jinými organizacemimimo 

DPS? 

Chodím na zpívání, kapelníkova manželka je kamarádka mé dcery.Ven nikam nechodím. 

10. Zkuste vyjmenovat činnosti, o kterých si myslíte, že Vám pomáhají uchovat si fyzickou, psychickou a 

intelektuální kondici? 

Mám zodpovědnost o sousedku, starám se o ni, hlídám ji, máme domluvené znamení, kdyby se jí něco stalo, 

ona je na vozíku. Potom chodím do schodů, sleduju televizi, politiku, vědu, rád luštím – to je moje velká 

záliba a o víkendu si vařím. 

11. Kdy byste mohl vrátit čas, změnil byste svoje rozhodnutí o nastěhování do DPS? 

Určitě, moc bych se chtěl vrátit do domečku, kde jsem přes 40 let žil se svou ženou. 

 

Rozhovor č. 2, paní Věra, 71 let 
1. Co Vás vedlo k rozhodnutí přestěhovat se do DPS „Penzion“ Polička a jak jste se o jeho existenci 

dozvěděla? 

Jednak jsem se v Poličce narodila a já jsem se sem chtěla vrátit, abych byla blízko bratrům a jejich rodinám. 

A vedoucí pečovatelka je dcera mé spolužačky, tak o „Penzionu“ vím od ní. 

2. Když jste poprvé vstoupila do DPS, jaký jste měla pocit?  

Byla jsem rozhodnutá, že sem půjdu, takže jsem neočekávala nic převratného. 

3. Máte nějaké zdravotní problémy, které Vás v souvislosti s věkem omezují? 

Nic, pouze třes rukou a hůř chodím, mám dvě berle. 

4. Využíváte v současnosti služby nabízené v DPS, které Vám usnadňují život? Jak jste s nimispokojena a 

s chováním personálu? 

Platím si praní, obědy, mytí oken a velký úklid 2x do roka, jinak nic. Jsem tady se vším spokojená. 

5. Jaké jste měla koníčky a záliby dříve a čemu se věnujete dnes? 
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Paličkování, teď už nemám potřebu, dřív jsem to dávala jako dárky. A taky jsem hrála rekreačně volejbal a 

basketbal. 

6. Jaké máte vztahy s rodinou, kamarády, vrstevníky, sousedy? Udržujete kontakt? 

Vztahy mám s rodinou dobré, bratři s rodinami mě často navštěvují, nakupují mi. Mají o mě zájem, často se 

vídáme. Měla jsem velmi dobrou kamarádku, každý den jsme spolu chodily do města na chlebíček, ale teď 

zemřela a já už nemám potřebu hledat si někoho jiného. Necítím se na to.  

7. Co se Vám v DPS líbí nebo naopak nelíbí? 

Jsem spokojená s množstvím kulturních a společenských akcí, ani je někdy nestíhám. 

8. Kdy byste měla možnost, co byste okamžitě změnila? 

Nic, jsem tady se vším spokojená. 

9. Zúčastňujete se nabídky aktivit pořádaných DPS nebo aktivit pořádaných jinými organizacemi mimo 

DPS?  

Dřív jsem navštěvovala ruční práce, ale teď ne, když se mi třesou ruce. Spíš chodím na přednášky a besedy, 

na univerzitu třetího věku, jsem ráda, že tu je. Na výlety ne – klepu se. Mimo barák nikam nechodím, nemám 

zájem. 

10. Zkuste vyjmenovat činnosti, o kterých si myslíte, že Vám pomáhají uchovat si fyzickou a psychickou a 

intelektuální kondici? 

Ráda čtu, mám široký záběr, sleduju televizi, zajímám se o dění doma i ve světě. Mám nabídku známé, abych 

s ní chodila na vycházky, tak o tom přemýšlím. 

11. Kdy byste mohla vrátit čas, změnila byste svoje rozhodnutí o nastěhování do DPS? 

Ne – moc se mi tu líbí, já jsem sem chtěla. 

 

Rozhovor č. 3, paní Libuše, 88 let 
1. Co Vás vedlo k rozhodnutí přestěhovat se do DPS „Penzion“ Polička a jak jste se o jeho existenci 

dozvěděla? 

O „Penzionu“ jsem věděla už dávno a měla jsem tu danou žádost, ale jen pro „všechny případy“. Pak se mi 

v 86 letech stal úraz a už jsem nemohla bydlet doma sama, tak jsem šla sem. 

2. Když jste poprvé vstoupila do DPS, jaký jste měla pocit?  

Byla to hrůza, byla jsem zvyklá doma, pak jsem přišla sem a byla jsem tady z toho úplně paf. 

3. Máte nějaké zdravotní problémy, které Vás v souvislosti s věkem omezují? 

Mám anginu pectoris, měla jsem infarkt, mám chronický zánět průdušek jako následek dětství, kdy jsme i 

v zimě chodili bez bot. A taky mám artrózu kolen 3. stupně, tak musím chodit s chodítkem. 

4. Využíváte v současnosti služby nabízené v DPS, které Vám usnadňují život? Jak jste s nimi spokojena a 

s chováním personálu? 

Mám obědy, praní velkého prádla, koupání, 1x týdně úklid. Jsem tady se všemi moc spokojená. 

5. Jaké jste měla koníčky a záliby dříve a čemu se věnujete dnes? 

Dřív jsem pletla a háčkovala pro celou rodinu, teď už ne, nikdo to nechce. Ráda luštím křížovky osmisměrky, 

čtu a dívám se na televizi. 

6. Jaké máte vztahy s rodinou, kamarády, vrstevníky, sousedy? Udržujete kontakt? 

Máme výborné vztahy, synové se o mě starají, jsou moc hodní, vnoučata a pravnoučata mě velice často 

navštěvují. Jinak jsem tu sama, jsem na to zvyklá, nevadí mi to, tady se nekamarádím s nikým. 

7. Co se Vám v DPS líbí nebo naopak nelíbí? 

Jsem spokojená se vším, nelíbí se mi nic. 

8. Kdy byste měla možnost, co byste okamžitě změnila? 

Potřebovala bych změnit nohy a hlavu. 

9. Zúčastňujete se nabídky aktivit pořádaných DPS nebo aktivit pořádaných jinými organizacemi mimo 

DPS?  

Občas chodím na Zpívání, byla jsem na Rybářském plesu, dřív jsem chodila na cvičení, ale teď ne, paní 

doktorka mi to zatím nedoporučila.Předtím ani teď nikam ven nechodím, nemám potřebu. 

10. Zkuste vyjmenovat činnosti, o kterých si myslíte, že Vám pomáhají uchovat si fyzickou, psychickou a 

intelektuální kondici? 



 

Příloha 3c 
Snažím se chodit, o víkendu si vařím, peru si drobné prádlo, luštím křížovky, rukou si přepisuji jídelníček. Teď 

mám vlnu, tak si chci uplést vestu. 

11. Kdy byste mohla vrátit čas, změnila byste svoje rozhodnutí o nastěhování do DPS? 

Ne, nastěhovala bych se sem znova. 

 

Rozhovor č. 4, paní Dagmar, 73 let 
1. Co Vás vedlo k rozhodnutí přestěhovat se do DPS „Penzion“ Polička a jak jste se o jeho existenci 

dozvěděla? 

Věděla jsem o „Penzionu“ už dřív. Stěhovala jsem se sem ze zdravotních důvodů, doma i na chalupě byly 

všude schody. A taky jsem chtěla ulevit rodině dceři, co se o mě starala, ta měla na starosti ještě tchyni na 

vozíku. 

2. Když jste poprvé vstoupila do DPS, jaký jste měla pocit?  

Já jsem se sem nastěhovala během tří dnů, od toho, kdy mi zavolali, že je tu volno. Bylo to rychlé, já jsem se 

sem vlastně těšila. 

3. Máte nějaké zdravotní problémy, které Vás v souvislosti s věkem omezují? 

Zdravotně jsem na tom zle, ale duševně jsem na tom líp, neměla jsem se tolik dřít. Nesnáším fňukání. Mám 

těžké revma, protézy obou kolen, chodím o dvou holích, mám jenom jednu ledvinu, je toho víc. 

4. Využíváte v současnosti služby nabízené v DPS, které Vám usnadňují život? Jak jste s nimi spokojena a 

s chováním personálu? 

Obědy, úklid, praní prádla, pedikúra. Jsem tady se vším spokojená na 100 %, je to tu fajn. 

5. Jaké jste měla koníčky a záliby dříve a čemu se věnujete dnes? 

Já jsem hospodařila, pak tu byly děti. Teď mám ráda ruční práce, čtení, zpívám. 

6. Jaké máte vztahy s rodinou, kamarády, vrstevníky, sousedy? Udržujete kontakt? 

Máme výborné vztahy, kontakt udržujeme velice častý, dcera se hodně stará, syn bydlí až v Praze, ale i tak si 

hodně telefonujeme nebo přijede každou chvilku. Až půjde dcera do důchodu, tak chce, abych šla k nim 

bydlet, ale já nevím. Mám tady spoustu kamarádů, chodím hrát karty, jsem společenská 

7. Co se Vám v DPS líbí nebo naopak nelíbí? 

Líbí se mi tu celkově, vedení i pečovatelky, nic mi tu nechybí, mám tu všechno, co potřebuji. 

8. Kdy byste měla možnost, co byste okamžitě změnila? 

Šla bych domů. 

9. Zúčastňujete se nabídky aktivit pořádaných DPS nebo aktivit pořádaných jinými organizacemi mimo 

DPS?  

Byla jsem na výletě, když můžu, tak jdu. Ráda chodím na besedy, přednášky, akce pořádané „Penzionem“. 

Akcí je tady dost, tak nikam jinam nechodím, ani bych se tam sama nedostala. 

10. Zkuste vyjmenovat činnosti, o kterých si myslíte, že Vám pomáhají uchovat si fyzickou, psychickou a 

intelektuální kondici? 

Snažím se umýt, obléknout, hledám si zlepšováky, abych si třeba navlíkla ponožky. Luštím křížovky a vedu si 

sešit na paměť. To si píšu, například, sousedy, se kterýma jsem bydlela, spolupracovníky, herce od nějakého 

písmena, recepty a taky sepisuju rodokmen naší rodiny. 

11. Kdy byste mohla vrátit čas, změnila byste svoje rozhodnutí o nastěhování do DPS? 

Jedině kdybych byla zdravá, jinak ne. 

 

Rozhovor č. 5, paní Marie, 77 let 
1. Co Vás vedlo k rozhodnutí přestěhovat se do DPS „Penzion“ Polička a jak jste se o jeho existenci 

dozvěděla? 

Znám to tu od prvního dne otevření, chodila jsem sem na návštěvy za známými, líbilo se mi tu a počítala 

jsem s tím, že tu budu na stáří bydlet. Doma jsem totiž neměla pořádné topení a už jsem nezvládala nosit 

uhlí a dřevo. 

2. Když jste poprvé vstoupila do DPS, jaký jste měla pocit?  

Znala jsem to tu, tak mi to nepřišlo divné a já jsem sem chtěla. 

3. Máte nějaké zdravotní problémy, které Vás v souvislosti s věkem omezují? 



 

Příloha 3d 
Mám vyměněné obě kolena, chodím o dvou holích. 

4. Využíváte v současnosti služby nabízené v DPS, které Vám usnadňují život? Jak jste s nimi spokojena a 

s chováním personálu? 

Obědy, úklid, mytí oken. Personál je tu na výbornou. 

5. Jaké jste měla koníčky a záliby dříve a čemu se věnujete dnes? 

Dřív jsem měla zahrádku, pletení, vaření, hospodářství a dneska ráda čtu, pěstuju kytičky a pletu a háčkuju. 

6. Jaké máte vztahy s rodinou, kamarády, vrstevníky, sousedy? Udržujete kontakt? 

Vztahy máme opravdu výborné, často se navštěvujeme, buď děti přijedou za mnou, nebo jedu za nimi autem 

já. Mám tady určitý okruh bližších kamarádů, jsem společenská, nebráním se kontaktům. 

7. Co se Vám v DPS líbí nebo naopak nelíbí? 

Všechno se mi líbí, nemůžu si naříkat na nic. 

8. Kdy byste měla možnost, co byste okamžitě změnila? 

Nic mě nenapadá. 

9. Zúčastňujete se nabídky aktivit pořádaných DPS nebo aktivit pořádaných jinými organizacemi mimo 

DPS?  

Ano, byla jsem na výletě, chodím na Zpívání, besedy, akce pořádané“Penzionem“. Jinam nechodím, ani 

nevím, kde by co bylo. 

10. Zkuste vyjmenovat činnosti, o kterých si myslíte, že Vám pomáhají uchovat si fyzickou, psychickou a 

intelektuální kondici? 

Vařím si o víkendech, někdy i v týdnu, luštím křížovky, čtu a pravidelně chodím na cvičení. 

11. Kdy byste mohla vrátit čas, změnila byste svoje rozhodnutí o nastěhování do DPS? 

Ani na den. 

 

Rozhovor č. 6, pan Mojmír, 81 let 
1. Co Vás vedlo k rozhodnutí přestěhovat se do DPS „Penzion“ Polička a jak jste se o jeho existenci 

dozvěděl? 

Doma se vyskytly nějaké problémy kvůli bydlení, tak jsme si podali žádost a nastěhovali se sem. Ono to tady 

ještě nebylo úplně obsazené. 

2. Když jste poprvé vstoupil do DPS, jaký jste měl pocit?  

No, byli jsme rozpačití, půl roku jsme si tady zvykali, ale jsme dva, tak jsme to ustáli. 

3. Máte nějaké zdravotní problémy, které Vás v souvislosti s věkem omezují? 

Trpím záněty žil, jinak nic a manželka špatně chodí. 

4. Využíváte v současnosti služby nabízené v DPS, které Vám usnadňují život? Jak jste s nimi spokojen a 

s chováním personálu? 

Nevyužíváme nic, zatím není potřeba. Pečovatelky i vedení jsou výborné. 

5. Jaké jste měl koníčky a záliby dříve a čemu se věnujete dnes? 

Oba čteme a máme chatu, jezdíme tam, máme tam zahrádku a já tam pořád něco kutím. 

6. Jaké máte vztahy s rodinou, kamarády, vrstevníky, sousedy? Udržujete kontakt? 

Syn je v Irsku a dcera je taky daleko, ale často si voláme a když děti přijedou, tak se scházíme na chatě. 

Vztahy máme dobré. Standardní sousedské vztahy, ale nic víc. Jsme rádi sami 

7. Co se Vám v DPS líbí nebo naopak nelíbí? 

Jsme spokojeni, vyhovuje nám to tu. 

8. Kdy byste měl možnost, co byste okamžitě změnil? 

Místo vany sprchu. 

9. Zúčastňujete se nabídky aktivit pořádaných DPS nebo aktivit pořádaných jinými organizacemi mimo 

DPS?  

Na akce chodíme, ale vybíráme si. Mimo nechodíme, tady je těch akcí dost a z těch si vybíráme. 

10. Zkuste vyjmenovat činnosti, o kterých si myslíte, že Vám pomáhají uchovat si fyzickou, psychickou a 

intelektuální kondici? 

Vaříme si, čteme, chodím na cvičení, zavedl jsem sem cvičení jógy, manželka chodí 2x týdně s partou plavat 

do bazénu. 



 

Příloha 3e 
11. Kdy byste mohl vrátit čas, změnil byste svoje rozhodnutí o nastěhování do DPS? 

Rozhodně ne, jsme tu spokojeni. 

 

Rozhovor č. 7, paní Hedvika, 90 let 
1. Co Vás vedlo k rozhodnutí přestěhovat se do DPS „Penzion“ Polička a jak jste se o jeho existenci 

dozvěděla? 

Věděla jsem o něm už dávno, doma mě nic nedrželo, umřel mi syn a pak odešli i mí pejsci. Potřebovala jsem 

změnit prostředí, aby se mi pořád nevracely vzpomínky, no a pak se mi stal úraz a já byla v  nemocnici a 

přestala úplně chodit. 

2. Když jste poprvé vstoupila do DPS, jaký jste měla pocit?  

Žádný. 

3. Máte nějaké zdravotní problémy, které Vás v souvislosti s věkem omezují? 

Nemůžu chodit, jsem na vozíku, před dvěma lety jsem chodila ještě s hůlkami. 

4. Využíváte v současnosti služby nabízené v DPS, které Vám usnadňují život? Jak jste s nimi spokojena a 

s chováním personálu? 

Donášku obědů, praní prádla, úklid. Chování personálu je výborné. 

5. Jaké jste měla koníčky a záliby dříve a čemu se věnujete dnes? 

Já měla ty pejsky – boxery, vždycky tak dva, to byla moje velká láska. Teď hodně čtu. 

6. Jaké máte vztahy s rodinou, kamarády, vrstevníky, sousedy? Udržujete kontakt? 

Jezdí za mnou dcera, vnučka i pravnuci. Ty od syna jsou v Brně, tak jezdí jen občas. Nemám tady nikoho 

blízkého, akorát soused se o mě stará, je to hodný pán. Já jsem ráda mezi lidmi, nebráním se kontaktům, ale 

teď, když nemůžu chodit, tak nikam nejdu 

7. Co se Vám v DPS líbí nebo naopak nelíbí? 

Jsou tady moc hodní. 

8. Kdy byste měla možnost, co byste okamžitě změnila? 

Asi nic, já jsem spokojená. Už se nemám na co těšit, nic vás nečeká. Já jsem milovala ty pejsky a tady mi je 

nic nepřipomíná. 

9. Zúčastňujete se nabídky aktivit pořádaných DPS nebo aktivit pořádaných jinými organizacemi mimo 

DPS?  

Chodím na Zpívání, ale dnes nejdu, nejsem schopná. Pak mám ráda přednášky a besedy. O jiném nic nevím. 

10. Zkuste vyjmenovat činnosti, o kterých si myslíte, že Vám pomáhají uchovat si fyzickou, psychickou a 

intelektuální kondici? 

Čtu, sama se koupu, až mi bude líp, zase budu chodit ven a cvičit. 

11. Kdy byste mohla vrátit čas, změnil byste svoje rozhodnutí o nastěhování do DPS? 

To ne, já jsem byla rozhodnutá už dlouho, že sem půjdu. Měla jsem tu kamarádku, ale ta je už taky pryč. 

 

Rozhovor č. 8, paní Jarmila, 80 let 
1. Co Vás vedlo k rozhodnutí přestěhovat se do DPS „Penzion“ Polička a jak jste se o jeho existenci 

dozvěděla? 

Pomohla jsem bratrovi se sem nastěhovat, moc se mi tu líbilo a už tenkrát jsem se rozhodla, že tady chci na 

stáří bydlet. Manžel nejdřív nechtěl, ale po těžké jeho a mojí nemoci, řekl, že sem půjdeme. 

2. Když jste poprvé vstoupila do DPS, jaký jste měla pocit?  

Já jsem se sem těšila. 

3. Máte nějaké zdravotní problémy, které Vás v souvislosti s věkem omezují? 

Jednu nohu mám o dost kratší, protože tam nemám kyčelní kloub a na druhé noze mám umělý kloub, 

chodím o holích, někdy na vozíku. Pak mám nemocné ledviny, špatně slyším a mám cukrovku. 

4. Využíváte v současnosti služby nabízené v DPS, které Vám usnadňují život? Jak jste s nimi spokojena a 

s chováním personálu? 

Úklid, obědy a prádlo. S koupáním mi pomáhá dcera. Všichni jsou tu moc hodní. 

5. Jaké jste měla koníčky a záliby dříve a čemu se věnujete dnes? 

 



 

Příloha 3f 
Miluju vážnou hudbu, tu jsem naučila poslouchat i manžela, jinak ruční práce – vyšívání, pletení. Jinak ráda 

čtu, ale teď už moc nemůžu – nevidím a v televizi se ráda koukám na soutěže. Já si zábavu vždycky najdu. 

6. Jaké máte vztahy s rodinou, kamarády, vrstevníky, sousedy? Udržujete kontakt? 

Mám dobré vztahy, navštěvují mě všichni, i syn, který je skoro nevidomý. Dcera se o mě velice dobře stará, 

hodně mi pomáhá a vnučka sem taky často chodí. Vztahy tady mám výborné, moc hezky mě tady přijali, 

mám tady blízké kamarádky, spoustu známých a sestru, která je o sedm let starší. 

7. Co se Vám v DPS líbí nebo naopak nelíbí? 

Všechno se mi líbí, jsem nadmíru spokojená, takhle bych si to přála do konce. 

8. Kdy byste měla možnost, co byste okamžitě změnila? 

Politiku…. 

9. Zúčastňujete se nabídky aktivit pořádaných DPS nebo aktivit pořádaných jinými organizacemi mimo 

DPS?  

S manželem jsme byli na posledním Zpívání, od jeho smrti nikde. Najdu si svoji zábavu, mám pořád návštěvy. 

Ven nechodím, nemám proč, tady je akcí hodně. 

10. Zkuste vyjmenovat činnosti, o kterých si myslíte, že Vám pomáhají uchovat si fyzickou, psychickou a 

intelektuální kondici? 

Obléknu se sama, snažím se například podávat nádobí, vařím si, hodně šiju na stroji, sleduju v televizi 

soutěžní a vědomostní soutěže. 

11. Kdy byste mohla vrátit čas, změnil byste svoje rozhodnutí o nastěhování do DPS? 

Nikdy, jsem tu šťastná. S manželem jsme tu prožili krásná léta, akorát lituju, že jsme se sem nenastěhovali 

dříve. 

 

Rozhovor č. 9, paní Cyrila, 83 let 
1. Co Vás vedlo k rozhodnutí přestěhovat se do DPS „Penzion“ Polička a jak jste se o jeho existenci 

dozvěděla? 

Dcera to tu znala, bydlí v Poličce, mám tu celou rodinu. Manžel byl hodně nemocný, syn chtěl, abychom šli 

bydlet k němu, ale my jsme nechtěli. Bylo to takové východisko z nutnosti. 

2. Když jste poprvé vstoupila do DPS, jaký jste měla pocit?  

Bylo to tu poloprázdné, teprve se to tu zabydlovalo. 

3. Máte nějaké zdravotní problémy, které Vás v souvislosti s věkem omezují? 

Měla jsem infarkt, hůř slyším, mám špatné nohy – chodím s chodítkem, kvůli rovnováze. 

4. Využíváte v současnosti služby nabízené v DPS, které Vám usnadňují život? Jak jste s nimi spokojena a 

s chováním personálu? 

Obědy, jenom někdy, velký úklid, prádlo jenom někdy. Jsem se službami velmi spokojená. 

5. Jaké jste měla koníčky a záliby dříve a čemu se věnujete dnes? 

Dřív moc ne – starala jsem se o muže, ruční práce, zahrada. Teď mám balkón s kytkami, ráda čtu, háčkuju, 

pletu, šiju. 

6. Jaké máte vztahy s rodinou, kamarády, vrstevníky, sousedy? Udržujete kontakt? 

Dobré, lpíme na sobě. Jsme rodinný klan, ještě mám dva sourozence a pořád se stýkáme. Mám moc hodné 

děti. Mám tu jednu dobrou kamarádku, jinak vycházím se všemi. Na chodbě máme dobré vztahy. 

7. Co se Vám v DPS líbí nebo naopak nelíbí? 

Jsem tu tak zvyklá, že tu jsem jak doma. Pečovatelky jsou fajn, na recepci poradí… 

8. Kdy byste měla možnost, co byste okamžitě změnila? 

Asi nic. 

9. Zúčastňujete se nabídky aktivit pořádaných DPS nebo aktivit pořádaných jinými organizacemi mimo 

DPS?  

V poslední době ne, vadí mi, že neslyším a motá se mi hlava.Nechodím ven. 

10. Zkuste vyjmenovat činnosti, o kterých si myslíte, že Vám pomáhají uchovat si fyzickou a psychickou a 

intelektuální kondici? 

Dělám si práce okolo své osoby, vařím si. Čtu, hraju scrabble, opakuji si názvy měst, jména.... V televizi mám 

ráda vědomostní soutěže. 



 

Příloha 3g 
11. Kdy byste mohla vrátit čas, změnil byste svoje rozhodnutí o nastěhování do DPS? 

Asi ne, nechtěla bych zpět ani den svého života. 

 

Rozhovor č. 10, paní Miloslava, 90 let 
1. Co Vás vedlo k rozhodnutí přestěhovat se do DPS „Penzion“ Polička a jak jste se o jeho existenci 

dozvěděla? 

O „Penzionu“ jsem věděla od dcery a zetě, oni bydlí v Poličce. Moje sestra bydlí tady kousek ve vesnici. Bylo 

to spíš na nátlak dcery, abych byla blíž, že se o mě tak daleko nebudou starat. 

2. Když jste poprvé vstoupila do DPS, jaký jste měla pocit?  

Strašně se mi tu líbilo, protože v té době jsem se byla podívat se známou ve Skutči a tam bych nechtěla ani 

za nic. 

3. Máte nějaké zdravotní problémy, které Vás v souvislosti s věkem omezují? 

Měla jsem zlomenou nohu – mám tam dlahu a šrouby, chodím o holi a chodítku. Taky nevidím na jednou 

oko, v důsledku mrtvice a mám vysoký tlak. 

4. Využíváte v současnosti služby nabízené v DPS, které Vám usnadňují život? Jak jste s nimi spokojena a 

s chováním personálu? 

Mám obědy, úklid, mytí oken, praní prádla, nákupy a pedikúru. Jsem se vším moc spokojená. 

5. Jaké jste měla koníčky a záliby dříve a čemu se věnujete dnes? 

Dřív jsem pletl a háčkovala, to dělám i dnes. A dřív jsem měla chatu se zahrádkou. 

6. Jaké máte vztahy s rodinou, kamarády, vrstevníky, sousedy? Udržujete kontakt? 

Mám akorát dceru, kontakt máme občas, dcera se moc nestará, jen pečovatelky. Moc mi schází sestra. 

S nikým se tady nekamarádím, když se potkáme na chodbě, tak se pozdravíme, zeptáme se na zdraví, ale to 

je všechno. Nemám ráda drby. 

7. Co se Vám v DPS líbí nebo naopak nelíbí? 

Je tu čisto, všude samé kytky. Nelíbí se mi nic. 

8. Kdy byste měla možnost, co byste okamžitě změnila? 

Nemůžu už nic měnit, jsem ráda, že se obsloužím. 

9. Zúčastňujete se nabídky aktivit pořádaných DPS nebo aktivit pořádaných jinými organizacemi mimo 

DPS?  

Už dlouho ne, já nikam nechodím. Ven moc nechodím, bojím se přepadení. 

10. Zkuste vyjmenovat činnosti, o kterých si myslíte, že Vám pomáhají uchovat si fyzickou, psychickou a 

intelektuální kondici? 

Já pletu, háčkuju, přepírám si drobné prádlo, o víkendech si vařím, občas šiju na stroji.  

11. Kdy byste mohla vrátit čas, změnil byste svoje rozhodnutí o nastěhování do DPS? 

Asi bych se sem nenastěhovala. I když je to tu hezké, dodneška jsem se s tím, že tu bydlím, nevyrovnala. 

 

Rozhovor č. 11, paní Anežka, 80 let 
1. Co Vás vedlo k rozhodnutí přestěhovat se do DPS „Penzion“ Polička a jak jste se o jeho existenci 

dozvěděla? 

Pocházím z Poličky, tak jsem o „Penzionu“ věděla. Nastěhovala jsem se sem z rodinných důvodů. Vnučce 

jsem napsala půlku domu a nakonec to dopadlo tak, že jsem se musela, po smrti manžela, odstěhovat, abych 

se nervově nezhroutila. 

2. Když jste poprvé vstoupila do DPS, jaký jste měla pocit?  

Byla jsem tu poprvé s dcerou a měla jsem tady z toho příjemný pocit. 

3. Máte nějaké zdravotní problémy, které Vás v souvislosti s věkem omezují? 

Mám problémy s krční páteří, bolí mě kolena, ale hůlky nemám. 

4. Využíváte v současnosti služby nabízené v DPS, které Vám usnadňují život? Jak jste s nimi spokojena a 

s chováním personálu? 

Mám akorát obědy a jednou týdně úklid. Se službami jsem moc spokojená. 

5. Jaké jste měla koníčky a záliby dříve a čemu se věnujete dnes? 



 

Příloha 3h 
Dřív jsem hodně dělala ruční práce – pletla a dnes chodím cvičit. 

6. Jaké máte vztahy s rodinou, kamarády, vrstevníky, sousedy? Udržujete kontakt? 

Udržuji s dcerami velice častý kontakt, s jednou si každý den telefonuji a druhá ke mně chodí každý den po 

práci na kafe. A mám tady dvě velice dobré kamarádky. 

7. Co se Vám v DPS líbí nebo naopak nelíbí? 

Velice se mi tu líbí, jsem tu moc spokojená, s personálem, s jídlem …. 

8. Kdy byste měla možnost, co byste okamžitě změnila? 

To, co mě trápí, to se nezmění. 

9. Zúčastňujete se nabídky aktivit pořádaných DPS nebo aktivit pořádaných jinými organizacemi mimo 

DPS?  

Byla jsem na výletě, často se účastním akcí, ráda na ně chodím. Tady je spousta zábavy, tak nemusím nikam 

jinam chodit. 

10. Zkuste vyjmenovat činnosti, o kterých si myslíte, že Vám pomáhají uchovat si fyzickou, psychickou a 

intelektuální kondici? 

Hledám si různé činnosti, chodím cvičit, navštěvuji přednášky. 

11. Kdy byste mohla vrátit čas, změnil byste svoje rozhodnutí o nastěhování do DPS? 

Určitě ne, měla jsem se sem nastěhovat dřív. 

 

Rozhovor č. 12, paní Josefa, 75 let 
1. Co Vás vedlo k rozhodnutí přestěhovat se do DPS „Penzion“ Polička a jak jste se o jeho existenci 

dozvěděla? 

Rozhodla jsem se sama, doma jsem byla sama a taky hlavně ze zdravotních důvodů. 

2. Když jste poprvé vstoupila do DPS, jaký jste měla pocit?  

Líbilo se mi tu hned, protože tu bylo teplo a doma jsem měla docela zimu. 

3. Máte nějaké zdravotní problémy, které Vás v souvislosti s věkem omezují? 

Bolí mě kolena, klouby, mám artrózu – chodím o dvou holích. Taky mě zlobí ledviny a oči. 

4. Využíváte v současnosti služby nabízené v DPS, které Vám usnadňují život? Jak jste s nimi spokojena a 

s chováním personálu? 

Jsem spokojená, využívám úklid, pedikúru, obědy a praní prádla. 

5. Jaké jste měla koníčky a záliby dříve a čemu se věnujete dnes? 

Dřív jsem měla zahradu, chodila jsem hodně do lesa, četla jsem a dnes chodím na přednášky, cvičení, akce, 

výlety. 

6. Jaké máte vztahy s rodinou, kamarády, vrstevníky, sousedy? Udržujete kontakt? 

Máme s dětmi hezký vztah, pravidelně mě navštěvují. A já tu mám jednu hodnou paní a jednu takovou 

společnici, jezdíme spolu jejím autem na výlety, zrovna dneska taky jedeme. 

7. Co se Vám v DPS líbí nebo naopak nelíbí? 

Jsem tu spokojená, nestěžuju si na nic. 

8. Kdy byste měla možnost, co byste okamžitě změnila? 

Nemám co. 

9. Zúčastňujete se nabídky aktivit pořádaných DPS nebo aktivit pořádaných jinými organizacemi mimo 

DPS?  

Byla jsem na výletě, akcí se často účastním, je jich tu moc a moc se mi to líbí. To už nemusím, už teď si musím 

vybírat, abych to nějak stihla. 

10. Zkuste vyjmenovat činnosti, o kterých si myslíte, že Vám pomáhají uchovat si fyzickou, psychickou a 

intelektuální kondici? 

Hodně čtu, poslouchám hudbu, koukám na televizi, chodím cvičit, občas si zajdu do města nakoupit. 

11. Kdy byste mohla vrátit čas, změnil byste svoje rozhodnutí o nastěhování do DPS? 

Nastěhovala bych se znova, protože se mi tu líbí, je tu teplo a hodní lidé. 

 

 

 



 

Příloha č. 4 

Ostatní služby nabízené v DPS „Penzion“ Polička 

Prodejna potravin 

Ve vstupní hale DPS je prodejnička potravin, kde si obyvatelé DPS mohou zakoupit 

základní potraviny, čerstvé pečivo, denní tisk i základní drogistické zboží. 

Pronájmy nebytových prostor 

DPS disponuje nebytovými prostory, které pronajímá. Je sepsána nájemní smlouvaa platí 

se nájemné za podlahovou plochu a režijní náklady za energie. 

Pronájem hostinského pokoje 

V DPS je možnost pronájmu hostinskéhopokoje pro rodinné příslušníky, kteří přijeli na 

delší návštěvu. 

Zdravotní a sociální služby 

Zdravotní ošetřovatelskou péči zajišťuje Oblastní charita Polička. Lékař dochází do DPS 1x 

za týden, případně na vyžádání obyvatele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 5 

Poskytované úkony a ceník pečovatelské služby DPS „Penzion“ platný 

od 1. 2. 2012                                                                            

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI  CENA 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:   

pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 85,- Kč / hodinu 

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 95,- Kč / hodinu 

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, 95,- Kč / hodinu 

pomoc při prostorové orientaci, dohled nad dodržováním denního režimu, 95,- Kč / hodinu 

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík. 95,- Kč / hodinu 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

pomoc při úkonech osobní hygieny, 95,- Kč / hodinu 

pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 95,- Kč / hodinu 

pomoc při použití WC. 95,- Kč / hodinu 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

zajištění stravy - obědu z kuchyně DPS "Penzion", 50,- Kč / oběd 

zajištění stravy - dietního obědu z kuchyně Poličské nemocnice, 52,- Kč / oběd 

dovoz obědů, 20,- Kč / úkon                                     

donáška obědů v budově DPS, 12,- Kč / úkon   

pomoc při přípravě jídla a pití, 85,- Kč / hodinu 

příprava a podání jídla a pití. 85,- Kč / hodinu 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:   

běžný úklid a údržba domácnosti, 90,- Kč / hodinu 

údržba domácích spotřebičů, 90,- Kč / hodinu 

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklid po 

malování, 
100,- Kč / hodinu 

donáška vody, 100,- Kč / hodinu 

topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení, 100,- Kč / hodinu 

běžné nákupy a pochůzky, 100,- Kč / hodinu 

velký nákup, například týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti, 100,- Kč / úkon 

praní a žehlení ložního nebo osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy, 50,- Kč / kilogram 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a 

instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět. 
100,- Kč / hodinu 

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI 

Zapůjčení kompenzačních pomůcek - invalidní vozík. 200,- Kč za měsíc 

Zapůjčení kompenzačních pomůcek - nástavec na WC. 30,- Kč za měsíc 

Zapůjčení kompenzačních pomůcek - toaletní křeslo. 100,- Kč za měsíc 

Zapůjčení kompenzačních pomůcek – chodítko. 100,- Kč za měsíc 

Vypracovala: Irena Smolková Schválil: Pavel Brandejs 
   vedoucí pečovatelské služby Ředitel DPS"Penzion" Polička 

 
[Zdroj:www.dpspolicka.cz] 

 



 

Příloha č. 6 

 
Fotografie DPS „Penzion“ Polička 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

[Zdroj:www.dpspolicka.cz] 



 

Příloha č. 7a 

Fotografie ukázek volnočasových aktivit 

 

Poličská univerzita třetího věku Poličská univerzita třetího věku 

 

Hrátky s pamětí                                                           Společné muzicírování 

 

Výuka na počítačích                                                   Šikovné ručičky 

[Zdroj:www.dpspolicka.cz] 

 



 

 

 

      

 

 

     

 

      

 

Příloha č. 7b 

 

Narozeninové zpívání                                                 Keramická dílna 

[Zdroj:www.dpspolicka.cz] 

 

 

 

 

   

  

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  V září roku 2004 

byl zahájen projekt 

Poličské univerzity třetího 

věku - vznikla tak v DPS 

pro seniory nová možnost 

jak trávit volný čas. Jedná 

se o méně náročnou formu studia, která je přístupna 

seniorům z Poličky a okolí bez ohledu na dosažené 

vzdělání. Účelem 

univerzity je možnost 

dalšího vzdělávání seniorů, 

rozvíjení jejich aktivit, 

paměti, rozšiřování 

vědomostí, navázání 

nových známostí a tím 

zkvalitnění jejich života.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stravování pro seniory i ostatní veřejnost  pro 

organizace i soukromé podnikatele. Možnost výběru ze 

dvou jídel. Nabízíme v   pracovní  dny  možnost   

stravování v jídelně  DPS „Penzion“ nebo dovoz obědu až 

do domu. Cena obědu i cena za dovážku se účtuje dle 

aktuálně platného ceníku.                                                

 

 

      

 

 

 

 

 

V případě zájmu o jakoukoliv 

pomoc se obraťte na: 

 

pana Pavla Brandejse 

ředitele DPS „Penzion“ 

 

nebo 

 

paní Irenu Smolkovou 

vedoucí pečovatelské služby. 

 

Najdete nás na adrese: 

Dům s pečovatelskou službou 

„PENZION“ 

Družstevní 970 

Polička 

 461 753 111 

Fax: 461 725 544 

 
www.dpspolicka.cz 
e-mail:reditel@dpspolicka.cz  

 

 

 

 

 

Dům s pečovatelskou 

službou 

 

 

 

Polička 

  Družstevní 970 

 

ředitel – Mgr.Pavel Brandejs  

 

 461 753 111 

Fax: 461 725 544 

 

www.dpspolicka.cz 
   e-mail:reditel@dpspolicka.cz 
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DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU  
“PENZION” POLIČKA 

                                          Družstevní 970                                                                                               
                        572 01 Polička, Tel.: 

461 753 111                                                                                       
---------------------------------------------------------------

--                                                                                                                    
    Otevřen od 1.1.1997, je umístěn v krásném 

prostředí vedle městského parku. Hlavní budova má tři 

patra, je zde 60 jednopokojových a 12 dvoupokojových 

bytů. 8 dvoupokojových bytů je v domečkách, které 

k DPS náleží. 

Každý byt má své sociální 

zařízení a základní 

vybavení - vestavěné 

skříně, kuchyňskou linku, 

elektrický sporák nebo 

vařič. Vytápění hlavní 

budova je centrální ze společné kotelny. Domečky jsou 

vytápěny každý samostatně vlastním plynovým kotlem. 

Do DPS lze přijímat 

držitele starobního nebo 

invalidního důchodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sociální péče poskytovaná seniorům, osobám 

chronicky nemocným nebo zdravotně postiženým. 

 Služba pomáhající žít plnohodnotný, aktivní, důstojný 

a běžný způsob života s určitou formou dopomoci a 

podporyv soběstačnosti, při každodenním zvládání 

péče o vlastní osobu nebo při zajišťování chodu a 

údržbě domácnosti. 

 Pečovatelská služba je poskytována v domácím 

prostředí uživatele - v jeho domácnosti nebo v centru 

služeb v DPS „Penzion“ Polička, od pondělí do neděle 

od 7:00 do 19:00 hodin. 

 Služba je poskytovaná za úhradu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DPS "Penzion" nabízí vzdělávací, aktivizační 

a relaxační  programy pro obyvatele DPS a pro zájemce z 

řad seniorské veřejnosti -  výuka anglického a německého 

jazyka, základy práce na počítači, taneční terapie na 

židlích, jóga, hrátky s pamětí, výtvarná dílna, keramika, 

kavárnička, společenské hry, promítání videa, poslech 

hudby, výlety, přednášky, besedy, taneční zábavy, 

návštěvy výstav, kulturní vystoupení děti z místních i 

okolních škol,narozeninová zpívání…. Všechny 

tyto činnosti jsou zaměřeny k 

radostnému a optimistickému 

strávení volného času a 

k navázání nových 

přátelských vztahů. 

 

 

 

 Schází se každé pondělí v odpoledních 

hodinách ve společenské místnosti DPS. Zde je 

k dispozici knihovna, televize, video, DVD, 

různé hry, nechybí šipky ani karty. Senioři se 

zúčastňují všech akcí, které Penzion pořádá. Je 

to parta, která se schází již několik roků a nové 

členy vždy ráda uvítá.                                
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Topíte v kamnech?       

Vyneseme popel, doneseme uhlí a 

dřevo. Pomůžeme s donáškou 

vody do domácnosti - (100,- Kč / 

hod.) 

 

Půjčujeme i kompenzační 

pomůcky:invalidnívozík –(200,- 

Kč / měsíc),             

chodítko, toaletní křeslo – (100,- 

Kč / měsíc)nebo nástavec na WC 

– (30,- Kč / měsíc) 

 

Zajišťujeme dohled nad 

dodržováním léčebného režimu – 

pozornost věnujeme dodržování denního režimu, 

kontrolujeme užívání léků předepsaných lékařem - (95,- 

Kč / hod.) 

 
Zásady poskytování pečovatelské 

služby 

 Uživatel a poskytovatel jsou 

rovnocenní partneři.  

 Služby jsou plánovány 

s uživatelem a jsou zaměřené na 

jeho individuální potřeby.  

 Podporujeme samostatnost, 

soběstačnost a nezávislost uživatelů. 

 Poskytujeme bezpečnou a odbornou službu. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pečovatelská služba pomáhá v péči lidem, kteří 

vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu 

potřebují pomoc a podporu.  

  Umíme zajistit, či být nápomocni v činnostech:  

 podání jídla, oblékání a svlékání,                

    nákupy … 

 koupání, sprchování, výměna                                      

    inkontinentních pomůcek … 

 dovoz obědů, příprava snídaně                           

    a večeře … 

 běžný i sezonní úklid, praní prádla … 

 doprovod k lékaři, na úřad, na poštu… 

 Umíme ulehčit péči rodinným příslušníkům pečujícím 

o své blízké.  

 Postaráme se o člověka i po propuštění z nemocnice a 

pomůžeme usnadnit návrat do domácí péče.   

 Umožňujeme lidem co nejdéle žít ve svém domácím 

prostředí a zachovat si své obvyklé životní návyky.   

 

Pečovatelská služba je poskytována v domácím 

prostředí uživatele nebobezbariérovém centru služeb v 

DPS „Penzion“ Polička v pracovní dny, soboty, neděle i 

svátky od 7:00 do 19:00 hod. 

 

V případě zájmu o pečovatelskou službu        se 

obraťte na 

paní Irenu Smolkovou, 

vedoucí pečovatelské služby 

 

 

Příloha ke standardům pečovatelské služby: L 
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Dům s pečovatelskou službou 

„PENZION“ Polička 

Družstevní 970 

Polička 

 461 753 111, 461 753 122 

e-mail: smolkova@dpspolicka.cz 

www.dpspolicka.cz 
 

 

mailto:smolkova@dpspolicka.cz
http://www.dpspolicka.cz/

