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ÚVOD 

Tématem mé absolventské práce je evaluace domova pro seniory. K hodnocení 

jsem si vybrala Domov pro seniory v Kostelci nad Černými Lesy, kde jsem v rámci 

školy vykonávala svou praxi.  

Toto téma jsem si zvolila na základě vzrůstajícího zájmu o problematiku seniorů, 

kteří se v důsledku demografického stárnutí populace dostávají do popředí zájmu 

společnosti. A právě stále přibývající počet seniorů mě vede k zamyšlení nad tím, 

jakým způsobem by mělo být toto období ontogeneze prožito. Jak je postaráno 

o  seniory, kteří již nemohou žít ve svém přirozeném prostředí?   

Na jedné straně jsou naše představy o ústavním bydlení a na straně druhé je reálný 

život v domově pro seniory, který je pro mnohé z nás vzdálenou, neznámou 

skutečností. Přiblížení této reality a zjištění, jak uživatelé hodnotí prostředí domova 

pro seniory, poskytované služby, činnost pracovníků domova, jak tráví volný čas 

a udržují kontakt s vnějším prostředím, je cílem mé absolventské práce. 

Absolventská práci je koncipována do dvou částí, teoretické a praktické.  

V teoretické části vysvětlím pojmy, které souvisí s tématem a jednotlivé kapitoly 

zaměřím na stáří, stárnutí, potřeby seniorů a možnosti aktivizace ve stáří. Dále 

přiblížím formy péče o seniory a popíši činnost evaluovaného domova pro seniory, 

na který jsem svou absolventskou práci zaměřena. Pozornost budu také věnovat 

standardům kvality sociálních služeb a zmíním i zákon 108/2006 Sb., o sociálních 

službách podle kterého je domov pro seniory zřizován. 

Praktická část bude založena na vytvoření hodnotících dotazníků, sběru a zpracování 

dat. Pro získání potřebných informací jsem zvolila kvantitativní metodologii 

a nástrojem sběru dat bude dotazník. Respondenty budou klienti domova pro 

seniory. 

V absolventské práci využiji informace z odborné literatury, platné legislativy, 

internetových zdrojů a sebraných dat. 
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1 CÍLE ABSOLVENSKÉ PRÁCE 

1.1 Hlavní cíl 

- zhodnotit kvalitu poskytované péče a služeb v domově pro seniory 

 

1.2 Dílčí cíl 

- vytvoření hodnotících dotazníků na kvalitu služeb poskytované péče 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Stáří a stárnutí 

2.1.1 Stáří 

Stáří je výsledek procesu stárnutí a je odrazem celého života jedince.  Z vývojového 

pohledu je stáří posledním obdobím lidského života, které končí smrtí. 

Stáří můžeme také chápat jako konečnou etapu geneticky vyměřeného trvání 

života. [HARTL, HARTLOVÁ, 2000] 

2.1.2 Stárnutí 

Stárnutí je celoživotní proces, začíná již od narození a je individuální záležitostí 

každého člověka.   

Každý člověk stárne. Toto tvrzení je všeobecně známé a uznávané. Ostatně jak se 

říká, stárnutí a stáří, stejně jako smrt, jsou jedinou spravedlivou jistotou, kterou 

máme. [HAŠKOVCOVÁ, 2010]  

Existuje celá řada způsobů, jak definovat stárnutí a jednou z možností, je zaměřit se 

na charakteristiky vypozorované u starého člověka. Ty můžeme dělit na tzv. časově 

vzdálené (distální) efekty stárnutí, které se udály například již v dětství (např. ztráta 

pohyblivosti po dětské obrně), a na tzv. časově blízké (proximální) efekty stárnutí, 

které se staly nedávno (např. zlomenina nohy, což má za následek omezení chůze). 

Výše zmíněné charakteristiky lze také sledovat z hlediska pravděpodobnosti, že je 

sdílejí ostatní staří lidé. Universální znaky stárnutí, které sdílejí všichni staří lidé 

(např. vrásčitá kůže) a probabilistické znaky stárnutí, které jsou u starých lidí 

pravděpodobné nikoli univerzální (např. artróza). 

Tyto termíny lze dále porovnat s podobnými pojmy jako je primární stárnutí (což 

jsou tělesné změny stárnoucího organismu) a sekundární stárnutí (tzn. změny, které 

se ve stáří objevují častěji, nejsou však jeho nutným doprovodným jevem). 
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Někteří badatelé přidávají třetí pojem - terciární stárnutí. Tímto pojmem vyjadřují 

prudký tělesný úpadek bezprostředně předcházející smrti. [STUART-HAMILTON, 

1999] 

Podle stránek osobnosti můžeme rozdělit stárnutí na biologické, psychologické 

a sociální. [HARTL, HARTLOVÁ, 2000] 

V knize Vágnerové se setkáme s názorem, že proces tělesného úpadku je 

individuální. Obvykle je biologické stárnutí ovlivněno genetickými dispozicemi, ale 

hrají zde velkou roli i vnějšími faktory. [VÁGNEROVÁ, 2007] 

2.1.3 Klasifikace stáří 

Starý člověk – senior – věková skupina začínající dovršením šedesáti let.  Tento 

pojem je spojován se sociálním statusem důchodce. 

Náš věk určuje nejen datum narození, ale i stav našeho organizmu, což někdy 

znamená, že skutečný věk tzv. chronologický může být s biologickým věkem značně 

v rozporu. 

Haškovcová ve své knize uvádí členění pro období ve druhé polovině lidského života 

(dle Světové zdravotnické organizace WHO), které se v dnešní době nejčastěji 

používá. 

Členění podle věku: 

• 45 – 59 let střední, též zralý věk 

• 60 – 74 let vyšší věk, nebo rané stáří 

• 75 – 89 let stařecký věk, sénium, ale také vlastní stáří 

• 90 let a výše dlouhověkost                         

       [HAŠKOVCOVÁ, 2010] 

Většina gerontologů pro označení začátku stáří, nebo li mezního věku, rovněž udává 

věk mezi šedesáti a šedesáti pěti lety. 
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Další možnosti rozdělení věku u lidí starších 65 let, je dělení na kategorie třetího 

věku a čtvrtého věku. „Třetí věk“ znamená aktivní a nezávislý život ve stáří. „Čtvrtým 

věk“ je označováno období, kdy je člověk při zajišťování základních potřeb odkázán 

na druhé. [STUART-HAMILTON, 1999] 

2.1.4 Změny ve stáří 

Staří je spojeno se změnami, které probíhají v několika oblastech. Ke změnám 

dochází v rovině tělesné, psychické a sociální. Jde o propojené systémy a všechny 

oblasti se vzájemně ovlivňují a určují osobnost starého člověka. Změny ve stáří:  

Tělesné změny: 

• změny vzhledu 

• úbytek svalové hmoty 

• změny termoregulace 

• změny činnosti smyslů 

• degenerativní změny kloubů 

• změny trávícího systému vyprazdňování 

• změny vylučování moči (častější nucení) 

• změna sexuální aktivity 

Psychické změny: 

• zhoršení paměti 

• obtížnější osvojení si nového 

• nedůvěřivost 

• snížená sebedůvěra 

• emoční labilita 

• změny vnímání 

• zhoršení úsudku 

 

Sociální změny: 

• odchod do penze 

• změna životního stylu 
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• ztráta blízkých osob 

• osamělost  

• finanční obtíže 

              [VENGLÁŘOVÁ, 2007] 

Vágnerová ve své knize popisuje změny v období stáří, ke kterým dochází v několika 

základních oblastech a které se odráží v potřebách seniorů. Jsou to změny fyzické, 

nebo tělesné (změny orgánů, funkce organismu, nemoci), psychické (intelekt, 

paměť, emoce), sociální (sociální podmínky a sociální role, komunikace) a duchovní 

(smíření, integrita). Všechny oblasti se vzájemně ovlivňují a určují osobnost starého 

člověka. [VÁGNEROVÁ, 2007] 

2.2 Demografické ukazatele stárnutí  

Demografické výzkumy a prognózy hovoří jasně a výstižně. Lidská společnost 

celosvětově stárne. 

Sociální rozvoj, lepší životní a pracovní podmínky, pokroky v medicíně a prosazování 

sociálních práv vedou k tomu, že méně lidí dnes umírá předčasně. Více lidí má 

možnost prožít delší život než v minulosti a starší lidé tak tvoří významnější část 

populace než kdykoliv v minulosti. Stáří se stává přímou zkušeností většího počtu 

lidí.  

Stárnutí populace je nejcharakterističtějším rysem demografického vývoje České 

republiky i dalších rozvinutých zemí Evropy. Tento demografický vývoj bude 

v dalších letech pokračovat.  

Podle Českého statistického úřadu by měli lidé starší 65 let v roce 2030 tvořit 22,8 % 

populace, v roce 2050 pak 31,3 %, což představuje přibližně 3 miliony osob. V roce 

2011 tvořily osoby starší 65 let 15,5 % obyvatel České republiky. Relativně 

nejrychleji se přitom bude zvyšovat počet osob nejstarších, tedy osob nad 80 let. 

[http://www.mpsv.cz,2] 
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2.3 Život seniora a jeho potřeby  

Pro zajištění kvalitní péče o starého člověka je bezesporu nutná znalost jeho 

individuálních potřeb. S nástupem stáří se složení potřeb a hodnot mění.  

Skutečnost, že se člověk učí celý život, nepřestává platit ani v seniorském věku. 

Přizpůsobení se novým situacím adaptace na změny v životě, volba životního stylu, 

přehodnocování priorit, uspořádání vztahů a další dílčí psychosociální aktivity lze 

zahrnout do procesu sociálního učení. Do života seniora vstupují pochopitelně jiné 

okolnosti, které ovlivňují jeho rozhodnutí a udávají rozměr možnostem 

je uskutečnit. Jde především o možnosti ekonomické, o sociální zázemí a zajištění 

jistoty a bezpečí (rodina, přátelé, úzké společenské skupiny, sociální služby). Při 

zachování autonomie zhodnocuje senior svůj život na vysokém procentu možnosti 

sám, určitým procentem se na kvalitě života seniora ve stáří podílí i přístup 

společnosti. C. G. Jung chápe stáří jako výsledek procesu individualizace 

s významným vývojovým úkolem, zvládnutí vrcholu osobního rozvoje. 

[VÁGNEROVÁ, 2007] 

Jako u každého jiného učení vychází i obtížnost úkolu dobře zestárnout z osobních 

předpokladů (ty jsou dány např. osobnostními rysy, temperamentem, úrovní 

funkčního věku), ale také z motivace a podpory nejbližšího okolí i celé společnosti. 

2.3.1 Příprava na stárnutí a stáří 

Včasná a účinná příprava na stáří přímo ovlivňuje adaptaci na tento úsek života 

a pomáhá seniorovi zvládat úskalí, která stáří přináší.  

Příprava na stáří dle Vostrovské: 

Dlouhodobá (probíhá po celý život) – probíhá od mládí v rodině a výchovně 

vzdělávacích institucích. Měla by být zaměřena zejména na vytvoření vztahu 

ke starým lidem, na přijmutí správné životosprávy a racionální výživy. Může být 

realizovaná např. jako dobrovolná pečovatelská aktivita studentů, formou návštěv 
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v domovech pro seniory, prostřednictvím besed a také příkladem v rodině. Mladá 

generace se seznamuje s problematikou stárnutí a stáří.  

Střednědobá (probíhá od 45 let) – měla by se zaměřit na hledání vhodných koníčků, 

které pomohou vyplnit volný čas v době penzionování. Je vhodné již nyní aktivity 

zahájit a s odchodem do penze pak rozvinout.  

Krátkodobá (2 – 3 roky před odchodem do důchodu) – potřeba vyrovnat 

se psychicky se ztrátou sociálního postavení spojenou s odchodem ze zaměstnání. 

Také by měla být zaměřena prakticky, např. na úpravu bytu na bezbariérový, 

výměna starých či nefunkčních spotřebičů apod., dokud na to má člověk sílu 

a potřebné finanční prostředky. [VOSTROVSKÁ, 1998] 

Haškovcová ve své knize uvádí pojem „druhý životní program“. Jsou to aktivity 

přinášející pocity uspokojení a společenského uznání těch jedinců, kteří již jsou 

v penzi. Druhý životní program může mít formu další práce, kdy jedinec zůstává 

v původním pracovněprávním vztahu, či si najde jiný. Může také docházet 

ke zkracování pracovního úvazku, nebo k práci formou brigád apod. Dále se nabízí 

různé formy dobrovolnictví, vhodný je rozvoj aktivit  a koníčků, zejména těch, které 

jedinec vykonával již před odchodem do penze. Další z možných forem druhého 

životního programu je studium na Akademiích a Univerzitách třetího věku. 

[HAŠKOVCOVÁ, 2010] 

Obecně lze říci, že příprava na stárnutí a stáří by měla zahrnovat zejména zdravý 

životní styl, podporu zdraví ve středním věku, podporu tělesných a duševních 

aktivit, relaxaci, psychohygienu, posilování mezilidských vztahů. Důležité je také 

zajistit si materiální podmínky, které pomohou uskutečňovat aktivní život ve stáří, 

vyřešit bytovou situaci, ujasnit si pracovní možnosti, průběh odchodu do důchodu 

(např. částečný pracovní úvazek) a vybrat vhodné aktivity jako alternativu k absenci 

zaměstnání. V dnešní době však střední generace nepociťuje zodpovědnost za svou 

přípravu na stáří, nepovažuje ji za důležitou. 

Odchod do důchodu je jednou z největších sociálně podmíněných změn ve stáří, 

důchodce je tímto způsobem eliminován na okraj společnosti. Odchod do důchodu 
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může mít různý osobní význam, může ovlivnit strukturu potřeb, styl života i některé 

složky osobnosti. [VÁGNEROVÁ, 2007]  

2.3.2 Senioři a adaptace  

„Ničím nestárne člověk rychleji než neustálou myšlenkou na to, že stárne.“ 

                                 Georg Christoph Lichtenberg  

Každý senior se pravděpodobně setkal s názorem, že teď již nemusí nic dělat, může 

si užívat volno v klidu svého domova a v případě potřeby se uchýlit do domova pro 

seniory či do nemocnice. Jak má ale stárnoucí člověk svůj volný čas vyplnit, to už mu 

okolí neporadí a naopak aktivity pro seniory považuje mnoho lidí za zbytečné. 

Pokud chceme naše stáří prožít důstojně a spokojeně, je nezbytné ho přijmout 

a ztotožnit se s ním. V dnešní společnosti je však naopak často vidět opačný jev – 

nepřijetí stáří, popírání reality stárnutí a snaha jej odvrátit a to například 

kosmetickými přípravky či plastickou chirurgií. Nejčastějším způsobem jak popřít 

přicházející stáří je zakrýt jeho vnější znaky. 

Tři hlavní fáze procesu smiřování se s tělesným stárnutím a adaptace na tyto změny:  

• Fáze prvních signálů stárnutí – bývají popřeny, bagatelizovány.  

• Fáze smlouvání – člověk si připouští, že stárne, srovnává se s vrstevníky, 

snaží se posilovat pocit, že to s ním není tak zlé, nakonec stárnutí přijímá 

a smiřuje se s ním.  

• Fáze přijetí reality tělesného úpadku – smiřování se s poklesem tělesných sil, 

s proměnou zevnějšku, tělesnými potížemi.  

                       [VÁGNEROVÁ, 2007] 

Dalších pět základních typů adaptace na stáří a možností přizpůsobení 

se seniorskému věku uvádí Reichardová:  

• Konstruktivní typ – člověk se těší ze života, má smysl pro humor, 

je tolerantní přizpůsobivý. Zvládá se vyrovnat s těmi omezeními, která mu 

stáří přináší. Dokáže dále rozvíjet své zájmy, má svůj program na stáří.  
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• Závislý typ – člověk poměrně vyrovnaný, je závislý na druhých, spoléhá se na 

ně, rád odpočívá, práci vzdává. Přesouvá zodpovědnost na ostatní, je spíše 

pasivní.  

• Typ obranného postoje – člověk soběstačný, odmítá pomoc druhých, na stáří 

se připravuje, smíří se s ním, ovšem dívá se na něj pesimisticky. Zpravidla 

u lidí, kteří byli společensky a profesně úspěšní.  

• Nepřátelský typ (hostilní postoj) – při styku s lidmi projevuje agresivitu, 

je podezřívavý, má ke stárnutí a stáří odpor.  

• Intropunitivní reakce (depresivní typ) – zanedbává společenské styky, 

má často depresivní náladu, ale stárnutí a smrt mu nedělá starosti, smrt bere 

jako vysvobození. [ŠVANCARA, 1983] 

V 60. letech 20. století se objevily dvě teorie týkající se udržování či naopak 

zanechávání aktivity v seniorském věku.  

• Teorie postupného uvolňování z aktivit – optimální sociální adaptace ve stáří 

se dá dosáhnout tak, že se jedinec postupně uvolňuje z aktivity a sociálních 

rolí, vzdává se činností.  

• Teorie aktivního stáří – zde se klade důraz na udržení sociálních funkcí 

během stárnutí i stáří. Nelze říci, ke které teorii by se měli senioři přiklánět. 

Úplné uvolnění z aktivit jistě není prospěšné stejně jako zachování všech 

aktivit i do vysokého věku.  

Adaptaci člověka na stáří lze shrnout do pěti „pé“. Jsou to:  

• perspektiva,  

• pružnost,  

• prozíravost,  

• porozumění pro druhé,  

• potěšení.                                                                             [ŠVANCARA, 1983] 
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2.3.3 Význam aktivizace pro seniora  

Činností se funkce lidského těla a mysli posilují a rozvíjejí. Každá činnost vychází 

z našich vnitřních potřeb a má vždy nějaký motiv, důvod. 

Obecně lze konstatovat, že i ve starším věku je nejdůležitějším kritériem kvality 

života různorodost potřeb a možnost jejich uspokojování, ať už jde o potřeby 

fyziologické, psychické nebo sociální. Teorie aktivního stárnutí předpokládá, že jsou 

ve stáří zachovány potřeby středního dospělého věku – především potřeba být stále 

aktivní a užitečný. [MÜHLPACHR, 2004] 

 V péči o seniory je aktivizace nezbytná, protože:  

• aktivizace je optimální terapie ve stáří  

• je součástí mentální hygieny a vytváří odolnost  

• je nejlepší sociální prevencí biologického procesu stárnutí  

• senior si při ní sám určuje míru aktivity vlastním rozhodnutím  

• je přirozeně lidská a ekonomicky nejméně nákladná  

• přináší nemalé společenské úspory  

• podpoří setrvání člověka v domácím prostředí co nejdelší dobu 

• umožňuje seniorům žít normální život, zachovává autonomii  

[VOSTROVSKÁ, 1998] 

2.4 Sociální péče 

Sociální péče je nezbytnou součástí sociální politiky a vychází ze společenské 

solidarity. 

Sociální péče je nástroj sociální ochrany vytvořený státem pro případ sociální 

události spočívající v nedostatku příjmu způsobeném nepříznivou sociální situací. 

Důsledkem je neschopnost zabezpečit své potřeby, zejména vlastní výdělečnou 

činností. Sociální péče pomáhá uspokojit hmotné, psychické a sociální potřeby. Zajišťuje 

také odbornou pomoc pro adaptaci na sociální prostředí a také prevenci v této oblasti. 

Pojem péče je v české právní úpravě tradiční, z obsahového hlediska však spíše 
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odpovídá pojmu sociální pomoci. Sociální pomoc je chápána jako poslední síť 

sociální ochrany – „záchranná sociální síť“. [http://cs.wikipedia.org,3] 

Jak uvádí Haškovcová, důstojné stáří, autonomii a úctu je možné zachovat jen ve 

společnosti, která se nebude odvracet od naplňování práv a skutečné podpory. Tedy 

společnost, která bude poskytovat nejen dostatečný rozsah sociálních služeb 

a finanční zajištění, ale i vstřícnost a lásku.  [HAŠKOVCOVÁ, 2010] 

Sociální pomoc starým občanů je realizována především prostřednictvím dávek 

a služeb sociální péče.  

2.4.1 Rodinná péče 

Starý člověk, který z důvodu zvyšujícího se věku a zhoršujícího se zdravotního stavu 

potřebuje pomoc, se v prvé řadě obrací na svoji rodinu. Péče v domácím prostředí 

je pro seniory jednoznačně nejvýhodnější. 

Také z historického hlediska byla péče o staré lidi praktikována výhradně 

a především v rámci rodiny. [HAŠKOVCOVÁ, 2010] 

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

na sebe vzala povinnosti péče o své seniory. Starších občanů, kteří vyžadují 

celodenní péči, v důsledku demografického stárnutí přibývá a prostředky 

institucionální peče, se nerozvíjejí úměrně rostoucím potřebám.  

Pomoc starému člověku vyžaduje velkou míru sociální soudržnosti rodiny, která péči 

poskytuje. Je nezbytné, aby členové rodiny byli jednotní ve své základní představě, 

zda chtějí a budou o stárnoucího seniora pečovat.  [JEŘÁBEK, 2005] 

Autor dále uvádí, že péče o staré lidi v rodině může mít nejrůznější podoby. Nemusí 

se tedy jednat pouze o neformální rodinnou péči (tzn., že do ní nejsou zahrnuti 

profesionální pečovatelé a prostředím výkonu péče je přímo domov), ale také 

o pomoc prostřednictvím profesionální péče zajišťované formou placených služeb 

v domácím prostředí. Model rodinné péče bude úspěšně fungovat za předpokladu 

pestré nabídky těchto služeb, spolupráce a vzájemné pomoci mezi institucemi 
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a rodinou. Toto vše by mělo pečujícímu členu rodiny ulehčit a pomoci v nelehkých 

a nikdy nekončících povinnostech, které na sebe vzal.  

Tato výše zmíněná rodinná péče je velmi rozmanitá. Dle intenzity a naléhavosti 

potřeb, které starý člověk vyžaduje, můžeme rozlišovat tři stupně péče. [JEŘÁBEK, 

2005] 

Tabulka č. 1 Péče o starého člověka dle intenzity a naléhavosti potřeb 

Stupeň  podpůrná péče        neosobní péče     osobní péče 

 

Náročnost psychicky, fyzicky a 

časově méně 

náročná 

časově náročnější psychicky, fyzicky a 

časově velmi náročná 

Formy finanční podpora, 

zajištění oprav v 

domácnosti, 

doprovod k lékaři, 

obstarání úřadů 

apod. 

činnosti související s péčí 

o domácnost např. úklid, 

vaření, praní 

osobní hygiena 

včetně toalety, 

podání léků, 

nakrmení, pomoc s 

mobilitou 

Intenzita nepravidelná, 

občasná, podle 

potřeby 

častá, pravidelná celodenní, 

každodenní 

Důležitost významná, důležitá obtížněji postradatelná nevyhnutelná, 

nepostradatelná 

Zpracováno podle: Jeřábek, Rodinná péče o staré lidi, 2005 

 V souvislosti s domácí péčí je nezbytné zmínit její pozitiva i negativa. Rodina nikdy 

není předem připravena na situace, které sebou stáří přináší, na nutnost zabezpečit 

péči nesoběstačným rodičům či prarodičům.  

Na potřebu možné péče a přijetí role závislého nejsou však připraveni ani samotni 

senioři. Ztráta soběstačnosti, sebe obslužnosti v banálních, a přesto nejdůležitějších 
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věcech člověka degraduje. Je zřejmé, že tento typ péče má pozitivní vliv nejen 

na psychiku seniora, o kterého rodina pečuje, ale také jeho na zdravotní stav. 

Příznivě zde působí nejen domácí prostředí ale i přítomnost blízkých osob. 

[JEŘÁBEK, 2005] 

Z hlediska pečujícího se jedná o to, jak on sám tuto domácí péči vnímá a jaký má 

dopad na jeho soukromý život. Největšími překážkami při péči o blízkého člověka 

mohou být obavy z nezvládnutí psychické a fyzické zátěže, obavy ze ztráty 

zaměstnaní, ke které by se případně museli odhodlat, dále v časové náročnosti 

poskytované peče, ale třeba také v potřebě přestěhovat rodiče do vlastního bytu.  

Dlouhodobá peče o nemohoucí je nároční jak psychicky, tak fyzicky, ale zároveň 

i sociálně (neboť může vest až k sociální izolaci) a v neposlední řadě jistě i finančně. 

[JEŘÁBEK, 2005] 

Jedním z nesnadných momentů péče o starého člověka je moment, kdy rodina péči 

o blízkého nezvládá a je nucena tuto nelehkou životní situaci řešit. Dnes lze využít 

služeb pečovatelské služby, denní a týdenní stacionáře a pobytové služby 

v domovech pro seniory.    

2.4.2 Institucionální péče 

Většina používaných institucionálních řešení péče a pomoci historicky představovala 

alternativy zajišťující především potřeby lidí, kteří ztratili své příbuzné. 

Poskytování sociálních služeb pro seniory bylo  spojováno s chudinskou péčí. Ještě 

dnes je institucionální peče určena zejména starým lidem, o které se nemá kdo 

starat. [JEŘÁBEK, 2005] 

Také Haškovcová ve své knize uvádí, že dříve péči o staré lidi charakterizovala 

vývojová triáda – tj. charita, obce, stát. Dále také uvádí, že tradiční péče o staré lidi 

byla postavena na principech křesťanské lásky a měla charitativní charakter. 

[HAŠKOVCOVÁ, 2010] 
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Dnes bývají tyto formální služby využívány v okamžiku, kdy neformální pečovatelé 

chybí, nebo z nějakých důvodů péči poskytovat nemohou a jsou chápány jako 

poslední východisko.  

Participace rodiny na péči obvykle nekonči předaním blízkého do institucionální 

peče, tedy např. do domova důchodců. Mnoho rodin vyjadřuje touhu spolupracovat 

a dále se podílet na péči, i po umístění svého blízkého do institucionální péče, nad 

rámec pouhých návštěv. Bohužel se ukazuje, že zatímco role ošetřujícího personálu 

je zjevná a snadno rozpoznatelná, peče rodinného příslušníka spočívající v drobných 

úkonech a pozornostech je „neviditelna“, a proto bývá často přehlížena 

a podceňována. [JEŘÁBEK, 2005] 

Pro poskytování pobytové sociální služby starým občanům se zřizují zařízení 

poskytující tyto sociální služby. Řadíme mezi ně domovy pro seniory, domovy 

se zvláštním režimem, denní a týdenní stacionáře a odlehčovací služby. 

2.5 Sociální služby  

2.5.1 Vymezení pojmu sociální služby  

Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, rozumí 

sociální službou činnost nebo soubor činností, které potřebným osobám zajišťují 

pomoc a podporu za účelem jejich sociálního začlenění nebo je prevencí sociálního 

vyloučení.  

Dále tento zákon uvádí, že rozsah, forma pomoci a poskytnutí podpory musí 

zachovávat lidskou důstojnost, musí vycházet z individuálně určených potřeb, má na 

osoby působit aktivně, podporovat jejich rozvoj a samostatnost, motivovat je 

k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování 

nepříznivé sociální situace.  

Při poskytování sociálních služeb musí být zachována základní lidská práva 

a svoboda osob. Podle tohoto zákona existují tři základní typy sociálních služeb: 

• sociální poradenství 
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• služby sociální péče (např. osobní asistence, pečovatelská služba) 

• služby sociální prevence (např. sociálně aktivizační služby pro seniory) 

 

Sociální služby mohou být poskytovány třemi formami a to jako:  

• Ambulantní služby - služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena 

do zařízení sociálních služeb a součástí není ubytování (např. denní centra). 

• Pobytové služby jsou služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních 

služeb (např. v Domovech důchodců, týdenních stacionářích apod.). 

• Terénní služby se poskytují v přirozeném sociálním prostředí.  

                

Zákonem jsou rovněž upraveny další náležitosti, které se sociálních služeb týkají, 

jako příspěvky na péči, druhy sociálních služeb a podmínky jejich činnosti, 

financování, odbornost a požadavky na jednotlivé pracovníky.  

Služby sociální péče tvoří: 

• Osobní asistence 

• Pečovatelská služba 

• Tísňová péče 

• Průvodcovské a předčitatelské služby 

• Podpora samostatného bydlení 

• Odlehčovací služby 

• Centra denních služeb 

• Denní a týdenní stacionáře 

• Domovy se zvláštním režimem 

• Chráněná bydlení 

• Sociální služby ve zdravotnických zařízeních ústavní péče      

           [z. Č. 108/2006 Sb., o sociálních službách] 

Služby jsou realizovány prostřednictvím „poskytovatelů sociálních služeb“ a jsou 

poskytovány zdarma, za částečnou úhradu či plnou úhradu. 
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Stáří jako věková kategorie samo o sobě nemusí být důvodem k užívání sociálních 

služeb. Ve stáří dochází k určitým změnám, díky kterým může být ovlivněna úroveň 

soběstačnosti seniora v určitých oblastech jeho činností, ať už se jedná o péči 

o domácnost, vlastní sebeobslužnost nebo sníženou schopnost uspokojovat vlastní 

potřeby. V takových životních situacích senior očekává pomoc od svého okolí. Jak 

jsem již zmiňovala, nejbližším článkem v poskytování pomoci je bezesporu rodina 

a blízcí přátelé. Další formu pomoci senior většinou hledá až tehdy, jsou-li možnosti 

rodiny a nejbližšího okolí vyčerpány – zde nastupuje společenská forma pomoci, 

tedy sociální služby. [MATOUŠEK, 2003]  

V absolventské práci se zaměřím na pobytovou formu služeb sociální péče 

poskytovanou v domovech pro seniory.  

2.5.2 Sociální služby pro seniory  

„Systém sociálních služeb pro seniory by se měl týkat všech sfér jejich života, měl by 

respektovat jejich práva a individuální potřeby a současně by měl zajistit pomoc 

rodinám, které pečují o nesoběstačné seniory.“  [VENGLÁŘOVÁ, 2007, s. 24] 

Domovy pro seniory jsou vymezeny zákonem 108/2006 sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů, jako pobytová služba sociální péče pro osoby se sníženou 

soběstačností zejména z důvodu věku, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby. Do základních činností domovů pro seniory patří: 

• poskytování ubytování  

• poskytování stravy 

• sociálně terapeutické a aktivizační činnosti  

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních 

záležitostí 
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Slovo pomoc nemá být nahrazování činností uživatele činností pečujícího, má 

respektovat všechny možnosti, kterých může senior využít, aby se tak jeho stav 

snížené soběstačnosti nezhoršoval, ale zlepšoval nebo alespoň udržoval. 

Sociální práce je v souvislosti se seniory zaměřena na ty, u kterých se zhoršil 

zdravotní stav, poklesly funkční schopnosti a klesá míra soběstačnosti. To má za 

následek, že dotyční senioři již nejsou schopni uspokojovat své každodenní potřeby 

v takové míře a na takové úrovni, jak byli zvyklí. [MATOUŠEK, 2007] 

Trendem dnešní doby je deinstitualizace. Na druhé straně je však nutné počítat 

s tím, že moderní rodina je stále méně ochotna a méně schopna pečovat o své 

stárnoucí členy. Dnešní moderní společnost je stále náročnější, pokud jde 

o vzdělání, pracovní výkon a sociální chování. [MÜHLPACHR, 2004] 

2.6 Standardy kvality sociálních služeb 

K průkaznému posouzení kvality poskytovaných sociálních služeb slouží standardy 

kvality poskytovaných služeb (dále jen standardy).  

Po roce 1989 začalo v České republice docházet k zásadním změnám v oblasti 

sociální práce, sociální služby od té doby procházejí procesem transformace.  

Standardy jsou specifikovány ve vyhlášce číslo 505/2006 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Jejich kontrolu provádějí inspekce kvality sociálních služeb a jsou závazné pro 

všechny typy sociálních služeb. 

Na tvorbě standardů začalo pracovat v roce 1999 MPSV prvními výzkumnými 

zprávami. Rok na to vzniklo dvacet pracovních skupin podle typů pokrokových 

sociálních služeb (například chráněné bydlení, domy na půli cesty atp.), které v té 

době poskytovaly téměř výhradně neziskové organizace. Zástupci těchto organizací 

byli vyzváni, aby shromáždili ostatní poskytovatele stejného typu služby a aby 

společně vytvořili typové standardy.  
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MPSV tak nastartovalo první proces vzniku oborové normy, na němž se podílely 

stovky lidí z terénu. Standardy sociálních služeb tedy nevznikly „od zeleného stolu“, 

nýbrž ze zkušenosti přímo tam, kde se služby poskytují. To, co bylo společné v 

typových standardech všech sociálních služeb, tedy principy, bylo následně 

zformulováno ve společných národních standardech. [KRUTILOVÁ, ČÁMSKÝ, 2009] 

V písemné podobě byly poprvé vydány Ministerstvem práce a sociálních věcí v roce 

2002. Publikace obsahovala 17 standardů kvality. Počet standardů byl postupně 

zredukován na současný počet 15. 

 Standardy kvality sociálních služeb jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je 

definována úroveň kvality poskytování sociálních služeb v oblasti personálního 

a provozního zabezpečení sociálních služeb a v oblasti vztahů mezi poskytovatelem 

a jedincem (klientem, uživatelem). Jednotlivá kritéria jsou tedy rozdělena do 3 

okruhů: procedurální standardy, personální standardy a provozní standardy. 

Nejdůležitější jsou procedurální standardy. Určují, jak má vypadat poskytování 

služby, na co je třeba se zaměřit při jednání se zájemcem o službu a jak přizpůsobit 

službu individuálním potřebám člověka. Z velké části jsou věnovány ochraně práv 

uživatelů sociálních služeb.  

Personálnímu zajištění služeb se věnují personální standardy. Kvalita služby je přímo 

závislá na vzdělání, dovednostech pracovníků a na podmínkách, které pro práci 

mají. 

Podmínky pro poskytování sociálních služeb jsou definovány v provozních 

standardech. Uvedené standardy se orientují na prostory, ve kterých jsou služby 

poskytovány, na dostupnost, na rozvoj kvality služeb a na jejich finanční zajištění. 

[ČERMÁKOVÁ, JOHNOVÁ, 2002] 

Přehled standardů kvality sociálních služeb: 

1. cíle a způsoby poskytování sociálních služeb 

2. ochrana práv osob 

3. jednání se zájemcem o sociální službu 
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4. smlouva o poskytování sociální služby 

5. individuální plánování průběhu sociální služby 

6. dokumentace o poskytování sociální služby 

7. stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby 

8. návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje 

9. personální a organizační zajištění sociální služby 

10. profesní rozvoj zaměstnanců 

11. místní a časová dostupnost poskytované sociální služby 

12. informovanost o poskytované sociální službě 

13. prostředí a podmínky 

14. nouzové a havarijní situace 

15. zvyšování kvality sociální služby  

Standardy kvality jsou podrobně uvedeny v příloze č. 1. 

              [http://www.mpsv.cz,4] 
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2.7 Domov pro seniory Kostelec nad Černými lesy 

Domov pro seniory Kostelec nad Černými lesy je příspěvková organizace. 

Zřizovatelem je Město Kostelec nad Černými lesy.  

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, 

zřizuje domov pro seniory (pobytová forma služby) a současně pečovatelskou službu 

(terénní forma). 

Domov pro seniory je postaven ve stráni v nádherném prostředí Pekloského údolí 

s překrásným výhledem přes Trubský les do Polabské nížiny. Vila byla postavena 

v roce 1910. Již od roku 1914 budova sloužila zestárlým a nemocným sestrám 

z  České diakonie a nesla název: „Dům odpočinku českých a evangelických 

diakonek“. Od roku 1974 sloužila budova k poskytování služeb starším lidem jako 

domov důchodců. S novelizací zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách je od 1. 1. 

2007 poskytovaná služba registrovaná jako domov pro seniory.  

Příjemný pocit má návštěvník hned při vstupu do areálu, kde ho uvítá milý nápis na 

průčelí budovy „DEJ BŮH ŠTĚSTÍ“ a rozlehlá zahrada s ovocnými a okrasnými 

stromy, kde mohou staří lidé trávit volné a příjemné chvíle.  

 [http://www.ddkostelecncl.cz,1] 

Budova je dvoupatrová s podkrovím, v suterénu je umístěna kotelna, prádelna, 

sušárna, sklad potravin a strojovna výtahu. Přízemí slouží převážně k provozním 

účelům tj. administrativě, stravování a zdravotnímu úseku a je zde pětilůžkový pokoj 

se zvýšenou ošetřovatelskou a zdravotní péčí.  Na konci chodby v přízemí je terasa, 

která v jarních, letních, ale i v teplejších podzimních dnech slouží k relaxaci 

a oddechu uživatelů. V prvním patře se nacházejí pokoje a je zde koupelna 

s toaletou. V podkroví budovy jsou dva pokoje, společenská místnost, jídelna 

s malou kuchyňkou a televizí, kam se klienti dopravují výtahem.   

Kapacita zařízení je 27 uživatelů a v současné době je plně obsazena.   
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O bezprostřední péči obyvatelů se stará 20 členný personál (schéma č. 1). Veškerý 

personál se podílí na aktivizaci života uživatelů domova. 

Praktický lékař dochází do domova pravidelně každý týden, v odpoledních a nočních 

hodinách je volána pohotovostní služba. 

Cílovou skupinou jsou mladší senioři (65-80let) a starší senioři (nad 80let), kteří mají 

sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc fyzické osoby. 

Posláním zařízení je nahradit domov uživatelům, kteří vzhledem ke svému věku a 

zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a umožnit jim prožít 

aktivní a důstojné stáří.  

Cílem domova je poskytovat co nejkvalitnější služby. Postupně přetvářet zařízení 

tak, aby svým vybavením, odborností personálu a celkovým přístupem k cílové 

skupině bylo v souladu s platnou legislativou o poskytování sociálních služeb.  

Sociální služba obsahuje tyto základní činnosti: 

• poskytování ubytování  

• poskytování stravy  

• pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu  

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 

hygienu  

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

• sociálně terapeutická činnost  

• aktivizační a kulturní činnost  

• pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů  

• pomoc při obstarávání osobních záležitostí 

V oblasti aktivizace domov pro seniory činnosti plánuje podle potřeb uživatelů. Do 

domova pro seniory chodí vystupovat děti ze Základní a Mateřské školy v Kostelci 

nad Černými lesy, buď s tanečním, pěveckým nebo recitačním vystoupením, která 

jsou pro cílovou skupinu zpestřením stereotypního režimu. Dále domov pro seniory 

pořádá jednorázové výlety dle libovolného výběru uživatelů (zoo, hrady a zámky…). 



 

 

Domov koná posezení v altánu spojené s grilováním a hudbou k poslechu. Další 

volnočasové aktivity se pořáda

uživatelů. Pravidelnou aktivizační činnost domov pro seniory ve svém zařízení nemá.

Jak již bylo zmíněno, d

zanechat uživatele co nejdé

umístěni do zařízení sociální

životních potřeb uživatele. Cílo

s chronickým a zdravotním 

Schéma 1: Organizační struktura

[zdroj: vlastní] 
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Domov koná posezení v altánu spojené s grilováním a hudbou k poslechu. Další 

volnočasové aktivity se pořádají pouze na individuální požadavky ze strany 

uživatelů. Pravidelnou aktivizační činnost domov pro seniory ve svém zařízení nemá.

Jak již bylo zmíněno, domov zřizuje i terénní pečovatelskou službu. Cí

ivatele co nejdéle v jeho přirozeném prostředí a oddálit nutnost 

ízení sociálních služeb, a to podporou při zajiště

ivatele. Cílovou skupinou jsou mladší a starš

chronickým a zdravotním postižením. [Výroční zpráva, 2011] 

Schéma 1: Organizační struktura 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

V teoretické části byly vysvětleny pojmy, které souvisejí s tématem absolventské 

práce. Byla přiblížena problematika stáří a stárnutí, potřeby seniorů, demografické 

ukazatele stárnutí a dále také změny, které jsou se stářím neodmyslitelně spojeny.   

Zmíněny byly formy sociální péče o staré občany a činnost evaluovaného Domova 

pro seniory v Kostelci nad Černými lesy (dále jen domova). Popsány byly také části 

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

vztahující se k činnosti domova pro seniory. V neposlední řadě byly zmíněny 

standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. 

Praktická část práce bude věnována hodnocení činnosti evaluovaného domova. 

Data pro tuto praktickou část byla získána prostřednictvím dotazníkového šetření od 

uživatelů domova. Jejich hodnocení je strukturována do jednotlivých oblastí. Jedná 

se o hodnocení prostředí domova, nabídku aktivizačních programů, hodnocení 

poskytovaných služeb a také hodnocení činnosti pracovníků domova. 

3.1 Popis souboru 

Praktická část práce je vzhledem k vybranému tématu prováděna kvantitativní 

metodologií.                                                      

Jako nástroj sběru dat byl zvolen dotazník. Tato metoda je velmi efektivní, neboť 

obsáhne široký okruh lidí a umožňuje tak získání informací od rozsáhlého počtu 

respondentů v poměrně krátkém období.  

Sběr dat byl realizován ve dnech 19., 20. a 21. února 2013 v prostorách domova 

prostřednictvím dotazníku, který byl koncipován pro uživatele domova. Dotazník byl 

sestavován s ohledem na věk, možnosti a schopnosti respondentů. Této skutečnosti 

odpovídá také počet otázek, které dotazník obsahuje, jejich formulace, zvolená 

velikost písma, formát a způsob grafického zpracování dotazníku. Dotazník je 

přiložen pod číslem 2 jako příloha absolventské práce. 

Dotazníky jsem z důvodu co největší míry nestrannosti rozdala uživatelům 

(respondentům) sama, bez pomoci pracovníků domova. Vyplňování proběhlo na 



 

 

pokojích. Uživatelé na 

vyplňování odpovědí jsem jim byla nápomocna z

Výzkum byl realizován u všech 27 uživatelů domova. Mezi respondenty bylo

(89 %) a 3 muži (11 %) v

[zdroj: vlastní] 

 

Následující kapitoly budou v

vyplněných dotazníků

první je věnován spokojenosti uživatel
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Uživatelé na otázky odpovídali samostatně, pouze při mechanickém 

vyplňování odpovědí jsem jim byla nápomocna z důvodu jejich zhoršené motoriky.

Výzkum byl realizován u všech 27 uživatelů domova. Mezi respondenty bylo

%) v průměrném věku 83,4 let. 

Následující kapitoly budou věnovány vyhodnocení dat, která byla získána z 

ů. Interpretace je rozdělena do několika díl

nován spokojenosti uživatelů s prostředím domova. 

žen 24

mužů 3 

Graf č. 1 Počet mužů a žen

otázky odpovídali samostatně, pouze při mechanickém 

důvodu jejich zhoršené motoriky. 

Výzkum byl realizován u všech 27 uživatelů domova. Mezi respondenty bylo - 24 žen 

 

která byla získána z 

kolika dílčích celků, z nichž 
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3.2 Spokojenost uživatelů s prostředím Domova pro seniory 

v Kostelci nad Č. lesy 

Cílem úvodních otázek dotazníku bylo zjištění, na jakém pokoji jsou uživatelé 

ubytováni, do jaké míry jsou s ubytováním spokojeni, jak hodnotí svůj pokoj 

a prostředí domova. 

Evaluovaný domov pro seniory disponuje 11 pokoji. K ubytování slouží 5 

dvoulůžkových pokojů, 4 třílůžkové a 1 pětilůžkový. Dvoulůžkové pokoje tvoří 50 % 

z celkové kapacity zařízení, třílůžkové pokoje 40 % a pětilůžkový pokoj 10 %. 

3.2.1 Spokojenost s ubytováním 

Cílem druhé otázky bylo zjistit, jak jsou respondenti spokojeni s ubytováním. 

Z analýzy dat vyplývá, že převážná většina dotazovaných uživatelů je s ubytováním 

spokojena a není tedy kritická ke společnému soužití na vícelůžkových pokojích. 

Tato skutečnost mě velmi překvapila. Nejčastěji volenou známkou při hodnocení 

spokojenosti s ubytováním je jednička, tou hodnotilo 18 respondentů (67 %). 

Chvalitebně hodnotilo 7 respondentů (26 %) a dobře pouze 2 respondenti (což je 

7 %). Velmi pozitivní je, že nebyla zvolena známku čtyři ani pět.  

 

[zdroj: vlastní] 
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Graf č. 2  Ohodnoťte, jak jste spokojen (a) s ubytováním.



 

 

3.2.2 Hodnocení pokoje

Ve třetí otázce měli respondenti ohodnotit svůj pokoj. Z

otázka týkající se dostatku denního světla byla hodnocena nejlépe a to ve 24 

případech ano, což potvrzuje 

a pokoje jsou opravdu světlé. Druhou nejlépe hodnocenou otázkou bylo zařízení 

pokoje, kde ano označilo 21 respondentů. Naopak hůře hodnocenou otázkou byla 

pohodlnost lůžka, kterou hodnotilo 

většina respondentů v

odpovědělo pouze 7 uživatelů. Tato skuteč

pro zakoupení uzamykatelných skříněk.  

Přehled odpovědí je uveden v následuj

[zdroj: vlastní] 
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Hodnocení pokoje 

Ve třetí otázce měli respondenti ohodnotit svůj pokoj. Z analýzy dat vyplývá, že 

otázka týkající se dostatku denního světla byla hodnocena nejlépe a to ve 24 

případech ano, což potvrzuje skutečnost, že jsou na pokojím většinou dvě okna 

pokoje jsou opravdu světlé. Druhou nejlépe hodnocenou otázkou bylo zařízení 

pokoje, kde ano označilo 21 respondentů. Naopak hůře hodnocenou otázkou byla 

pohodlnost lůžka, kterou hodnotilo záporně 9 respondentů. Největší úskalí vidí 

tšina respondentů v nemožnosti uzamknout si své osobní věci. Zde kladně 

odpovědělo pouze 7 uživatelů. Tato skutečnost by mohla být pro domov podn

pro zakoupení uzamykatelných skříněk.   

dí je uveden v následujícím grafu. 
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Graf č. 3 Ohodnoťte Váš pokoj.
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3.2.3 Společné prostory domova  

Prostředí domova hraje důležitou roli při plnění funkce společenského kontaktu. 

Hodnocení vybraných prostor evaluovaného zařízení byla věnována čtvrtá otázka, 

ve které měli respondenti ohodnotit společné prostory domova, a to společenskou 

místnost, jídelnu a koupelnu + WC. 

Z analýzy dat vyplývá, že nejlépe hodnocená je koupelna a WC (26 respondentů 

ohodnotilo číslem jedna). Velký podíl na tomto pozitivním výsledku má zajisté 

i právě dokončená celková rekonstrukce koupelny a WC. Ke spokojenosti byla 

koupelna přestavěna na bezbariérovou a výška toalet přizpůsobena potřebám 

uživatelů. Hůře hodnocená byla společenská místnost a jídelna. Tato skutečnost 

může být zapříčiněna architektonickým řešením domova tedy umístěním 

v podkroví, kde díky zkoseným stěnám není tolik prostoru.  Naproti tomu, ani tato 

otázka nebyla hodnocena známkou 4 a 5.  

Grafické znázornění odpovědí na otázku je v následujícím grafu (hodnocení podle 

škálovací stupnice, kdy 1 je známkou nejlepší a 5 nejhorší). 

 

 

[zdroj: vlastní] 

 

Celkově hodnotí uživatelé ubytování a prostředí domova kladně, což nasvědčuje 

skutečnosti, že se nejedná o problematickou oblast činnosti domova. 
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3.3 Hodnocení služeb poskytovaných v Domově pro seniory 

v Kostelci nad Č. lesy 

Cílem další otázky v dotazníku bylo zjištění, jak uživatelé hodnotí služby poskytované 

v domově. V následujícím textu si přiblížíme, jak dotazovaní uživatelé jednotlivé 

nabízené služby hodnotili na škálovací stupnici v rozsahu 1 - 5.  

Z analýzy dat vyplývá velmi pozitivní fakt, že respondenti hodnotili poskytované 

služby pouze známkou jedna a dvě. Nejlépe hodnocenou službou je vyprání oblečení 

a ložního prádla a také kvalitní úklid pokoje. Respondenti jsou s těmito službami 

opravdu spokojeni, a proto je nejčastěji hodnotili známkou 1. 

Toto velmi dobré hodnocení nasvědčuje snaze pracovníků domova o zajištění 

čistého prostředí a poskytování kvalitních, odborných služeb.  

Nabízené služby v této otázce hodnotili pouze respondenti, kteří tyto služby 

využívají, což znázorňuje následující graf.  

 

 

[zdroj: vlastní] 
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Poslední otázkou spadající do této oblasti bylo ohodnotit, zda jsou pro respondenty 

poskytované služby dostačující. Z analýzy dat vyplývá, že služby poskytované 

v domově respondentům zcela vyhovují, kdy možnost ano zvolilo 23 respondentů 

a možnost ne pouze 4 respondenti.  

Tuto skutečnost znázorňuje následující graf.  

 

[zdroj: vlastní] 
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3.4 Spokojenost se stravováním 

V další otázce měli respondenti ohodnotit spokojenost s celodenním stravováním, 

které domov svým klientům poskytuje. I zde respondenti měli hodnotit službu podle 

škálovací stupnice v rozsahu 1 až 5.  

Z analýzy dat vyplývá, že i tato služba domova je hodnocena velmi kladně. Ani zde 

nebylo hodnoceno známkou 4 a 5. Respondenti měli ohodnotit pestrost nabízených 

jídel (20 hodnotilo jedničkou, dvojkou 3 a trojkou 4 uživatelé) chutnost jídla 

(hodnotilo 19 známkou jedna, dvojkou hodnotilo 6 a trojkou 2 respondenti) a porce 

jídel (zde hodnotili pouze známkou jedna a to 25 a dvojkou 2 respondenti). Tento 

výsledek je pro mě překvapující, protože stravování v ústavních podmínkách 

nemůže být totožné s individuálním stravováním, na které byli respondenti zvyklí 

v domácím prostředí. Strava zde musí být připravována s ohledem na věk 

a zdravotní stav uživatelů (strávníků).  Výsledky analýzy hovoří o kvalitní kuchyni, 

která se v domově klientům připravuje. 

Známkování je kompletně znázorněno v následujícím grafu. 

 

[zdroj: vlastní] 
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4 DISKUZE 

Tématem mé absolventské práce bylo hodnocení poskytované péče v Domově 

pro seniory v Kostelci nad Černými lesy. 

Domov pro seniory je pobytová služba, která je zřizována podle zákona 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon představuje soubor 

činností zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem jejich začlenění nebo 

prevenci před sociálním vyloučením. Ve své práci se zaměřuji na život seniora, který 

tento druh služby využívá, a hodnotím kvalitu poskytované péče zaměřené 

na konkrétní domov.  

Jak uvádím v teoretické části, domov svým uživatelům musí dle zákona zajistit 

základní činnosti, které sociální služba obsahuje.  

Mezi tyto základní činnosti patří: 

· poskytování ubytování 

· poskytování stravy 

· pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu 

· pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

· zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

· sociálně terapeutická činnost 

· aktivizační a kulturní činnost 

· pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí       

                                                                 [zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách] 

V absolventské práci jsem pro výzkum zvolila kvantitativní metodu a ke sběru dat 

dotazník. Na výše uvedené činnosti jsem zaměřila otázky ve svém dotazníku, které 

uživatelé domova hodnotili.  

Při sběru dat byla nejnáročnější práce s uživateli, kdy bylo problematické 

namotivovat respondenty k samotnému vyplnění dotazníků. Pro některé seniory 

bylo náročné i pochopení významu otázek v dotazníku a proto bylo nutné jim otázky 

dovysvětlit. Některým respondentům jsem také musela pomoc s mechanickým 

vyplněním z důvodu jejich zhoršené mobility.  
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Celkové vyhodnocení dotazníků převážně hovoří o spokojenosti respondentů 

s poskytovanou péčí v Domově v Kostelci nad Černými lesy. Z analýzy dat vyplývá, že 

nedostatky domova vidí respondenti v nemožnosti uzamknout si své osobní věci 

na pokoji. Další výsledky plynoucí z analýzy ukazují, že by uživatelé uvítali větší 

a pestřejší nabídku aktivizačních činností. Domnívám se, že důsledkem této 

skutečnosti může být období, ve kterém jsem data od respondentů sbírala. 

V zimním období jsou aktivizační činnosti v domově omezeny a práce se seniory je 

v tomto čase náročnější.  

Na základě získaných dat se domnívám, že cíl, kterým bylo zjistit, jak uživatelé 

domova hodnotí poskytované služby, byl naplněn. Získané informace poslouží 

pracovníkům domova jako zpětná vazba jejich činnosti. 
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ZÁVĚR 

Absolventská práce je zaměřena na hodnocení činnosti Domova pro seniory 

v Kostelci nad Černými lesy. Hlavním cílem absolventské práce bylo popsat, jak 

respondenti hodnotí prostředí domova, nabídku aktivizačních činností 

a v neposlední řadě služby, které v domově využívají.  Domov pro seniory je zařízení, 

pro které je důležité vědět, jak jeho služby hodnotí a posuzují uživatelé, kteří 

je využívají. 

V teoretické části jsem za pomoci odborných zdrojů popsala základní pojmy, které 

s problematikou souvisí.  Patří k nim charakteristika stáří, stárnutí, změny, které jsou 

se stářím spojeny, potřeby seniorů a možnosti aktivizace ve stáří. Popsány jsou také 

formy možné péče o starého člověka. Pozornost jsem také věnovala zákonu 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. V práci jsem 

také zmínila standardy kvality poskytovaných služeb. Součástí teoretické části 

absolventské práce jsou také informace o evaluovaném Domově pro seniory 

v Kostelci nad Černými lesy.  

V praktické části jsem popsala výsledky kvantitativního výzkumu. Dílčím cílem 

absolventské práce bylo vytvoření hodnotících dotazníků, které byly nástrojem 

sběru dat. Výstupy, které vyplynuly z analýzy dat, jsou graficky a slovně zhodnoceny. 

Vyhodnocením těchto dotazníků jsem se pokusila zmapovat situaci v evaluovaném 

domově. 

V absolventské práci jsem využila veškeré teoretické i praktické znalosti, které jsem 

za dobu studia na VOŠ Mills v Čelákovicích získala a celkově považuji cíle mé práce 

za splněné.  

Výsledná data z absolventské práce poslouží evaluovanému domovu pro seniory 

jako jeden z důkazů naplňování hodnocení kvality poskytované péče pohledem 

uživatelů domova a zároveň se tím naplní jeden ze standardů kvality poskytovaných 

sociálních služeb. Požádala jsem vedení organizace o hodnocení přínosu mé 

absolventské práce pro jejich zařízení (příloha č. 3 Vyjádření evaluovaného 

domova). 
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ZUSAMMENFASSUNG  

Die Abschlussarbeit nannte ich Evaluation des Altenheims in Kostelec nad Černými 

lesy. 

Im Rahmen des Praktikums arbeitete ich im Altenheim in Kostelec nad Černými lesy. 

Dieses Praktikum sprach mich sehr viel an. Die Seniorproblematik wurde zum 

Thema meiner Abschlussarbeit. 

Das Hauptziel meiner Arbeit war die Qualitätsbewertung der angebotenen Pflege 

und Dienstleistungen im Altenheim. Das Teilziel war Bildung und Bearbeitung 

der Bewertungsfragebogen.  

Die Abschlussarbeit teilte ich in zwei Teile - den theoretischen und praktischen Teil.   

Im theoretischen Teil erkläre ich Begriffe, die mit dem Thema zusammenhängen. 

Die Kapitel richtete ich auf Altwerden, auf Alter,  Bedürfnissen der Senioren und auf 

die Möglichkeiten der Aktivierung im Alter. Weiter beschrieb ich die Pflegeformen 

und Tätigkeit des bewerteten Altenheimes. Meine Aufmerksamkeit widmete ich  

den Qualitätsstandards der sozialen Dienste. Ich arbeitete auch mit dem Gesetz 

von den sozialen Diensten.  

Ich gründete den praktischen Teil auf der Bildung, Sammlung und Bearbeitung 

der Daten. Für den Informationsgewinn wählte ich qualitative Methodik  

und benutzte ich dazu einen Fragebogen. Ich befragte die Heimbewohner.    

Ich wollte in meiner Abschlussarbeit das reale Leben der Senioren im Altenheim in 

Kostelec nad Černými lesy nahebringen und die Tätigkeit dieses Heim bewerten. Ich 

stellte fest, dass dieses Altenheim von den Bewohnern positiv bewertet ist.   

Die Enddaten kann das Altenheim für Verbesserung der gewährleisteten Dienste 

benutzen.  
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Příloha č. 1  Standardy kvality sociálních služeb 

 

1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb 

a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované 

sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu se zákonem stanovenými 

základními zásadami poskytování sociálních služeb, druhem sociální služby a individuálně 

určenými potřebami osob, kterým je sociální služba poskytována. 

b) Poskytovatel vytváří podmínky, aby osoby, kterým poskytuje sociální službu, mohly 

uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace. 

c) Poskytovatel má písemně zpracovány pracovní postupy zaručující řádný průběh 

poskytování sociální služby a podle nich postupuje. 

d) Poskytovatel vytváří a uplatňuje vnitřní pravidla pro ochranu osob před předsudky a 

negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby. 

Podle tohoto poslání, cílů a zásad poskytovatel postupuje. 

 

2. Ochrana práv osob 

a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předcházení situacím, v nichž by 

v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a 

svobod osob, a pro postup, pokud k porušení těchto práv osob dojde; podle těchto pravidel 

poskytovatel postupuje. 

b) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, ve kterých vymezuje situace, kdy by 

mohlo dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy osob, kterým poskytuje sociální službu, včetně 

pravidel pro řešení těchto situací; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje. 

c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro přijímání darů; podle těchto 

pravidel poskytovatel postupuje. 

 

3. Jednání se zájemcem o sociální službu 

a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých informuje zájemce 

o sociální službu srozumitelným způsobem o možnostech a podmínkách poskytování sociální 

služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje. 



 

 

b) Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální službu jeho požadavky, očekávání a 

osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat 

prostřednictvím sociální služby. 

c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro postup při odmítnutí zájemce 

o sociální službu z důvodů stanovených zákonem; podle těchto pravidel poskytovatel 

postupuje. 

 

4. Smlouva o poskytování sociální služby 

a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytování 

sociální služby s ohledem na druh poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je 

určena; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje. 

b) Poskytovatel při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby postupuje tak, aby osoba 

rozuměla obsahu a účelu smlouvy. 

c) Poskytovatel sjednává s osobou rozsah a průběh poskytování sociální služby s ohledem na 

osobní cíl závislý na možnostech, schopnostech a přání osoby. 

 

5. Individuální plánování průběhu sociální služby 

a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla podle druhu a poslání sociální 

služby, kterými se řídí plánování a způsob přehodnocování procesu poskytování služby; 

podle těchto pravidel poskytovatel postupuje. 

b) Poskytovatel plánuje společně s osobou průběh poskytování sociální služby s ohledem na 

osobní cíle a možnosti osoby. 

c) Poskytovatel společně s osobou průběžně hodnotí, zda jsou naplňovány její osobní cíle. 

d) Poskytovatel má pro postup podle písmene b) a c) pro každou osobu určeného 

zaměstnance. 

e) Poskytovatel vytváří a uplatňuje systém získávání a předávání potřebných informací mezi 

zaměstnanci o průběhu poskytování sociální služby jednotlivým osobám. 

Plnění kritérií uvedených v písmenech d) a e) se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou 

osobou a nemá zaměstnance. 

 

 

 



 

 

6. Dokumentace o poskytování sociální služby 

a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro zpracování, vedení a evidenci 

dokumentace o osobách, kterým je sociální služba poskytována, včetně pravidel pro 

nahlížení do dokumentace; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje. 

b) Poskytovatel vede anonymní evidenci jednotlivých osob v případech, kdy to vyžaduje 

charakter sociální služby nebo na žádost osoby. 

c) Poskytovatel má stanovenu dobu pro uchování dokumentace o osobě po ukončení 

poskytování sociální služby. 

 

7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby 

a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností 

osob na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby, a to ve formě srozumitelné 

osobám; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje. 

b) Poskytovatel informuje osoby o možnosti podat stížnost, jakou formou stížnost podat, na 

koho je možno se obracet, kdo bude stížnost vyřizovat a jakým způsobem a o možnosti zvolit 

si zástupce pro podání a vyřizování stížnosti; s těmito postupy jsou rovněž prokazatelně 

seznámeni zaměstnanci poskytovatele. 

c) Poskytovatel stížnosti eviduje a vyřizuje je písemně v přiměřené lhůtě. 

d) Poskytovatel informuje osoby o možnosti obrátit se v případě nespokojenosti s vyřízením 

stížnosti na nadřízený orgán poskytovatele nebo na instituci sledující dodržování lidských 

práv s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti. 

 

8. Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje 

a) Poskytovatel nenahrazuje běžně dostupné veřejné služby a vytváří příležitosti, aby osoba 

mohla takové služby využívat. 

b) Poskytovatel zprostředkovává osobě služby jiných fyzických a právnických osob podle 

jejích individuálně určených potřeb. 

c) Poskytovatel podporuje osoby v kontaktech a vztazích s přirozeným sociálním prostředím; 

v případě konfliktu osoby v těchto vztazích poskytovatel zachovává neutrální postoj. 

 

 

 



 

 

9. Personální a organizační zajištění sociální služby 

a) Poskytovatel má písemně stanovenu strukturu a počet pracovních míst, pracovní profily, 

kvalifikační požadavky a osobnostní předpoklady zaměstnanců uvedených v § 115 zákona 

o sociálních službách; organizační struktura a počty zaměstnanců jsou přiměřené druhu 

poskytované sociální služby, její kapacitě a počtu a potřebám osob, kterým je poskytována. 

b) Poskytovatel má písemně zpracovánu vnitřní organizační strukturu, ve které jsou 

stanovena oprávnění a povinnosti jednotlivých zaměstnanců; kritérium není zásadní. 

c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro přijímání a zaškolování nových 

zaměstnanců a fyzických osob, které nejsou v pracovně právním vztahu s poskytovatelem; 

podle těchto pravidel poskytovatel postupuje. 

d) Poskytovatel, pro kterého vykonávají činnost fyzické osoby, které nejsou s poskytovatelem 

v pracovně právním vztahu, má písemně zpracována vnitřní pravidla pro působení těchto 

osob při poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje. 

Plnění kritérií uvedených v písmenech a) až d) se nehodnotí u poskytovatele, který je 

fyzickou osobou a nemá zaměstnance. 

 

10. Profesní rozvoj zaměstnanců 

a) Poskytovatel má písemně zpracován postup pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, který 

obsahuje zejména stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeby další 

odborné kvalifikace. 

b) Poskytovatel má písemně zpracován program dalšího vzdělávání zaměstnanců; podle 

tohoto programu poskytovatel postupuje. 

c) Poskytovatel má písemně zpracován systém výměny informací mezi zaměstnanci 

o poskytované sociální službě; podle tohoto systému poskytovatel postupuje. 

d) Poskytovatel má písemně zpracován systém finančního a morálního oceňování 

zaměstnanců; podle tohoto systému poskytovatel postupuje, kritérium není zásadní. 

e) Poskytovatel zajišťuje pro zaměstnance, kteří vykonávají přímou práci s osobami, kterým 

je poskytována sociální služba, podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka. 

Plnění kritérií uvedených v písmenech c) a d) se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou 

osobou a nemá zaměstnance; kritéria uvedená v písmenech a) a b) se na tohoto 

poskytovatele vztahují přiměřeně. 

 



 

 

11. Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby 

Poskytovatel určuje místo a dobu poskytování sociální služby podle druhu sociální služby, 

okruhu osob, kterým je poskytována, a podle jejich potřeb. 

 

12. Informovanost o poskytované sociální službě 

Poskytovatel má zpracován soubor informací o poskytované sociální službě, a to ve formě 

srozumitelné okruhu osob, kterým je služba určena. 

 

13. Prostředí a podmínky 

a) Poskytovatel zajišťuje materiální, technické a hygienické podmínky přiměřené druhu 

poskytované sociální služby a její kapacitě, okruhu osob a individuálně určeným potřebám 

osob. 

b) Poskytovatel poskytuje pobytové nebo ambulantní sociální služby v takovém prostředí, 

které je důstojné a odpovídá okruhu osob a jejich individuálně určeným potřebám. 

Plnění kritéria uvedeného v písmenu b) se nehodnotí u poskytovatele, který neposkytuje 

sociální služby v zařízení sociálních služeb. 

 

14. Nouzové a havarijní situace 

a) Poskytovatel má písemně definovány nouzové a havarijní situace, které mohou nastat 

v souvislosti s poskytováním sociální služby, a postup při jejich řešení. 

b) Poskytovatel prokazatelně seznámí zaměstnance a osoby, kterým poskytuje sociální 

službu, s postupem při nouzových a havarijních situacích a vytváří podmínky, aby 

zaměstnanci a osoby byli schopni stanovené postupy použít. 

c) Poskytovatel vede dokumentaci o průběhu a řešení nouzových a havarijních situací. 

Plnění kritéria uvedeného v písmenu b) se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou 

osobou a nemá zaměstnance. 

 

15. Zvyšování kvality sociální služby 

a) Poskytovatel průběžně kontroluje a hodnotí, zda je způsob poskytování sociální služby 

v souladu s definovaným posláním, cíly a zásadami sociální služby a osobními cíly 

jednotlivých osob. 

b) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro zjišťování spokojenosti osob se 



 

 

způsobem poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje. 

c) Poskytovatel zapojuje do hodnocení poskytované sociální služby také zaměstnance a další 

zainteresované fyzické a právnické osoby. 

d) Poskytovatel využívá stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby jako 

podnět pro rozvoj a zvyšování kvality sociální služby.  

                  [http://www.mpsv.cz,5] 



 

 
 

Příloha č. 2  Dotazník 

 

  Dotazník  
 

 

Na téma:  

Evaluace činnosti Domova pro seniory v Kostelci nad Černými lesy 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

Vážená paní, vážený pane, 

 

jmenuji se Petra Najbertová a jsem studentkou čtvrtého ročníku 

Vyšší odborné školy Mills, s.r.o v Čelákovicích.  

 

Tématem mé absolventské práce je hodnocení činnosti Domova 

pro seniory v Kostelci nad Černými lesy. Z tohoto důvodu se 

obracím na Vás, obyvatele domova, s prosbou o vyplnění 

předloženého dotazníku. 

 

Zajímá mě, jak jste spokojeni se službami, které domov 

poskytuje, s prostředím domova a s činností jeho pracovníků.  

 

Dotazování je zcela anonymní. Vaše odpovědi budou použity 

pouze v mé absolventské práci. 

 

 

 

Za vyplnění dotazníku předem děkuji. 

 

 

Petra Najbertová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1) Na úvod Vás poprosím o informaci, na jakém pokoji jste 
ubytován (a)? 
(Vyberte a zakroužkujte jednu z možností)

 

a. dvoulůžkový
 

b. třílůžkový  
 

c. pětilůžkový 
  

 

2) Ohodnoťte, jak j
(Hodnoťte prosím stejně, jako se hodnotí známkami ve škole, kdy 
znamená nejlepší hodnocení a 
známku zakroužkujte). 

 
 
 

 

  1    2

 

 

3) Ohodnoťte Váš pokoj.
(Vyberte a zaškrtněte

 
a. dostatek denního světla 

b. zařízení pokoje 

c. možnost uzamknutí 

d. pohodlnost lůžka

 

 

 

Na úvod Vás poprosím o informaci, na jakém pokoji jste 
  

(Vyberte a zakroužkujte jednu z možností)  

dvoulůžkový   

   

Ohodnoťte, jak jste spokojen (a) s ubytováním. 
Hodnoťte prosím stejně, jako se hodnotí známkami ve škole, kdy 

znamená nejlepší hodnocení a 5 naopak nejhorší. Vámi vybranou 
známku zakroužkujte).  

2          3   4  

Váš pokoj.  
(Vyberte a zaškrtněte jednu z možností)           ano                       ne

dostatek denního světla        

zařízení pokoje (nábytek, doplňky)    

možnost uzamknutí osobních věcí   

pohodlnost lůžka      

Na úvod Vás poprosím o informaci, na jakém pokoji jste 

  
Hodnoťte prosím stejně, jako se hodnotí známkami ve škole, kdy 1 

naopak nejhorší. Vámi vybranou 

  5 

ano                       ne 

  

    

   

   



 

 
 

4) Ohodnoťte společné prostory domova, jak Vám vyhovují. 
(Hodnoťte prosím stejně, jako se hodnotí známkami ve škole, kdy 1 
znamená nejlepší hodnocení a 5 naopak nejhorší. Vámi vybranou 
známku zakroužkujte). 

 
a. společenská místnost   1 2 3 4 5 

b. jídelna     1 2 3 4 5 

c. koupelna, WC    1 2 3 4 5 

 
5) Ohodnoťte prosím kvalitu služeb, které Vám jsou v domově 

poskytovány.  
(Hodnoťte prosím stejně, jako se hodnotí známkami ve škole, kdy 1 
znamená nejlepší hodnocení a 5 naopak nejhorší. Vámi vybranou 
známku zakroužkujte). 

 
d. úklid pokoje      1  2 3 4 5 
e. prádelna       1  2 3 4 5 
f. pomoc při osobní hygieně     1  2 3 4 5 
g. pomoc při zvládání běžných denních úkolů (oblékání, 

podávání jídla a pití apod.)    1  2 3 4 5 

h. zdravotní péčí      1  2 3 4 5 

i. ošetřovatelskou péčí     1  2 3 4 5 

j. poradenství (pomoc při jednání s úřady, institucemi) 

   1  2 3 4 5 

k. doplňkové služby (př. nákup potravin)   

    1   2 3 4 5 

l. ostatní služby (pedikúra, kadeřník)  1   2 3 4 5 

 



 

 

6) Jsou pro Vás poskytované služby zcela dostačující?
(Vyberte a zaškrtněte

 
a. ano 

 

 

b. ne 

 
 
7) Ohodnoťte prosím, jak jste spokojen (a) s celodenním

stravováním. 
(Hodnoťte prosím stejně, jako se hodnotí známkami ve škole, kdy 
znamená nejlepší hodnocení a 
známku zakroužkujte).

 
a. s pestrostí nabízených

 

b. s chutí jídel 

 

c. s porcemi jídel

 

 

8) Jste spokojen (a) s nabídkou aktivizačních činností? 

(Hodnoťte prosím stejně, jako se hodnotí známkami ve škole, kdy 
znamená nejlepší hodnocení a 
známku zakroužkujte).

 

a.  zájmové aktivity

filmů, bystření pamět

     

  

 

Jsou pro Vás poskytované služby zcela dostačující?
zaškrtněte jednu z možností)  

Ohodnoťte prosím, jak jste spokojen (a) s celodenním

Hodnoťte prosím stejně, jako se hodnotí známkami ve škole, kdy 
znamená nejlepší hodnocení a 5 naopak nejhorší. Vámi vybranou 
známku zakroužkujte). 

pestrostí nabízených jídel  1 2 3 

    1 2 3 

porcemi jídel    1 2 3 

Jste spokojen (a) s nabídkou aktivizačních činností? 

Hodnoťte prosím stejně, jako se hodnotí známkami ve škole, kdy 
znamená nejlepší hodnocení a 5 naopak nejhorší. Vámi vybranou 
známku zakroužkujte). 

zájmové aktivity (hraní společenských her, čtení, promítání 

filmů, bystření paměti, angličtina)   

     1 2 3 

Jsou pro Vás poskytované služby zcela dostačující?  

Ohodnoťte prosím, jak jste spokojen (a) s celodenním 

Hodnoťte prosím stejně, jako se hodnotí známkami ve škole, kdy 1 
naopak nejhorší. Vámi vybranou 

 4 5 

 4 5 

 4 5 

Jste spokojen (a) s nabídkou aktivizačních činností?  

Hodnoťte prosím stejně, jako se hodnotí známkami ve škole, kdy 1 
naopak nejhorší. Vámi vybranou 

hraní společenských her, čtení, promítání 

 4 5 



 

 

b. pohybové 

odpoledne)     

    

 

c. kulturní a zábavné programy

a základních škol, posezení, grilování)

 

9) Je pro Vás nabídka aktivizačních 

(Vyberte a zakroužkujte jednu z možností)

 
a.  ano 

 
 

b.   ne 
 

 
 
10) Jste spokojen (a) s jednáním pracovníků vůči Vaší osobě? 
          (Vyberte a zakroužkujte jednu z možností)

 
 
 

 

1  

 

11) Jste: 

 

muž       

 

 

 

 

 aktivizace (vycházky, výlety, sportovní 

                  

    1 2 3 

kulturní a zábavné programy (vystoupení žáků mateřských 

a základních škol, posezení, grilování) 

1 2 3 

 

Je pro Vás nabídka aktivizačních činností dostačující?

(Vyberte a zakroužkujte jednu z možností)  

Jste spokojen (a) s jednáním pracovníků vůči Vaší osobě? 
(Vyberte a zakroužkujte jednu z možností)  

 2  3  4  

          žena   

(vycházky, výlety, sportovní 

   

 4 5 

(vystoupení žáků mateřských 

 4 5 

dostačující? 

Jste spokojen (a) s jednáním pracovníků vůči Vaší osobě?  

 5 



 

 
 

12) Váš věk:  

………………………………………… 

 

 

Děkuji Vám za čas a trpělivost, které jste věnovali k vyplňování 

tohoto dotazníku. 

 

[zdroj: vlastní] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Příloha č. 3  Vyjádření evaluovaného domova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 


