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Abstrakt 

Studie přináší analýzu systému sociální a zdravotní péče o seniory v České republice. 

Vychází přitom zejména z teoreticko-praktického ukotvení sledované problematiky, 

dále pak z národního legislativního rámce. Analýza jednotlivých forem a možností 

institucionální péče ukazuje spektrum činností a služeb, které jsou dostupné pro 

většinu seniorů. Tento systém je propracovaný a celkem efektivní jednak z pohledu 

samotných klientů, jednak z hlediska institucionální návaznosti a prostupnosti 

jednotlivých odborných aktivit. Sociální služby se v ČR poskytují jako služby 

pobytové, ambulantní nebo terénní. Pobytovými službami se rozumí služby spojené s 

ubytováním v zařízeních sociálních služeb, ambulantními pak služby, za kterými 

jedince dochází nebo je dopravován do zařízení sociálních služeb a součástí služby 

není ubytování. Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v 

jejím přirozeném sociálním prostředí.  

 

Kľúčové slová: Sociální péče. Zdravotní péče. Sociální práce. Senior. Aktivizace 

seniorů. Edukace seniorů. 

 

Abstract 

The study presents an analysis of the senior social and health care in the Czech 

Republic. It takes its foundation primarily from the theoretical and practical position 

of the topic and also from the national legislative framework. The analysis of the 

forms and possibilities of institutional care shows a spectrum of activities and services 

available for most seniors. This system is well-elaborated and fairly efficient both 

from the viewpoint of clients themselves and the institutional linkages and 

permeability of expert activities. Social services in the Czech Republic are provided 

as residential, outpatient and terrain services. Residential services are those where 

seniors are accommodated in social care facilities. Outpatient services mean that 

seniors commute to a certain place where the service is provided without being 

accommodated there. Terrain services are provided to seniors in their natural social 

environment.  

 

Keywords: Social care. Health care. Social work. Senior. Activation of seniors. 

Education of seniors. 

 

 

                                                 
10 Centrum školského managementu, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze; 
jaroslav.veteska@pedf.cuni.cz 



 

28 

 

Úvod do sledované problematiky 

Systém sociální a zdravotní péče o seniory je v České republice celkem 

dobře nastavený, nabízí široké spektrum možností využití služeb a 

pečovatelské péče. Institucionální péče tvoří signifikantní pilíř celého 

systému. Jednotlivé složky pak vytvářejí propojený a funkční model sociální, 

zdravotní, rehabilitační a edukačně-aktivizační péče o seniory. V české 

odborné literatuře je tato problematika solidně rozpracována v pracích Sokola 

a Trefilové (2008), Pikoly a Říhy (2010), Kaszora (2015) a Vetešky (2016a). 

Na Slovensku pak více viz Határ (2011) a Jedličková (2014). 

Tento systém mohou využít jedinci s ohledem na dosažený věk, nemocní 

či jinak znevýhodnění. Tuto možnost mají i další osoby, zejména rodinní 

příslušníci (zejména se jedná o poskytování finanční podpory ze strany státu 

osobám, které pečují či jinak zabezpečují základní potřeby lidí z této 

kategorie). Legislativně je tato problematika upravena zejména zákonem č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 

Významnou a nezastupitelnou roli v této souvislosti hraje sociální 

politika, která má pomáhat řešit individuální rizikové situace (úraz, nemoc, 

stáří, smrt rodinného příslušníka, invalidita atd.). Sociální rizika jsou podle 

Krebse et al. (2010, s. 175) označována také jako sociální události či sociální 

příhody, které jsou „právem známé a s nimiž právo spojuje vznik, změnu 

nebo zánik práv a povinností, pomocí nichž lze předejít, zmírnit nebo 

překonat tíživou životní situaci způsobenou takovou událostí“. 

Obecně platí, že sociální politiku charakterizují konkrétní společenské 

znaky. Proto je vždy specifická, a to pro každou zemi a dobu. Orientuje se na 

člověka, rozvoj a kultivaci jeho životních podmínek, dispozic a na rozvoj 

jeho osobnosti a kvality života. V současné společnosti se nejvíce orientuje 

na rozvoj sociální sféry a hledá odpovědi na specifické sociální otázky. 

V tomto pojetí je zaměřena na určitý sociální systém s četnými vnitřními 

komplikovanými vazbami. Dále věnuje pozornost úzkým vazbám na své 

společenské okolí (Krebs et al. 2010). 

Sociální zabezpečení je součástí sociální politiky a je chápáno jako 

prostředek k uskutečňování jejich úkolů a cílů. Obecně můžeme tento systém 

chápat jakou soubor institucí, zařízení a opatření, jejichž prostřednictvím lze 

předcházet sociálním událostem občanů a zmírňovat a odstraňovat jejich 

následky (Krebs et al. 2010). Mezi hlavní pilíře sociálního zabezpečení patří: 

 sociální pojištění, 

 sociální podpora, 

 sociální pomoc (Petrášek 2014). 

Na uvedených pilířích je postavena sociální politika, která je realizována 

v různých podobách ve všech vyspělých zemích. Minimálními formami 

sociálního zabezpečení se již zabývá konvence Mezinárodní organizace práce 
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z roku 1952 (č. 102). Sociálnímu zabezpečení se tak přikládá v různých 

zemích různý obsah. Liší se charakterem, formou, cíli i náplní, vymezením 

okruhu sociálních událostí. Zatímco v užším pojetí se často sociální 

zabezpečení omezuje například pouze na důchodové zabezpečení a sociální 

služby, v širším pojetí je možno zahrnovat do sociálního zabezpečení 

zahrnout: 

a) péči o zdraví (léčebnou i preventivní), 

b) dočasnou neschopnost pro nemoc nebo úraz, 

c) zabezpečení matek v případě těhotenství a mateřství, 

d) pomoc při výchově dětí v rodině, 

e) zabezpečení při invaliditě, 

f) zabezpečení ve stáří, 

g) zabezpečení rodinných příslušníků a pozůstalých, 

h) zabezpečení v nezaměstnanosti (Krebs et al. 2010). 

Sociální zabezpečení můžeme v těchto souvislostech charakterizovat jako 

systém náhradních (mimořádných) zdrojů zabezpečující relativní stabilitu, 

přiměřenou minimální úroveň sociálního zabezpečení a sociální suverenitu. 

Podle Krebse et al. (2010) můžeme tento systém v praxi realizovat těmito 

základními formami: 

 sociálními příjmy (pojištění, sociální dávky), 

 sociálními službami (poradenské a zprostředkovatelské sítě a služby), 

 sociálními azyly (např. dětské domovy, zařízení pro postižené jedince, 

domovy pro seniory). 

V rámci systému sociální péče (pomoci) se řeší obtížné sociální situace stavu 

hmotné a sociální nouze, tedy situace, které občan není, resp. nebude 

schopen řešit sám nebo s pomocí vlastní rodiny. V návaznosti na 

výsledcích sociální práce, základní metody sociální pomoci, se sociální 

pomoc poskytuje v těchto základních formách: 

 formou sociálních služeb, které poskytují především nestátní neziskové 

organizace, obce a kraje; 

 formou sociálně-právní ochrany a dávek sociální pomoci, které poskytuje 

stát prostřednictvím pověřených obecních úřadů (Krebs et al. 2010). 

Jednotlivé formy sociální pomoci jsou většinou financovány ze státního 

rozpočtu a z rozpočtů obcí. Rovněž i prostřednictvím nestátního 

neziskového sektoru. Sociální službou se v českém právním prostředí 

rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu 

osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního 

vyloučení. Legislativně je systém služeb a pomoci upraven zákonem č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou 

se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Sociální 

služby zahrnují: 

a) sociální poradenství, 
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b) služby sociální péče, 

c) služby sociální prevence. 

1. Formy poskytování sociálních služeb 

Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo 

terénní. Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v 

zařízeních sociálních služeb. Ambulantními službami se rozumí služby, za 

kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení 

sociálních služeb a součástí služby není ubytování. Terénními službami se 

rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním 

prostředí (§ 33). 

Zařízení sociálních služeb se dělí různě, podle forem a rozsahu 

poskytovaných služeb. Výše citovaný zákon č. 108/2006 Sb. je v § 34 člení 

na: 

 centra denních služeb, 

 denní stacionáře, 

 týdenní stacionáře, 

 domovy pro osoby se zdravotním postižením, 

 domovy pro seniory, 

 domovy se zvláštním režimem, 

 chráněné bydlení, 

 azylové domy, 

 domy na půl cesty, 

 zařízení pro krizovou pomoc, 

 nízkoprahová denní centra, 

 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 

 noclehárny, 

 terapeutické komunity, 

 sociální poradny, 

 sociálně terapeutické dílny, 

 centra sociálně rehabilitačních služeb, 

 pracoviště rané péče, 

 intervenční centra, 

 zařízení následné péče. 

Kombinací zařízení sociálních služeb lze také zřizovat mezigenerační a 

integrovaná centra. 

 

2.   Struktura a systém institucionální péče o seniory 

Poskytování sociálních služeb je v ČR upraveno zákonem č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách. Vyhláška č. 505/2006 Sb. upravuje rozsah a 

maximální finanční úhrady za poskytování sociálních služeb. V rámci 

sociálních služeb se jedná o tyto možnosti pomoci: 
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 domov pro seniory, 

 pečovatelská služba, 

 osobní asistence, 

 odlehčovací služby (respitní služby), 

 sociálně zdravotní služby, 

 hospicová péče (hospic), 

 krizová pomoc, 

 telefonická krizová pomoc/intervence, 

 poradny pro seniory. 

Vedle výše zmíněných možností je pozornost věnována i duševnímu a 

spirituálnímu stavu seniorů. Tato forma pomoci není předepsána, je však 

důležitou součástí léčby nemocného seniora či seniora pobývajícího 

v rezidenčním zařízení. Rovněž blízcí (rodina) hrají důležitou a 

nenahraditelnou roli, jsou či spíše měli by být zdrojem pomoci, naděje a 

podpory seniora. S přibývajícím věkem seniora nastupuje řada nemocí, proto 

se ve většině případů jedná o poskytování kombinace péče zdravotní a 

sociální. 

Odbornou lékařskou pomoc v duševní oblasti zabezpečují psychologové, 

psychoterapeuti a psychiatři. Klinický psycholog běžně dochází v rámci 

větších nemocnic na specializovaná oddělní a poskytuje pomoc jak 

pacientům-seniorům, tak jejich příbuzným. Rovněž funguje síť soukromých 

psychologů a psychoterapeutů. Návštěva psychiatra je nutná v případě, kdy 

dojde k zhoršení psychického stavu (dlouhodobé vyčerpání, hluboká 

beznaděj, ztráta zájmu o okolní svět, apatie, paralýza, neschopnost vykonávat 

běžné denní činnosti, myšlenky na sebevraždu apod.). Přímá psychiatrická 

péče je hrazena ze zdravotního pojištění (Andrysek et al. 2011). Tzv. první 

psychologickou pomoc v náročných životních situacích poskytují linky 

důvěry a krizová centra.  

Specifickou formou pomoci jsou svépomocné neboli podpůrné skupiny 

nemocných nebo osob pečujících o seniory. Principem je poskytnout prostor 

ke sdílení zkušeností a vzájemnou podporu členům skupiny. Svépomocné 

skupiny jsou zaměřeny na seniory se stejnou nemocí nebo pečující o seniory 

s konkrétní nemocí. 

V některých organizacích je péče o spirituální (duchovní) potřeby jedinců 

již standardem, v některých je nutné sjednat návštěvu duchovního 

individuálně v rámci vlastní církve. Duchovní péče je postavena na 

rozhovoru s duchovním, zprostředkování návštěvy kostela nebo svatého 

přijímání. Tato péče je dostupná i ve velkých nemocnicích. 

 

3.  Druhy a formy služeb a péče o seniory  

Druhy a formy pomoci seniorům se odvíjejí podle jejich zdravotního 

stavu, případně podle jednotlivých fází vývoje nemoci. Od nejlehčích 
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(ambulantní léčba), přes středně náročné (agenturní domácí péče a 

pečovatelská služba) až po těžkou zdravotní situaci seniora, kterou nezvládne 

on sám ani jeho rodina (dlouhodobá hospitalizace, LDN, hospicová péče).  

 

3.1 Domácí péče  

Za přirozené sociální prostředí lze považovat rodinu a sociální vazby k 

osobám blízkým. Rodina proto hraje významnou roli při péči o seniory, 

případně o nemocné seniory. Kromě fyzické podpory je pro jedince zdrojem 

psychické podpory, naděje a smyslu života či nenahraditelnou podporou při 

zvládání nemoci. Pobyt seniora v domácím prostředí má velký vliv na jeho 

psychiku, protože zná svoje prostředí a je stále součástí života rodina. 

Důležité je ovšem zvážit informace o zdravotním stavu seniora a prognóze 

nemoci; rovněž zhodnotit možnosti a dostupnost nabídky a hmotné 

zabezpečení péče, která se může lišit v závislosti na regionu a finančních a 

časových možnostech rodin či pečujících osob. 

Péči o nemocného seniora v domácím prostředí podle Andryska et al. 

(2011) usnadňují zdravotnické prostředky, resp. zdravotnické pomůcky nebo 

kompenzační pomůcky. Mezi zdravotnické pomůcky patří např. podložky, 

stomické pomůcky, epitety a pleny. Kompenzační pomůcky jsou např. hole, 

chodítka, invalidní vozíky, polohovací postele, sedačky do vany, toaletní 

křesla a antidekubitní matrace. 

 

3.2 Pečovatelská služba  

Pečovatelská služba může být terénní nebo ambulantní. Je poskytována 

osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení (dále pak i rodinám s dětmi, jejichž 

situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby). Služba poskytuje ve vymezeném 

čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vybrané úkony. 

Služba obsahuje podle § 40 zák. č. 108/2006 Sb. tyto základní činnosti: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

 

3.3 Domovy pro seniory 

V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají 

sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby (§ 49). Služba obsahuje tyto základní 

činnosti: 

a) poskytnutí ubytování, 

b) poskytnutí stravy, 

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
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d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

f) sociálně terapeutické činnosti, 

g) aktivizační činnosti, 

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí. 

 

3.4 Odlehčovací (respitní) služby  

Tyto služby představují ambulantní nebo pobytové služby poskytované 

osobám, které vyžadují pomoc jiné osoby. O tyto jedince jinak pečuje někdo 

z rodiny (osoba blízká) či jiná osoba. Cílem je, podobně jako u osobní 

asistence, umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je založena na 

poskytování pomoci při zvládání denních činností. Dále při zajištění stravy a 

ubytování, zprostředkování společenského kontaktu (kulturní aktivity), 

terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů jedince 

(Vírostková 2011). Obvykle je tato služba poskytována na dobu tří měsíců a 

je částečně zpoplatněna (podle frekvence stravování, rozsahu poskytovaných 

služeb a typu ubytování). Podrobněji k organizačnímu, materiálnímu a 

finančnímu zabezpečení odlehčovací služby viz příloha A. 

 

3.5 Osobní asistence  

Tato forma představuje terénní sociální službu poskytovanou v domácím, 

tj. přirozeném prostředí osobám se zdravotním postižením či seniorům. 

Rozsah a čas poskytování péče je předem dohodnut. Cílem osobní asistence 

je podle Andryska et al. (2011) zajistit potřebný oddech osobám, které pečují 

o seniora či nemocného. Služba zahrnuje pomoc při zvládání běžných 

činností a úkon péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při 

zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a zajištění kontaktů se 

sociálním prostředím. Služba je zpoplatněna a činí max. 130 Kč za hodinu 

(aktuální ceník viz vyhláška č. 505/2006 Sb.). 

 

3.6 Sociálně zdravotní služby 

Vírostková (2011) uvádí, že ve zdravotnických zařízeních ústavní péče se 

poskytují zejména pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují 

ústavní (nemocniční) zdravotní péči. Ovšem vzhledem ke svému 

nepříznivému zdravotnímu stavu nejsou již schopny obejít se bez pomoci 

druhé osoby a nemohou být propuštěny ze zdravotnického zařízení do doby, 

než je jim zabezpečena pomoc (ať již např. osobou blízkou, ambulantních 

sociálních služeb či umístěním do jiného zařízení). Služby sociální péče jsou 

poskytovány v rámci sociálně zdravotních služeb (vč. základních služeb) a 

jsou zpoplatněny. Zdravotnické úkony jsou hrazeny z veřejného zdravotního 

pojištění. Tyto služby nejčastěji využívají osamělé osoby či osoby sociálně 

osamělé, tj. ty, o které rodina nechce nebo nemůže pečovat. Sociální služby 
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se poskytují bez úhrady nákladů nebo za částečnou nebo plnou úhradu 

nákladů. 

 

 

3.7 Hospicová péče 
Hospicová péče se člení na lůžkovou a terénní. Existují i zdravotnická 

zařízení poskytující hospicovou péči. V ČR jsou zřizována moderní zařízení, 

která nabízejí kvalitní lékařskou péči vč. paliativní. Obvykle poskytují 

neomezenou dobu návštěv, duševní a duchovní zázemí a potřebné soukromí 

(Frýdecká 2011). Klíčový je proces adaptace pacienta.  

Nejčastějším důvodem přijetí jedince do hospice je nezvládání domácí 

péče s ambulantními službami, vyčerpání pečujících osob nebo nutnost tlumit 

bolest nemocného seniora. Pobyt nemocného je podle Andryska et al. (2011) 

v tomto zařízení obvykle 3 až 4 týdny a cena
11

. Přijetí do hospice je možné i 

na dobu přechodnou (tzv. respitní pobyt) z důvodu odpočinku pečujících 

osob či z důvodu efektivního nastavení léčby bolesti, stabilizace zdravotního 

stavu apod.  

Ve většině případů se jedná o umírajícího člověka či velmi vážně 

nemocného seniora, mnohdy naprosto nesoběstatečného, imobilního a bolestí 

zlomeného. Senior více spí, nekomunikuje, nevnímá okolí či nereaguje na 

podněty. Obvykle se více obrací dovnitř sebe sama, kde v tichosti bilancuje 

svůj život. Vzniká tak smutný prostor, kdy je zřejmé, že člověk navždy 

odchází… Každý z jeho okolí tuto skutečnost přijímá jinak. Pro většinu 

příbuzných je to odchod milovaného člověka, který je těžkou ztrátou a 

následkem je vyvolání těžké stresové reakce, dlouhodobé apatie či 

psychických problémů (v mnoha případech je nezbytná léčba 

psychofarmaky). „V tomto společném sdílení můžeme lépe zachytiti důležité 

otázky a potřeby umírajícího, který s ohledem na bilancování života 

minulého začíná uspořádávat i věci na dobu, až tu nebude… Často tato 

sdělení přicházejí skrytě neb symbolicky… Obecně platí, že hovořit 

s umírajícím máme o tom, o čem on sám chce…“ (Andrysek et al. 2011, s. 

71). Mezi nejčastější praktické věci patří majetkové uspořádání (dědictví) a 

přání týkající se pohřbu. 

 

3.8 Krizová pomoc a linky důvěry 

Krizová intervenční pomoc je poskytována zdarma zejména telefonními 

linkami důvěry
12

 (krizovými) a krizovými centry. V českém prostředí má 

dlouhodobou tradici a je o ni ze strany seniorů značný zájem.  

                                                 
11 Měsíční výše úhrady závisí také na měsíčním příjmu i na dalších faktorech a rozsahu 

poskytované péče či služeb. Obecně se pohybuje kolem 400,- Kč za den. 
12 Mezi dlouhodobě působící bezplatné linky patří např. Linka seniorů Elpida, Senior telefon 
ŽIVOTa 90, Linka seniorů Záchranný kruh, Zlatá linka seniorů MPSV. 
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4.  Edukace jako nástroj osvěty a zdravých mezilidských vztahů 

V současné společnosti je stáří ve své selektivní podobě jedním z 

aktuálních politických témat. Společenské a humanitní vědy samy začaly 

reagovat na potřeby společnosti i jedince a tuto problematiku exaktně a 

systematicky rozpracovávají. Od původního tradičního konceptu 

institucionálního (neformálního) vzdělávání seniorů až po dnešní moderní 

trendy vycházející z holistického pohledu na člověka, filozofického hledání 

jeho místa ve společnosti, kdy dominují témata jako mezigenerační solidarita, 

kvalita života a možnosti důstojného stáří. Důležitý je i pohled psychologický 

a psychodidaktický, který reflektuje rozvoj kognitivních funkcí. Významný 

se v posledním desetiletí stal biodromální přístup reflektující poznatky 

z oblasti vývojové psychologie, založený na demokratizaci společnosti, 

autonomii jedince, humanizaci a respektu k civilizačním hodnotám (Veteška 

2016b). 

Jako prevence stárnutí se nabízí edukace seniorů, edukace rodin a 

efektivnější společenská osvěta. Využití účinnějších komunikačních nástrojů 

je rovněž z pohledu kvality poskytovaných služeb nezbytné. Řada výzkumů 

ukazuje na problém předsudků ke starým a nemocným lidem, kdy jsou 

vnímáni jako zátěž společnosti.  

Edukace seniorů by měla být podle Balogové (2007) přínosná jednak 

v mikrorovině (tj. ve vztahu k samotnému seniorovi), ale i v makrorovině (tj. 

ve vztahu ke společnosti).  

V mikrorovině by měly být změny zaměřeny na: 

 uspokojování vzdělávacích a seberealizačních potřeb seniora, 

 rozvoj osobnostních charakteristik, 

 přijetí a pochopení procesů stárnutí, 

 znovuvytváření smyslu života seniora (Balogová 2007). 

V makrorovině by podle Balogové (2007) změny měly být zaměřeny 

zejména na: 

 zlepšení pozice a sociálního statusu seniora ve společnosti, 

 rozvoj plnohodnotného života (rovnost příležitostí v zaměstnání, 

vzdělávání a ve společenském uplatnění), 

 pěstování kvalitních mezigeneračních vztahů v rodinách, 

 systematickou a kvalitní péči v důchodu (ve stáří). 

Další pozornost musí být věnována veřejnosti a jejich postojům ke stáří a 

stárnutí. Pejorativně zabarvená tvrzení jsou již vnímána jako nepřijatelná a 

neslučitelná s principy demokratické společnosti.  

Rozvoj informačních a komunikačních prostředků je v poslední době 

velmi aktuální téma, které je v rámci celoživotního učení rozvíjeno. Senioři 

tvoří jeho specifickou cílovou skupinu. Mezi klíčová témata patří zdravý 

životní styl, předcházení sociálně-patologickým jevům, prevence 
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ekonomického násilí a kriminality. Komplexnost edukačního přístupu by se 

měla orientovat na čtyřdimenzionální model rozvoje osobnosti, který se 

skládá z bio-psycho-socio-duchovního rozměru a v období sénia má zásadní 

význam (Balogová 2007). Vhodný je jednak pro seniory, jednak pro 

veřejnost, kde plní zejména osvětovou a preventivní funkci.  

Proto se v této souvislosti nabízí využití tzv. biodromálního přístupu. Tato 

integrální koncepce má své základy v biodromální psychologii, která zkoumá 

životní cestu člověka v celé šíři a bere v potaz všechny vnitřní i vnější 

faktory, determinující vývoj člověka. Biodromální koncepce chápe podle 

Karikové (2015) vývoj osobnosti jako proces permanentně probíhajících 

změn, s potenciálem pro růst, obohacování a změnu (a to jak v dospělosti, tak 

ve stáří). „Předpokládá, že interakce mezi přírodním, historicko-

společenským světem a aktivním jedincem utváří vývoj systému člověka jako 

individua a osobnosti. Vývoj chápe jako změnu, která může vyústit různými 

směry“ (Kariková 2015, s. 140). 

Biodromální koncepce teoreticky i empiricky studuje různé typy a 

charakteristiky životních drah jedinců, analyzuje aktivní podíl člověka na 

utváření vlastního života a jeho snahy o seberealizaci, seberozvoj, sebepojetí 

a sebeaktualizaci. Důraz je kladen na celoživotní učení se a vzdělávání 

(formální i neformální). Ptá se po hodnotě prožitého života, po jeho smyslu a 

z pohledu edukačních věd analyzuje vzdělávací příležitosti v duchu 

evropského fenoménu lifelong a life-wide learning. Celoživotní dráha jedince 

(osobní, komunitní, občanská a profesní) představuje rozmanité a obsahově 

kvalitativně odlišné spektrum aspirací, motivací, zájmů a potřeb.  

Biodromální přístup v edukačních vědách spočívá v tom, že se učení a 

vzdělávání chápe jako proces utváření a rozvíjení osobnosti v průběhu celého 

života. V tomto smyslu je jedinec subjektem, který má aktivní podíl na 

utváření své vlastní životní dráhy, rozhoduje o smyslu svého života, o jeho 

naplnění, utváří své potřeby a realizuje své zájmy. V poslední době se stává 

významným jak z hlediska psychologického, tak filozofického a představuje 

nový vývojový přístup k člověku. Celoživotní vzdělávání v biodromálním 

kontextu má kromě sociálního rozměru zvláštní význam pro synergický 

rozvoj jedince a společnosti, zvláštní význam nabývá u seniorů. V kontextu 

trhu práce to znamená spokojené a motivované zaměstnance, ochotné k 

podávání adekvátních pracovních výkonů a schopné uspokojovat osobní i 

profesní aspirace na základě vlastního potenciálu (Průcha a Veteška 2014). 

Tuto problematiku šířeji rozpracovali např. Říčan (2006) a Machalová 

(2010). 

Jednotlivé teoretické koncepce sociálně-edukační práce se seniory se 

v posledních dvaceti letech zásadně změnily. Posunují se od pouhého 

poskytování zdravotní a sociální péče k pečlivému a propracovanému 

systému nabízejícímu komplexní služby. Explicitní základ výše uvedeného 

systému však tvoří činnosti zdravotní, sociální, poradenské, na něž navazují 
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aktivizační, společenské, terapeutické a edukační aktivity. Většina odborné 

práce se seniory je postavena na sociálně-zdravotní péči, aktivizaci, terapiích, 

rehabilitacích, poradenství a samotné vzdělávání tvoří jen poměrně malou 

část spektra činností. Na těchto principech je potom vystavěna systémová 

práce se seniory, kdy hlavní těžiště z pohledu edukačních věd spočívá 

v andragogických interakcích a andragogických procesech (Veteška 2016b). 

 
Literatúra 

ANDRYSEK, Oskar et al., 2011. Mluv se mnou: kniha o vzájemné komunikaci 

pacientů, jejich blízkých, lékařů a sester. Praha: Maxdorf. ISBN 978-80-7345-

257-5. 

BALOGOVÁ, Beáta, 2007. Seniori v spektre súčasného sveta. Prešov: Akcent Print. 

ISBN 978-80-89298-03-6. 

DVOŘÁČKOVÁ, Dagmar, 2012. Kvalita života seniorů v domovech pro seniory. 

Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4138-3. 

FRÝDECKÁ, Miroslava (sestra Konsoláta), 2011. Hospicová péče. In: O. 

ANDRYSEK et al. Mluv se mnou: kniha o vzájemné komunikaci pacientů, jejich 

blízkých, lékařů a sester. Praha: Maxdorf, s. 64–68. ISBN 978-80-7345-257-5. 

HATÁR, Ctibor, 2011. Seniori v systéme rezidenciálnej sociální edukačnej 

starostlivosti. Praha: Rozlet a Česká andragogická společnost. ISBN 978-80-

904824-1-8. 

JEDLIČKOVÁ, Petra, 2014. Edukácia zdravotne znevýhodnených dospelých 

a seniorov v rezidenciálnych zariadeniach. Nitra: Pedagogická fakulta, Univerzita 

Konštantína Filozofa. ISBN 978-80-558-0611-2. 

KARIKOVÁ, Soňa, 2015. Problémy a špecifiká edukácie seniorov v rámci UTV – 

psychologické východiská. In: M. KRYSTOŇ, ed., Vzdelávatelia dospelých a ich 

andragogické pôsobenie. Banská Bystrica: Belianum, s. 137-152. ISBN 978-80-

557-1008-2. 

KACZOR, Pavel, 2015. Sociální politika a sociální systém ČR. Praha: Oeconomica, 

nakladatelství VŠE. ISBN 978-80-245-2096-4. 

KOSTKA, Miroslav, 2010. Zaměstnanost a sociální politika. Praha: Mowshe pro 

Katedru andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze. ISBN 978-80-904426-4-1. 

KREBS, Vojtěch et al., 2010. Sociální politika.. Praha: Wolters Kluwer ČR. ISBN 

978-80-7357-585-4. 

MACHALOVÁ, Mária, 2010. Biodromálna psychológia pre pomáhajúce profesie. 

Brno: Institut mezioborových studií. ISBN 978-80-87182-10-9. 

PETRÁŠEK, Josef, 2014. Sociální politika. Praha: Univerzita Jana Amose 

Komenského. ISBN 978-80-7452-033-4. 

PIKOLA, Pavel a Milan ŘÍHA, 2010. Služby sociální péče v domovech pro seniory. 

Praha: Námořní akademie České republiky. ISBN 978-80-87103-29-6.  

PRŮCHA, Jan a Jaroslav VETEŠKA, 2014. Andragogický slovník. Praha: Grada 

Publishing. ISBN 978-80-247-4748-4. 

ŘÍČAN, Pavel, 2006. Cesta životem: vývojová psychologie. Praha: Portál. ISBN 80-

7367-124-7. 



 

38 

 

SOKOL, Radek a Věra TREFILOVÁ, 2008. Sociální pracovník v rezidenčních 

zařízeních sociálních služeb. Praha: ASPI. ISBN 978-80-7357-316-4. 

VETEŠKA, Jaroslav, 2016a. Gerontagogika: psychologicko-andragogická specifika 

edukace a aktivizace seniorů. Praha: Česká andragogická společnost. ISBN 978-

80-905460-4-2. 

VETEŠKA, Jaroslav, 2016b. Přehled andragogiky: úvod do studia vzdělávání a učení 

se dospělých. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-1026-9. 

VIROSTKOVÁ, Lucie. 2011. Praktické otázky. In: O. ANDRYSEK et al. Mluv se 

mnou: kniha o vzájemné komunikaci pacientů, jejich blízkých, lékařů a sester. 

Praha: Maxdorf, s. 32–84. ISBN 978-80-7345-257-5. 

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

službách. 

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

 

Kontakt na autora: doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., Centrum školského 

managementu,Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Myslíkova 7, 110 00 Praha 1, 

E-mail: jaroslav.veteska@pedf.cuni.cz 

  

Assoc. prof. Dr. Jaroslav Veteška, Ph.D., Education Management Center, Faculty of 

Education, Charles University in Prague,Myslíkova 7, 110 00  Praha 1, Czech 

Republic, E-mail: jaroslav.veteska@pedf.cuni.cz 


