
 

 

 

Univerzita Pardubice 

Fakulta filozofická 

Domovy pro seniory a jejich prezentace na veřejnosti – obsahová analýza, 

informační sdělení 

Klára Harbichová 

Bakalářská práce 

2019 



Jméno a príjmení:

osobní číslo:

Studijní program:

Studijní obor:

Iltrázev tématu:

Zadávající katedra:

Univerzita Pardubice
Fakulta frlozofická

Akademicky rok : 2OL6 / %OLT

ZA ANI BAKATARSKE PRACE
(PRoJEKTU, UluĚt pcNÉHo oÍlA, unnĚr,pcxÉHo vÝNoNU)

Klára Harbichova

Hl55L4
B6107 Humanitní studia

Humanitní studia

Domovy pro seniory a jejich prezentace na ve ejnosti
obsahová analyZdl informačních sdělení

Katedra věd o vychově

Z á S a d y p r o VypracoVání:

Bakalá ská práce analyzuje webové stránky poskytovatelri sociálních služeb, konkrétně Do-
movri pro seniory v kraji Pardubickém a Královéhradeckém. Práce je rozdělena na dvě části,
a to na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se práce bude zab vat vymezenim zá-
konn; ch termínri tykajici se sociálních služeb a jejich poskytovatelri a p edevším specifickym
aspektrim pot eb seniorri.
V praktické části realizované formou smíšeného reálného vyzkumu bude obsahová anal za
weboq ch stránek jednotliq-fch institucí a jejich porovnání dle jednotně stanoven;fch kritérií
(nap . celková p ehlednost stránek, konceptu stavby stránek, poskytované služby, aktuálnosti
informací, kontaktní formulá , formulá e k vyplnění, propojením stránek se sociálními sítěmi
atd). Kritéria jsou stanovena na základě rozhovorri se seniory.



Rozsah grafických prací:

Rozsah pracovní zprávy:

Forma zptacování bakalářské práce: tištěná/elektronická

Seznam odborné literatury:

Zákon č.].08/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1.2007
CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu: základy
kvantitativního výzkumu. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2016.
Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-5326-3.
MLÝNKOVÁ, Jana. Péče o staré občany: učebnice pro obor sociální činnost.
Praha: Grada, zOtL. ISBN 978-80-247-3872-7.
DVoŘÁČKovÁ, Dagmar. Kvalita života seniorů: v domovech pro seniory.
Praha: Grada, 2OI2. ISBN 978-8O-247-4L38-3.
8. PoKoRNÁ, A., Komunikace se seniory. 1. vyd. Praha: Grada, 2o1.o,,158 s.
Sestra.
ISBN 97 8-802-47 32-7 L8.
ŠANC, Miroslav. Internet pro seniory: přívětivý průvodce krok za krokem. 2.,
aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-25I-2382-9,
HENDL' Jan. Kvalitativní výzkurnz základní teorie, metody a aplikace, 2.,
aktualiz. vyd. Praha: Portál' 2008. ISBN 978-80-7367-485-4.
HAŠKoVCovÁ, Helena. Fenomén stáří. Vyd. 2., podstatně přeprac. a dopl.
Praha: Havlíček Brain Team, 2o1o. ISBN 978-80-87109-19-9.

Vedoucí bakalárské práce:

Datum zadání bakalárské práce:

Termín oďevzdání bakalá ské práce:

Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D.

Katedra věd o vychově

31. bÍezna 2oI7

31. bŤezna 2018

.i

., 
"j'ti

,J 'r
if

'-t ,/í'ii.#.irrl.' 
' 

,ť1l*'k1 i
,l
JI

Ing. Jaťoslav Myslivec, Ph.D.

ved oucí katedry
prof. PhDr. Karel Rydl, CSc.

děkan

V Pardubicích dne 30. Iistopadu 2017

L.S.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji: 

Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem 

v práci využila, jsou uvedeny v seznamu použité literatury.  

Byla jsem seznámen s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona 

č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skutečností, že Univerzita Pardubice má právo na 

uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 autorského 

zákona, a s tím, že pokud dojde k užití této práce mnou nebo bude poskytnuta licence o užití 

jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávněna ode mne požadovat přiměřený příspěvek 

na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložila, a to podle okolností až do jejich skutečné 

výše.  

Beru na vědomí, že v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 

a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 

a směrnicí Univerzity Pardubice č. 9/2012, bude práce zveřejněna v Univerzitní knihovně 

a prostřednictvím Digitální knihovny Univerzity Pardubice. 

 

V Pardubicích dne 5. 6. 2019      

 

Klára Harbichová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

Na tomto místě bych ráda poděkovala paní Mgr. Adrianě Sychrové, Ph.D., za odbornou pomoc, 

cenné rady a ochotu při vedení mé bakalářské práce. Dále bych chtěla poděkovat svému 

manželovi a mojí mamince za pomoc a podporu, kterou mi poskytovali a projevovali při psaní 

této práce i po celou dobu studia a také mé dceři, která pro mě byla hnacím motorem. 

V neposlední řadě bych ráda poděkovala všem dotazovaným respondentům. 



 

 

 

ANOTACE 

Bakalářská práce analyzuje webové stránky poskytovatelů sociálních služeb, konkrétně 

Domovů pro seniory v kraji Pardubickém a Královéhradeckém. Práce je rozdělena na dvě části, 

a to na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se práce bude zabývat vymezením 

zákonných termínů týkajících se sociálních služeb a jejich poskytovatelů a především 

specifickým aspektům potřeb seniorů. V praktické části bude zpracována obsahová analýza 

webových stránek všech dostupných institucí a jejich porovnání dle jednotně stanovených 

kritérií (např. celková přehlednost stránek, koncept stavby stránek, poskytované služby, 

aktuálnost informací, kontaktní formulář, formuláře k vyplnění, propojení stránek se sociálními 

sítěmi atd.). Kritéria jsou stanovena především na základě rozhovorů se seniory. 
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TITTLE 

Retirement home, and their public presentation – content analysis, information message 

ANNOTATION 

This bachelor thesis analyses website pages of social service institutions, specifically 

Retirement homes in Pardubice and Hradec Kralove regions. The thesis is divided into two 

parts - theoretical and practical. In the theoretical part, the thesis discusses definition of legal 

terminology in terms of social service institutions and their providers and explicitely special 

needs of elderly. The practical part, carried out in a form of a factual combined research, covers 

content analysis of the websites of the particular institutions and their comparison according to 

the specific criteria (e.g. overall convenience of the websites, concept of the website structure, 

the services offered, information accuracy, contact form, to-be-filled in forms, links to the social 

media etc.). The criteria are mainly based on interviews with the elderly citizens. 
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 ÚVOD 

 

„Stárnutí a stáří je specifický a biologický proces, který je charakterizován tím, že je 

dlouhodobě nakódovaný, je nevratný, neopakuje se, jeho povaha je různá a zanechává trvalé 

stopy. Jeho rozvoj se řídí druhově specifickým zákonem. Podléhá formativním vlivům 

prostředí.“1 

„Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý“. Jonathan Swift 

Tématem naší bakalářské práce je analýza webových stránek domovů pro seniory. Prvním 

impuls k výběru tohoto tématu vzešel z vykonávání praxe v jednom z těchto zařízení. Pro 

zjištění bližších informací o zařízení byl využit internet, konkrétně webová stránka zařízení, 

kde byly informace neuspokojivé. Dalším motivem k výběru daného tématu byla jeho 

zajímavost a především neprobádanost. Domníváme se, že na prezentaci domovů pro seniory, 

ať už pomocí webových stránek, či novodobých sociálních sítí, není kladena dostatečná 

pozornost a důraz, jakou by tato oblast zasluhovala. Bakalářská práce by měla pomoci 

především rodinám seniorů a seniorům samotným, kteří se rozhodnou pro umístění do domova 

pro seniory či do jiného pobytového zařízení Také by měla pomoci těmto sociálním institucím 

zlepšit komunikaci a propagaci svých zařízení prostřednictvím internetu, protože toto médium 

je v dnešní uspěchané době jedno z nejrozšířenějších a nejrychlejších k vyhledávání informací. 

I když je patrný převis „poptávky nad nabídkou“ a zařízení se nemusí snažit o „přilákání“ 

nových klientů, i tak by v této době moderních informačních technologií měla zařízení 

nabízející pobytové sociální služby mít takové webové stránky, kde může běžný senior najít 

bez větších obtíží základní a důležité informace o zařízení. 

Hlavním cílem naší práce je vytvořit hodnoticí žebříček webových stránek domovů pro seniory, 

setříděných dle stanovených kritérií. V našem případě půjde o analýzu a hodnocení webových 

stránek pobytových zařízení pro seniory. Analýza jako metoda rozkladu komplexního problému 

na množství jednodušších, lépe uchopitelných částí, které můžeme objektivně porovnávat díky 

využití specializovaných softwarových nástrojů. V rámci bakalářské práce bude vytvořena 

originální hodnoticí šablona webových stránek, pomocí níž budeme analyzovat celkovou 

informační hodnotu stránky (komplexní logický návrh designu, atraktivitu - přívětivost, 

praktičnost), bezpečnost včetně ochrany osobních údajů (GDPR), zapojení veřejnosti 

                                                 
1 PACOVSKÝ, Vladimír. O stárnutí a stáří. Praha: Avicenum, 1990, s. 57. ISBN 80-201-0076-8.  
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a v neposlední řadě i přístupnost (především s přihlédnutím ke specifické skupině 

návštěvníků/potenciálních klientů daných zařízení, víceméně částečně hendikepovaným oproti 

běžné populaci). Šablona komplexně mapuje obsah informačního sdělení – v našem případě 

webových stránek domovů pro seniory – a obsahuje celkem 22 parametrů zařazených do čtyř 

kritérií (Kritérium subjektivních kritérií seniora a kodéra, Kritérium přístupnosti webových 

stránek, Kritérium bezpečnosti stránek a Kritérium aktivního zapojení veřejnosti), přičemž 

každému z kritérií byla přidělena váha hodnocení dle významu a rozsahu sledovaných 

parametrů. Je svým způsobem jedinečná a aspiruje na to stát se vodítkem pro případné další 

pokračovatele výzkumu kvality informačních sdělení nejenom zařízení sociální péče, tedy 

v našem případě domovů pro seniory. Kritéria vzešla celkově ze tří nezávislých zdrojů – první 

a s největší vahou byla kritéria seniorů zjištěná z polostrukturovaných rozhovorů se seniory, 

popřípadě jejich rodinnými příslušníky, dále pak šlo o kritéria vymezená využitím 

softwarových nástrojů pro analýzu dotčených webových stránek a nakonec kritéria kodéra, 

subjektivní hodnocení určitých prvků webové stránky optikou autorky.  

Teoretická část sestává ze tří kapitol. V první kapitole si nastíníme základní axiomatické pojmy 

jako stáří, senior či sociální služby tak, abychom mohli v další části lépe rozvrstvit 

problematiku samotné péče o seniory. Ve druhé kapitole se seznámíme se základním právním 

dokumentem celé problematiky, zákonem č. 108/2006 Sb. (Zákon o sociálních službách), 

a související tzv. prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. v aktuálním znění. Vysvětlíme si tak 

pojmy jako sociální služby, provozovatel, zařízení sociálních služeb atd. Přiblížíme si 

i materiály Ministerstva práce a sociálních věcí, tzv. Bílou knihu, mapující a podporující kvalitu 

poskytovaných sociálních služeb,  a výstupy Národního programu přípravy na stárnutí. Ve třetí 

části si přiblížíme problematiku moderních informačních kanálů i s ohledem na specifičnost 

příjmu informací ve specifické věkové skupině – seniorů.  

V praktické části pak desítky webových stránek domovů pro seniory podrobíme důkladné 

obsahové analýze a vyhodnotíme je dle jasně specifikovaných kritérií. Výsledkem této stěžejní 

části práce bude nejenom splnění hlavního výzkumného úkolu, tedy sestavení žebříčku 

webových stránek od nejlepší po nejhorší, ale i zodpovězení dílčích výzkumných otázek.  
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1. STÁRNUTÍ A STÁŘÍ, SENIOR 

V současné době je nanejvýš zřejmé, že trend stárnutí obyvatelstva bude s časem nabírat na 

obrátkách. Tento jev začíná ovlivňovat celospolečenské mínění a stává se hodně diskutovaným 

tématem.  

1.1 Vymezení pojmu stárnutí, stáří 

Pojem stárnutí bývá široce definován: Mlýnková ve své knize zmiňuje výklad Topinkové 

a Neuwirtha „Stárnutí je specifický nezvratný biologický proces, který je univerzální pro celou 

přírodu a jehož průběh je nazýván životem. Délka života je přitom geneticky determinována 

a pro každý druh specifická.“2  Dle Pacovského 3  je stárnutí chápáno jako cesta do stáří 

a členěno na stárnutí fyziologické a patologické. Fyziologické stárnutí je normální součástí 

života a zákonitou etapou ontogenetického vývoje, naproti tomu patologické stárnutí je 

charakterizováno jako předčasné a takové, kdy kalendářní věk seniora je nižší než věk funkční. 

Také se projevuje sníženou soběstačností.4 Modernější pojetí definice přináší Langmeier 

a Krejčířová,5 když stárnutí popisují jako komplex změn ve struktuře a funkcích organizmu, jež 

implikuje jeho vyšší zranitelnost, pokles schopností a výkonnosti seniora a vrcholí 

v terminálním stadiu a ve smrti. 

Stáří se v dnešní době stává jakýmsi fenoménem. Každý z nás bude jednou starý, většina lidí 

se této pomyslné oficiální hranice obává.  Člověk v dnešní uspěchané době zkrátka o stáří 

nechce slyšet ani slovo, také proto se v moderní době o stáří mezi lidmi skoro nemluví.6 Období 

stárnutí lidé chápou spíše negativně než pozitivně, obávají se toho, že přestanou být soběstační, 

že budou světu na obtíž, očekávají nemoci, problémy a samotu. Tak to ale vůbec být nemusí.  

„Pro mnoho lidí je však stáří jedním z nejkrásnějších životních období, protože mají volný 

prostor k realizaci všeho, co zatím v životě z různých důvodů nestihli.“7 Malíková hovoří o tom, 

že stárnout je vlastně „umění“ a je to na každém z nás. Společnost přistupuje ke stáří ve dvou 

rovinách. První rovina se zaměřuje na kvalitu života seniorů, zejména na jejich potřeby a zájmy, 

                                                 
2 MLÝNKOVÁ, Jana. Péče o staré občany: učebnice pro obor sociální činnost. Praha: Grada, 2011, s. 15. ISBN 

978-80-247-3872-7. 
3 PACOVSKÝ, Vladimír. O stárnutí a stáří. Praha: Avicenum, 1990, s. 30. ISBN 80-201-0076-8. 
4 MALÍKOVÁ, Eva. Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních. Praha: Grada, 2011. Sestra (Grada), s. 14 

– 15. ISBN 978-80-247-3148-3. 
5 LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2006. 

Psyché (Grada), s. 202. ISBN 978-80-247-1284-0. 
6 HAŠKOVCOVÁ, Helena. Fenomén stáří. Vyd. 2., podstatně přeprac. a dopl. Praha: Havlíček Brain Team, 2010, 

s. 9. ISBN 978-80-87109-19-9. 
7 MALÍKOVÁ, Eva. Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních. Praha: Grada, 2011. Sestra (Grada), s. 14. 

ISBN 978-80-247-3148-3. 
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zatímco ve druhé jde hlavně o ekonomické důsledky stárnutí populace8. „Stáří je obecné 

označení pozdních fází ontogeneze“.9 Období stáří a stárnutí se špatně popisuje. Nenašli 

bychom definice, které by toto období dokázaly přesně charakterizovat. Každý člověk stárne 

jinou rychlostí. Stárnutí může být geneticky podmíněno, ale jeho projevy můžeme ve velké 

míře ovlivnit, například životním stylem, celoživotně vykonávanou duševní a fyzickou prací ve 

vzájemném souladu, prostředím (fyzickým i společenským), stresem nebo také chorobami či 

úrazy, které člověk v životě „prodělá“ a které mohou být geneticky podmíněné.  

Jedna z nejzákladnějších charakteristik stáří je věk, ale jak se říká, „věk je jenom číslo“, a proto 

ve stáří nemá konkrétní hodnotu. Světová zdravotnická organizace,  WHO, vychází 

z patnáctiletých věkových cyklů a podle nich uvádí následující rozdělení10: 30 – 44 let 

dospělost, 45 – 59 let střední nebo též zralý věk, 60 – 74 let senescence neboli časné stáří (stáří 

na samotném počátku), 75 – 89 let kmetství, senium, vlastní stáří, 90 a více let patriarchum 

neboli dlouhověkost. V dnešní době se ale více užívá rozdělení stáří dle Mühlpachra11, ten 

rozděluje stáří na: 65 – 74 let  – mladí senioři (problematika penzionování, volného času 

a aktivit), 75 – 84 let – staří senioři (změna funkční zralosti, atypický průběh nemocí), 85 a více 

let – velmi staří senioři (problém soběstačnosti a zabezpečenosti). 

1.2 Projevy stáří 

Projevy stáří mohou být tělesné změny, psychické změny či změny sociální a změny v životní 

orientaci.  

Tělesné změny 

„Tělesné projevy, jimiž se odlišují staří lidé od mladých, označujeme jako fenotyp stáří“12. Tyto 

tělesné změny probíhají po šedesátém roce rychleji a většinou ve všech orgánech, nejvíce jsou 

změny viditelné na kůži a pohybovém ústrojí. Staří lidé, jak si asi všichni můžeme všimnout, 

mají problém s kůží, kůže může být suchá v důsledku snížení produkce mazových žláz a také 

neschopnosti zadržovat vodu. Velmi často u starých lidí vidíme také hnědé skvrny 

                                                 
8 MÜHLPACHR, Pavel. Gerontopedagogika. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 16. ISBN 978-80-

210-5029-7. 
9 ČEVELA, Rostislav, Zdeněk KALVACH a Libuše ČELEDOVÁ. Sociální gerontologie: úvod do problematiky. 

Praha: Grada, 2012, s. 19. ISBN 978-80-247-3901-4. 
10 MALÍKOVÁ, Eva. Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních. Praha: Grada, 2011. Sestra (Grada), s. 

14. ISBN 978-80-247-3148-3. 
11 MÜHLPACHR, Pavel. Gerontopedagogika. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 21. ISBN 978-80-

210-5029-7. 
12 DVOŘÁČKOVÁ, Dagmar. Kvalita života seniorů: v domovech pro seniory. Praha: Grada, 2012, s. 12. ISBN 

978-80-247-4138-3. 
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(nahromadění pigmentu), kterým lidově říkáme „stařecké skvrny“. Když pigment úplně chybí, 

můžeme vidět skvrny naopak bílé. Kůže seniorů již není tak elastická a můžeme u nich 

pozorovat pro všechny známé vrásky. Na nehtech seniorů můžeme zpozorovat podélné rýhy, 

jejich vlasy pomalu šediví a řídnou. Smáli jste se, když jste byli malí a prarodiče Vám říkali: 

Ty mě za chvíli přerosteš, vždyť já už rostu do země. Ano, je faktem, že starým lidem se výška 

snižuje v důsledku toho, že jim atrofují meziobratlové ploténky. Někteří senioři chodí shrbení, 

ochabují jim totiž kosterní svaly. Často také dochází k řídnutí kostí a zvyšuje se tak riziko 

různých nepříjemných úrazů a zlomenin. Velká část seniorů trpí bolestmi kloubů v důsledku 

úbytku kloubní chrupavky, to je může omezovat i v pohybu. Změny probíhají také 

v kardiovaskulárním systému, senioři mají často problémy se srdcem v důsledku klesání jeho 

pracovní kapacity. Mnoho seniorů se léčí také s vysokým tlakem, protože ve starším věku již 

nejsou cévy  tak elastické. Staří lidé mají také často problémy s dýchacím ústrojím, můžeme si 

všimnout, že se hodně zadýchávají, protože s věkem klesá respirační schopnost plic, také jsou 

náchylnější ke všem respiračním onemocněním, což v minulosti vedlo k velkému počtu úmrtí 

na zápal plic. Dalším ožehavým problémem v této oblasti bývají komplikace s funkcí ledvin 

a močového měchýře. Stárnutím bývá zasažen i nervový systém, senioři mají většinou delší 

reakční dobu na daný podnět (např. jedoucí vozidlo). Výrazně se horší také smyslové vnímání, 

jako je zrak, sluch a čich, což přispívá ke zvýšení stresu a celkové duševní nepohody seniora 

13. 

Psychické změny 

Proces stárnutí zahrnuje různé změny v psychické oblasti. Dochází zde ke zhoršení 

kognitivních funkcí. Osobnost daného jedince se podílí na kvalitě psychiky, ve starším věku se 

mohou měnit například vlastnosti jedince a jeho osobnostní rysy. U některých lidí může dojít 

právě ke zvýraznění výše uvedených vlastností a rysů, mohou být například více podezíraví 

nebo až paranoidní. Také dochází ke změnám v žebříčku potřeb jedince, na první příčky se 

dostává zájem o své zdraví, senior se chce také cítit bezpečně a potřebuje mít pocit jistoty. Staří 

lidé mají také rádi stereotyp a neradi se přizpůsobují novým životním změnám. Co se týče 

                                                 
13 MLÝNKOVÁ, Jana. Péče o staré občany: učebnice pro obor sociální činnost. Praha: Grada, 2011, s. 21 – 26. 

ISBN 978-80-247-3872-7; MÜHLPACHR, Pavel. Gerontopedagogika. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

2009, s. 22  – 26. ISBN 978-80-210-5029-7.  
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emoční oblasti, tak senioři bývají více plačtivý a nejvíce traumatizující je pro ně ztráta partnera, 

někteří senioři po smrti partnera ztrácejí životní cíl a obecně chuť do života.14  

 

Sociální změny 

Senior dosažením důchodového věku opouští roli pracujícího člověka a je nucen učit se novou 

sociální roli seniora. S tím souvisí i výrazná změna ve finanční situaci, kdy místo výplaty 

dostává senior penzi (důchod). To ale pro některé seniory znamená značný ekonomický propad 

a neudržitelnost dosavadního životního standardu – začínají vetší či menší omezení 

v činnostech, které pro ně byly dříve samozřejmostí, ať už jde o kvalitní jídlo, nebo výlet. Každý 

senior je jiný, některý se na důchod těší, plánuje si, jak se bude věnovat třeba vnoučatům, nebo 

podnikat různé výlety s přáteli, ale mnozí senioři nevědí, co dělat s volným časem, začínají se 

nudit a přemýšlet o životě, což v nich může vyvolávat negativní emoce. Problémem a součástí 

stáří bývají nemoci, které pak mohou bránit seniorovi v běžných činnostech, jsou odkázáni na 

pomoc rodiny, pečovatelů, nemohou tedy sami vykonávat běžné činnosti, jako jsou procházky 

nebo nakupování a brání jim to v sociálním kontaktu s vrstevníky, protože pobývají většinu 

času doma. Toto se ale netýká velké části seniorů, většina seniorů v dnešní době žije kvalitní 

život až do velmi vysokého věku.15 

 

1.3 Stárnutí populace, demografický vývoj  

Populace stárne, to je celosvětový trend, který se, bohužel, nevyhýbá Evropě, natož České 

republice. Tato situace s sebou sice přináší pozitiva v podobě prodlužování průměrného života, 

nicméně na druhé straně se bude v budoucnu neustále zvyšovat poměr starších lidí v populaci. 

Podle nejnovější projekce Českého statistického úřadu16 bude v roce 2101 mít Česká republika 

10,527 milionu obyvatel a téměř 30 % z nich budou senioři ve věku 65 a více let. Průměrný věk 

se zvýší ze současných 42,2 na 47,4 roku. Počet zemřelých bude pravidelně převyšovat počet 

živě narozených dětí a poměr osob v ekonomicky aktivním věku a v kategoriích 0–19 a 65 

                                                 
14 DVOŘÁČKOVÁ, Dagmar. Kvalita života seniorů: v domovech pro seniory. Praha: Grada, 2012, s. 11 – 15. 

ISBN 978-80-247-4138-3; MÜHLPACHR, Pavel. Gerontopedagogika. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

2009, s. 22  –26. ISBN 978-80-210-5029-7.  

MLÝNKOVÁ, Jana. Péče o staré občany: učebnice pro obor sociální činnost. Praha: Grada, 2011, s. 21 – 26. 

ISBN 978-80-247-3872-7. 
15 MLÝNKOVÁ, Jana. Péče o staré občany: učebnice pro obor sociální činnost. Praha: Grada, 2011, s. 21 – 26. 

ISBN 978-80-247-3872-7. 
16 Věková skladba obyvatel Česka se výrazně promění. ČSÚ [online]. 28.11.2018 [cit. 2018-11-29]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/vekova-skladba-obyvatel-ceska-se-vyrazne-promeni ČSÚ, 2018, www.czso.cz.  
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a více let bude takřka vyrovnaný. „Demografický vývoj následujících desetiletí bude ve 

znamení stárnutí populace. Počet obyvatel ve věku 65 a více let, který na počátku roku 2018 

poprvé přesáhl hranici dvou milionů, by se měl nadále každoročně zvyšovat a kulminovat až na 

konci padesátých let na úrovni 3,2 milionu. Zastoupení seniorů v populaci by mělo vzrůst ze 

současných 19 % až k 30 %“.17 

 

1.4 Senior 

Připustíme-li velkou dávku zevšeobecnění, lze seniory rozdělit na čtyři skupiny:  

1. mladí senioři, kteří kromě pokračujícího zaměstnání zvládají i péči o rodinu,  

2. „elitní“ senioři, aktivně se podílející na veřejném životě ve svém okolí,  

3. „anonymní“ masa brzkých návštěvníků nákupních center, osazenstvo vozidel hromadné 

dopravy či cílová skupina populistických politických stran,  

4. a konečně nejzranitelnější skupina seniorů, lidé tzv. ve čtvrtém věku, často 

hendikepovaní sníženou soběstačností a zvýšenou závislostí na pomoci druhé osoby, 18  

1.4.1 Senior a rodina 

„Rodina je nejstarší jednotka lidského společenství, jehož organickou součástí je i starší 

člověk. Možnost bytí s rodinou v této závěrečné etapě lidského života je nenahraditelná 

a v mnohých případech umožňuje staršímu člověku dožít se delšího věku, přinejmenším mu však 

přináší šťastnější prožití každodenního života“.19 Pro každého člověka, nejen toho starého je 

rodina velmi důležitá. Jednou totiž může pro seniora nastat den, kdy nebude schopen dělat to, 

co dříve a bude potřebovat pomoc rodiny.20 Starší člověk potřebuje mít jistotu a podporu právě 

v rodině, protože ne pro každého seniora je proces stárnutí jednoduchý. Starý člověk proto díky 

rodině může například snadněji překonávat těžké životní chvíle a situace, rodina mu také 

                                                 
17 Věková skladba obyvatel Česka se výrazně promění. ČSÚ [online]. 28.11.2018 [cit. 2018-11-29]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/vekova-skladba-obyvatel-ceska-se-vyrazne-promeni ČSÚ, 2018, www.czso.cz. 
18 ŠTĚPÁNKOVÁ, Hana, Cyril HÖSCHL a Lucie VIDOVIĆOVÁ. Gerontologie: současné otázky z pohledu 

biomedicíny a společenských věd. Praha: Karolinum, 2014, s. 45. 
19 HROZENSKÁ, Martina a Dagmar DVOŘÁČKOVÁ. Sociální péče o seniory. Praha: Grada, 2013, s. 46. ISBN 

978-80-247-4139-0. 
20 PICHAUD, Clément a Isabelle THAREAU. Soužití se staršími lidmi: praktické informace pro ty, kdo doma 

pečují o staré lidi, i pro sociální a zdravotnické pracovníky. Přeložil Abigail KOZLÍKOVÁ. Praha: Portál, 1998, 

s. 68. Sociální práce. ISBN 80-7178-184-3. 
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dodává pocit bezpečí a potřebnosti jeho osoby.21 „Vědecké studie ukazují, že starší lidé žijící 

v rodinném prostředí jsou šťastnější a zdravější a také déle samostatní“.22   

Jednou z nejdůležitějších sociálních jistot starého člověka je rodinné zázemí.23 Senior, který 

žije doma a má kolem sebe blízké osoby, se těší lepšímu duševnímu a psychickému zdraví 

a sociálnímu zázemí. Pokud rodina seniorovi pomáhá jen občas, nezpůsobuje jí to žádné velké 

problémy a může to i posílit vzájemné rodinné vazby. Nastane-li však situace, kdy už je 

pečování dlouhodobé a náročné z fyzického a psychického hlediska, představuje to pro rodinu 

velkou zátěž.24 Situace soužití seniora s rodinou může mít i svá negativa. Pro seniora, který žije 

běžným životem a není odkázán na rodinné příslušníky, to může být například nedostatek 

soukromí a klidu.   

 

1.4.2 Potřeby seniorů 

V každém věku se potřeby člověka mění. U starších osob, můžeme hovořit o seniorech nad 75 

let, dochází ke změně životních potřeb oproti jiným generacím. Za nejdůležitější potřebu 

u starších lidí můžeme označit potřebu zdraví. Dále starší osoby mají potřeby klidu, bezpečí 

a spokojenosti. Tyto potřeby jim nejčastěji zajišťuje rodina v již zmíněné kapitole výše.  

 

Mlýnková 25 rozděluje potřeby seniorů do třech 

kategorií, a to na fyziologické potřeby, vyšší 

potřeby a potřeby duchovní. Mezi důležitou 

fyziologickou potřebu uvádí senioři potřebu 

chutného jídla, vyplývá to jak ze studií o 

klientech, kteří jsou umístěni v domově pro 

seniory, tak i z rozhovorů, které se nám s nimi 

podařilo udělat. Protože seniorům ubývají chuťové pohárky, mění se jim tak ve stáří chuť, 

potřebují tedy dobře připravené jídlo. Většina seniorů v ústavní péči si na stravu velmi stěžuje. 

Staří lidé potřebují také více odpočinku, proto potřebu spánku řadí také do popředí svých 

                                                 
21 JAROŠOVÁ, Darja. Péče o seniory. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. ISBN 80-7368-110-2, s. 42 
22 HROZENSKÁ, Martina a Dagmar DVOŘÁČKOVÁ. Sociální péče o seniory. Praha: Grada, 2013, s. 46 ISBN 

978-80-247-4139-0. 
23 JAROŠOVÁ, Darja. Péče o seniory. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006, s. 41. ISBN 80-7368-110-2. 
24 JAROŠOVÁ, Darja. Péče o seniory. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006, s. 42. ISBN 80-7368-110-2. 
25 MLÝNKOVÁ, Jana. Péče o staré občany: učebnice pro obor sociální činnost. Praha: Grada, 2011, s. 48 – 51. 

ISBN 978-80-247-3872-7. 

Obrázek 1 Maslowova hierarchie potřeb, 

zdroj: Vysekalová, 2011, s. 21 
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potřeb, senioři spí nejen v noci, ale podřimují i přes den, zejména pak po obědě. Důležitou 

potřebou je také nemít žádnou bolest a mít zajištěno teplo a pohodlí. Potřeby sexuální, 

hygienické a úprava zevnějšku se řadí na opačný konec jejich pomyslné pyramidy. 

Mezi vyšší potřeby řadíme na pomyslné první příčky pocit jistoty a bezpečí. U starých lidí se 

nejvíce projevuje nejistota, například v době, kdy mají nějaký zdravotní problém a mohou se 

domnívat, že mají nedostatek informací o svém zdravotním stavu. V životech seniorů, je 

nezbytná potřeba komunikace ať už u lékaře, tak doma v soukromém životě, zcela logicky staří 

lidé mají méně příležitostí k uspokojení této běžné potřeby, může to být z důvodu ztráty 

partnera, kamarádů, či známých. Lze se domnívat, že nejlépe jsou na tom s komunikací ti 

senioři, kteří žijí s nejbližší rodinou, to znamená se svými dětmi, vnoučaty, nebo nejlépe ještě 

se svým žijícím partnerem. Podstatně hůře jsou na tom senioři v ústavní péči, mají touhu po 

komunikaci, ale sestry mají hodně práce a nemají na ně tolik času. Můžeme předpokládat, že 

nejhůře jsou na tom senioři, kteří přišli o partnera a žijí úplně sami a svoje další příbuzné mají 

daleko.  Důležitou potřebou je seberealizace, každý senior k této potřebě přistupuje jinak. 

Někteří senioři se realizují až do vyššího věku v pracovním procesu, jiní navštěvují kluby pro 

seniory, další například univerzitu třetího věku. Aktivní podporu seniorů zaštiťuje například 

program Senior pas, držitelé tohoto pasu mají slevy na různé aktivity v oblastech zdravotnictví, 

cestování, lázeňství vzdělávání a kulturního života. Všichni senioři mají slevy v oblasti kultury 

a umění na dopravu atp., toto všechno jim umožnuje mentální rozvoj a seberealizaci. 

Poslední skupinkou jsou duchovní potřeby, tyto potřeby též nejsou dobře uspokojovány, 

senioři, pokud jsou sami, nebo v domově pro seniory nemají k druhým takovou důvěru, své 

„trable“ dusí v sobě. Staří lidé jsou ještě často věřící a chodí do kostela, tuto potřebu 

v institucionální péči také nemohou dostatečně uspokojovat. Senioři, kteří jsou umístěni 

v hospici, mohou chodit na mši do kaple, která je většinou při hospici umístěna. Zaměstnanci 

v domově pro seniory by měli být vedeni k tomu, aby uměli se seniorem vhodně a citlivě mluvit 

o jejich problémech, a aby v nich senior měl důvěru a mohl se jim tedy svěřit, tento rozhovor 

může z části nahradit například zpověď v kostele.26  

  

                                                 
26 MLÝNKOVÁ, Jana. Péče o staré občany: učebnice pro obor sociální činnost. Praha: Grada, 2011, s. 48 – 51. 

ISBN 978-80-247-3872-7. 
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1.4.3 Komunikace se seniory  

Komunikace je základ všech mezilidských vztahů. Odjakživa slouží k předávání informací 

mezi lidmi. „ Jde o proces sdělování (také sdílení), přenosu a výměny významů a hodnot, 

zahrnující nejen oblast informací, ale také další projevy a výsledky lidské aktivity, jako jsou 

zboží, formy chování, umělecké výtvory apod.“27Komunikace neslouží jen k předávání 

informací, ale můžeme z ní také vyčíst, jaký má člověk vztah k osobě, se kterou hovoří. Při 

komunikování dáváme najevo své pocity, očekávání, postoje a sympatie či nesympatie k dané 

osobě. Komunikaci můžeme mít jak slovní (verbální), tak mimoslovní (neverbální). Právě 

mimoslovní komunikace může na člověka prozradit, jak se cítí, co prožívá a co si myslí. Proto 

je komunikace jedním z nejdůležitějších faktorů, co se týče vztahu klienta a pečovatele.28 

Důležité je, aby pečovatel ovládal komunikační schopnosti a dovednosti, a docházelo tak 

k oboustrannému porozumění. Úroveň komunikace se seniorem musíme přizpůsobit jeho věku 

a aktuálnímu stavu, a to jak psychickému, tak fyzickému. Elizabeth Arnold uvádí: „Věkem 

podmíněné změny v kognici jsou u zdravých seniorů minimální. Staří lidé, bez ohledu na zub 

času a onemocnění nevykazují ztrátu inteligence, ale mohou vyžadovat více času pro sestavení 

verbální odpovědi, nebo pro vyhledávání informací z dlouhodobé paměti“.29 (překlad autor)30 

Pro vykonávání funkce sociálního pracovníka je důležitá schopnost naslouchat. Naslouchání je 

soubor dovedností, při kterém dochází k porozumění a pochopení toho, co slyšíme. Aktivním 

nasloucháním dáváme najevo zájem o klienta, prostor svěřit se a vést další rozhovor. Senior 

musí cítit, že ho posloucháme, aby pokračoval v rozhovoru a měl v nás důvěru.31   

Faktory ovlivňující komunikaci se seniory  

Efektivitu a kvalitu rozhovoru s klientem podmiňuje řada faktorů, mezi něž řadíme v první řadě 

věk, vzdělání, zdravotní stav a aktuální stav klienta. Dalšími faktory jsou například smyslové 

poruchy, nejčastěji je to nedoslýchavost, zhoršení kognitivních funkcí, které jsou pro ně 

důležité z hlediska pochopení rozhovoru, zapamatování si ho a umění vyjádřit se k danému 

tématu. Stojí zde za zmínku i časový prostor, který má pečovatel na klienta, a vhodné prostředí 

                                                 
27 POKORNÁ, Andrea. Komunikace se seniory. Praha: Grada, 2010. Sestra (Grada), s. 11. ISBN 978-80-247-

3271-8. 
28 MLÝNKOVÁ, Jana. Péče o staré občany: učebnice pro obor sociální činnost. Praha: Grada, 2011, s. 52. ISBN 

978-80-247-3872-7. 
29 ARNOLD, Elizabeth a Kathleen Underman BOGGS. Interpersonal relationships: professional communication 

skills for nurses. 6th ed. St. Louis, Mo.: Elsevier/Saunders, 2011, s. 478. ISBN 9781437709445. 
30 Age-related changes in cognition are minimal at healthy seniors. Elderly people, despite the fact of age and 

illnesses, do not show a loss of intelligence, but they might need more time to build verbal answer or to search 

information in long-term memory. 
31 MLÝNKOVÁ, Jana. Péče o staré občany: učebnice pro obor sociální činnost. Praha: Grada, 2011, s. 54. ISBN 

978-80-247-3872-7. 
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uzpůsobené rozhovoru s klientem. Důležité také je, jestli klient vykazuje zájem o komunikaci. 

Pokud klient komunikaci odmítá a nejeví zájem, výsledná efektivita rozhovoru nebude taková, 

jako s komunikativním a spolupracujícím klientem. Nesmíme zapomenout i na to, jak je 

důležitá ochota a vstřícnost personálu, senior se raději svěří dobře naladěnému a ochotnému 

pracovníkovi než tomu, který o klienty nejeví zájem. Personál by měl dobře ovládat 

komunikační techniky a dobře využívat i neverbální projevy. V neposlední řadě je dobré využít 

doplňující techniky, které rozvíjí klientovo sebevyjádření, těmi jsou například canisterapie, 

muzikoterapie, aromaterapie, arteterapie aj.32 

Překážky v komunikaci  

Překážky, které brání srozumitelné komunikaci, jsou všude kolem nás. Mlýnková33 dělí 

překážky do tří skupin, a to na překážky na straně klienta, překážky na straně pečovatele 

a překážky na straně prostředí. Když hovoříme o překážkách na straně klienta, máme na mysli 

např. únavu seniora, nedůvěru k pečovateli, fyzické a psychické problémy, či neochotu hovořit 

o intimních problémech. Překážkou na straně pečovatele může být zejména obava vést rozhovor 

o závažných tématech, jako je umírání a smrt, dále pak osobní problémy pečovatele, který 

poslouchá klienta pasivně a přijatelně nereaguje, nedostatek času na klienta, únava pečovatele 

nebo také to, že se pečovatel nechce starat o vulgárního klienta, který ho může slovně napadat. 

Co se týče překážek na straně prostředí, je důležité zmínit zejména hluk, nedostatek soukromí 

v důsledku umístění více osob v místnosti nebo v zařízení není vhodná místnost pro rozhovor 

s klientem.34  

Pokorná35 pak rozděluje bariéry v komunikaci na interní a externí. Interní bariéry vyplívají 

z individuálního chování a prožívání jedince, řadíme sem obavu z neúspěchu, negativní emoce, 

nemoc a fyzické nepohodlí nebo nepřipravenost. Mezi externí bariéry, které jsou dány vnějším 

prostředím, řadíme hluk a šum, vyrušení druhou osobou, neschopnost naslouchat, rozptylování 

(vizuální), v neposlední řadě komunikační přehlcení.  

 

                                                 
32 MALÍKOVÁ, Eva. Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních. Praha: Grada, 2011. Sestra (Grada), s. 

229. ISBN 978-80-247-3148-3. 
33 MLÝNKOVÁ, Jana. Péče o staré občany: učebnice pro obor sociální činnost. Praha: Grada, 2011, s. 54. ISBN 

978-80-247-3872-7. 
34 MLÝNKOVÁ, Jana. Péče o staré občany: učebnice pro obor sociální činnost. Praha: Grada, 2011, s. 75 – 75. 

ISBN 978-80-247-3872-7, s. 53-54; VENGLÁŘOVÁ, Martina. Problematické situace v péči o seniory: příručka 

pro zdravotnické a sociální pracovníky. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2170-5. 
35 POKORNÁ, Andrea. Komunikace se seniory. Praha: Grada, 2010. Sestra (Grada), s. 53. ISBN 978-80-247-

3271-8. 
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2. PÉČE O SENIORY 

„Sociální služby se neustále profesionalizují. Přestože je hodnota pomoci lidem v nouzi pro 

společnost i život člověka nevyčíslitelná, neodráží se to ani v morálním kreditu lidí pracujících v 

oboru, ani se to nereflektuje v ohodnocení práce.“36 

2.1 Péče o seniory po roce 1989 

Sociální služby po přelomovém roce 89 prochází procesem transformace. „Změny v pojetí 

sociálních služeb vycházejí především z důrazu na práva a povinnosti každého občana v České 

republice.“37 V roce 1989 nastaly změny především v sociální oblasti. Na scénu přicházejí 

nestátní neziskové organizace, rozvíjejí se také služby, které začaly doplňovat ústavní formu 

péče, nebo ji mohly přímo nahradit, formy ambulantní a terénní služby.38 Vedle nestátních 

neziskových organizací začaly zřizovat ústavy sociální péče i obce, kraje, církve a soukromé 

osoby.  

V současném pojetí sociálních služeb v České republice hraje důležitou roli naplňování 

principů sociálního začleňování. Klient je podporován v běžném rytmu života a způsobu, jako 

jeho vrstevníci. Důležité pro oblast sociálních služeb je podpora klientů k samostatnému 

a důstojnému životu. Zásadní změnou v oblasti sociálních služeb je zaměření na konkrétní 

situaci klienta, kdy je uplatňován individuální princip v poskytování sociální služby. 

Poskytovaná služba by měla vždy vycházet z potřeb, zájmů a přání klienta a mělo by se mu 

snažit co nejvíce vyhovět.  

Důležitý prvek je také personál, který sociální službu poskytuje. Jsou zde velké snahy o to, aby 

byl personál profesionální, proto má k dispozici bohatou nabídku vzdělávacích kurzů, aby se 

mohl profesně rozvíjet. Jen profesionální v této oblasti být ale nestačí, personál by měl být 

komunikativní a empatický. Sociální pracovník by měl rozvíjet svou odbornost a přizpůsobovat 

se novým nárokům, které souvisí s jeho profesí. S rozvojem kvality poskytování sociálních 

služeb souvisí celková formalizace ve smyslu transparentního chodu služby. Požadavkem na 

sociální služby je, aby byly jasně vymezeny, aby byly veřejně známy jejich závazky, 

a v neposlední řadě se klade důraz na formulaci pravidel jejich poskytování. Právě níže 

zmíněný zákon o sociálních službách stanovuje poskytovatelům povinnosti, naopak požadavky 

                                                 
36 TICHÁ, Michaela. Motivace a motivování v sociálních službách. Odborný časopis Sociální služby: Měsíčník 

vydávaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2013, s. 20  
37 HROZENSKÁ, Martina a Dagmar DVOŘÁČKOVÁ. Sociální péče o seniory. Praha: Grada, 2013, s. 67. ISBN 

978-80-247-4139-0. 
38 KRHUTOVÁ, Lenka, ed. Privatizace v sociálních službách pro seniory. Boskovice: Ostravská univerzita v 

Ostravě v nakl. Albert, 2013, s. 18. ISBN 978-80-7326-231-0. 
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se odvíjejí od standardů sociálních služeb. Tyto zmíněné standardy se staly důležitým měřítkem 

k zajištění kvality, bezpečnosti a odbornosti poskytovaných sociálních služeb. Standardy 

kvality byly publikovány v roce 2002 Ministerstvem práce a sociálních věcí. Mají za úkol 

shrnout, co se očekává od kvalitní sociální služby. Díky své obecnosti jsou implementovatelné 

na každý druh sociální služby.39 

2.2 Zákonné normy v sociální oblasti 

Přestože v devadesátých letech 20. století můžeme vysledovat snahu o přípravu komplexního 

zákona o sociálních službách, až do konce roku 2006 v ČR neexistoval ve Sbírce zákonů 

takový, který by přímo řešil tuto problematiku. 

2.2.1 Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 

Dne 31. 3. 2006 vyšel ve Sbírce zákonů dlouho očekávaný zákon o sociálních službách (historie 

přípravy zákona začíná již v roce 1993) s účinností od 1. 1. 2007. Do této doby (rok 2019) 

zákon prošel mnoha novelizacemi, jeho nedílnou součástí je jednak nařízení vlády upravující 

způsob dotací pro poskytovatele sociálních služeb a pak prováděcí vyhláška, kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 

Zákon o sociálních službách představuje zásadní legislativní rámec pro oblast sociálních služeb, 

nastavením dotačních pravidel zrovnoprávňuje státní a nestátní poskytovatele sociálních 

služeb, otevírá tak možnosti pro větší počet poskytovatelů sociálních služeb a tím i vyšší kvalitu 

poskytovaných sociálních služeb, jednoznačně definuje kvalifikační požadavky pracovníků 

sociálních služeb, zavádí důležité kontrolní a inspekční mechanizmy garantující dohled nad 

kvalitou poskytovaných služeb. Zákon posiluje pozici klienta sociálních služeb tím, že si může 

vyžádat od obce informace o poskytovaných sociálních službách a poté si svobodně zvolit 

poskytovatele, samozřejmě za předpokladu splnění zákonných povinností (zdravotní vyšetření, 

sociální šetření, doložení rozhodných skutečností pro přiznání příspěvku). 

Poskytovatelům sociálních služeb zákon přináší oporu při poskytování sociálních služeb, jasně 

specifikuje činnosti konkrétních typů poskytovaných služeb, právo na poskytování dotací ze 

státního rozpočtu na poskytované služby. A naopak stanoví mj. povinnosti jako registrace na 

příslušném odboru krajského úřadu a dodržování stanovených podmínek při registraci 

                                                 
39 HROZENSKÁ, Martina; DVOŘÁČKOVÁ, Dagmar. Sociální péče o seniory. Praha: Grada, 2013, s. 67 – 69. 

ISBN 978-80-247-4139-0; KRHUTOVÁ, Lenka, ed. Privatizace v sociálních službách pro seniory. Boskovice: 

Ostravská univerzita v Ostravě v nakl. Albert, 2013, s. 17 – 19. ISBN 978-80-7326-231-0. 
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a zajištění dostupnost informací o druhu, místě, cílech a okruhu osob poskytovaných služeb – 

což je hlavní úkol této práce.  

Přiblížíme si některé důležité části zákona o sociálních službách: 

 

Příspěvek na péči  

Příspěvek na péči je poskytován přímo „osobě závislé na pomoci jiné fyzické osoby“, tedy 

žadateli.  Zákon definuje celkově čtyři stupně závislosti na pomoci druhé fyzické osoby podle 

„neschopnosti“ samostatně zvládat přesně určený rozsah základních životních potřeb (mj. 

mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena atd.). Míru 

závislosti zpravidla určuje výsledek lékařského a sociálního vyšetření, které provádí úřad 

práce.40 

 

Druhy sociálních služeb  

Sociální služby podle zákona zahrnují 

a) sociální poradenství, 

b) služby sociální péče, 

c) služby sociální prevence. 

 

Formy poskytování sociálních služeb  

(1) Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní. 

(2) Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních 

služeb. 

(3) Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena 

nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování. 

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

sociálním prostředí. 

 

                                                 
40 KOLDINSKÁ, K. Legislativní zakotvení sociálních služeb v ČR in Matoušek, O. a kol. Sociální služby: 

legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. 1. vydání. Praha: Portál 2007. ISBN 978-7367-310-9. 
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Zařízení sociálních služeb  

(1) Pro poskytování sociálních služeb se zřizují mj. tato zařízení sociálních služeb: 

 

 domovy pro osoby se zdravotním postižením, 

 domovy pro seniory, 

 domovy se zvláštním režimem, 

 

(2) Kombinací zařízení sociálních služeb lze zřizovat mezigenerační a integrovaná centra. 

 

2.2.2 Prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb. 

Vyhláškou č. 505/2006 Sb. účinnou od 1. 1. 2007 ve znění pozdější úprav (aktuální znění od 1. 

1. 2018) se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, a to zejména jasně 

definovaný způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby.  

Dále pak rozsah úkonů poskytovaných v rámci základních činností u jednotlivých druhů 

sociálních služeb a maximální výše úhrad za poskytování některých sociálních služeb – 

v jednotlivých paragrafech této části se přesně definují základní činnosti a maximální výše 

úhrady za poskytování konkrétního typu sociální služby – pokud jsou služby poskytovány. 

Klient, ale i laik či odborník si tak může vytvořit poměrně přesný obrázek finanční náročnosti 

dané sociální služby, resp. může porovnávat finanční nabídky „konkurenčních“ poskytovatelů 

služeb sociální služeb a vybrat si nejoptimálnější řešení (§ 3 – 35).  

Ve čtvrté části prováděcí vyhlášky se zabývá kvalifikačními předpoklady pro poskytování 

sociálních služeb. Pokud pracovník v sociálních službách nesplňuje kvalifikační předpoklady 

definované v příloze 4, je povinen složit kvalifikační kurz skládající se z obecné a zvláštní části, 

minimální rozsah kurzu je celkem 150 výukových hodin, přičemž zvláštní část kurzu činí 

minimálně 80 výukových hodin (§ 37 – 37a).  

Neméně důležitými částmi vyhlášky jsou hodnocení plnění standardů kvality sociálních služeb 

a informace o výsledku provedené inspekce, náležitosti průkazu zaměstnance obce 

a zaměstnance kraje oprávněného k výkonu činností sociální práce či podmínky pro zpracování 

a struktura střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje.  
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2.3 Současný systém „služeb“ pro seniory 

Zdravotní a sociální péči o seniory bychom neměli oddělovat, často totiž zdravotní problémy 

jdou ruku v ruce s problémy sociálními a nezřídka to je i naopak.41 V České republice se 

„počítá“ s tím, že za nesoběstačného starého člověka zodpovídá rodina. Až poté, co rodina péči 

nezvládá či ji nemůže vykonávat, přebírají péči státní služby.42 Proto je velmi důležité, aby byla 

nabídka služeb široká, a aby mohla rodinu v péči dočasně nahradit, popřípadě převzít péči 

o nesoběstačného seniora úplně. Služby by měly seniora podporovat v jeho individualitě. 

Služby pobytových zařízení, nabízí pomoc seniorům, kteří jsou nesoběstační a nemohou žít ve 

svém prostředí a rodina se o ně nemůže, nebo není schopna postarat.43 

Zřizovateli řady sociální služeb44 pro seniory jsou kraje (samosprávné celky), které kromě toho 

mají další povinnosti, které jim ukládá zákon o sociálních službách: Kraj koordinuje 

poskytování sociálních služeb a nastavuje pravidla pro činnosti sociální práce vedoucí k řešení 

nepříznivé sociální situace a sociálnímu začleňování osob.45 

Konkrétní činnosti samosprávného celku (kraje), tak jak ukládá § 95 zákona o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, a také § 1 odst. 4 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve 

znění pozdějších předpisů, na svém území: 

 Pokrytí potřeb poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob 

 Zajištění informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb 

 Zprostředkování kontaktu mezi osobou a poskytovatelem sociálních služeb 

 Vypracování plánu rozvoje sociálních služeb v kontextu potřeb a demografických 

studií, informování obcí o výsledcích prováděných analýz 

 Informování MPSV o plnění plánů rozvoje sociálních služeb 

 Zajištění maximální dostupnosti poskytovaných sociálních služeb v souladu s plánem 

rozvoje.  

                                                 
41 DVOŘÁČKOVÁ, Dagmar. Kvalita života seniorů: v domovech pro seniory. Praha: Grada, 2012, s. 80. ISBN 

978-80-247-4138-3. 
42 SVOBODOVÁ, Kamila, 2006. Genderové aspekty stárnutí: rodina a péče o seniory. Demografie. 48(4), 256 

261. ISSN 0011 8265. 
43 NEŠPOROVÁ, Olga, Kamila SVOBODOVÁ a Lucie VIDOVIĆOVÁ. Zajištění potřeb seniorů s důrazem na 

roli nestátního sektoru [online]. , 85 [cit. 2019-06-03]. Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_260.pdf, 

s. 20 
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2.3.1 Zdravotní péče o seniory 

 „Zdraví je vysokou, nikoli však nejvyšší hodnotou lidského života. Tou je existenciální smysl, 

naplněnost související se sebeúctou a seberealizací, se zastáváním obvyklých sociálních rolí.“46 

Proto být zdravý není první v pomyslném žebříčku potřeb seniora, ale převládá zde potřeba být 

přijat ve společnosti jako originální bytost. Proto se v geriatrii dbá na zdraví a obnovu zdraví 

jedince, a také na to, aby byl starému člověku zachován důstojný život.47  

Primární péči seniorům zajišťuje jejich praktický lékař, primární péče je nejdůležitější forma 

péče, nejen pro staré občany. Praktický lékař také provádí u seniorů jednou za dva roky 

preventivní prohlídku hrazenou zdravotní pojišťovnou. U seniorů rizikových, nebo starších 

75 let je doporučena preventivní prohlídka jedenkrát ročně.48 Lékař ve své práci využívá 

i sekundární a terciální prevenci. Při péči o seniora by měl spolupracovat jak s rodinou, tak 

s dalšími složkami primární péče, kterými jsou například stomatologové, ambulantní 

gynekologové aj.49 

Jarošová uvádí rozdělení zdravotních služeb pro seniory na geriatrické ambulance, geriatrické 

oddělení, zařízení následné péče, ošetřovatelská oddělení, hospice, geriatrická denní centra 

a domácí péče. Geriatrická ambulance, která je součástí nemocničního geriatrického oddělení, 

má za úkol správně diagnostikovat zdravotní stav seniora, dále uplatňuje komplexní přístup 

k léčbě patologických změn ve stáří a stárnutí. Geriatrická ambulance se zaměřuje zejména na 

propojenost akutní a následné péče, také spolupracuje s neziskovými organizacemi a s orgány 

státní správy. Geriatrické oddělení je určeno pro seniory, kterým se akutně zhoršil zdravotní 

stav. Toto oddělení se zaměřuje na zlepšení pacientova zdravotního stavu, zlepšení 

soběstačnosti, snaží se určit diagnózu a vyvarovat se dlouhodobé ústavní péči o seniora. 

 Dalšími, již zmíněnými zařízeními, jsou zařízení následné péče. Jde především rehabilitační 

a doléčovací oddělení, kam se senior dostane zejména po odeznění akutního stavu jeho 

onemocnění. V oddělení jsou umístěni pacienti z nemocničního oddělení,  je jim vytvořen 

rehabilitační program a pacient zde má čas na doléčení. Lpí se tu také na zlepšení soběstačnosti 

seniora a je zde snaha o co nejlepší návrat do běžného života. Dalším zařízením je 

ošetřovatelské oddělení. Péče na tomto oddělení může být jak dlouhodobá, tak krátkodobá, či 
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trvalá. Zaměřuje se na seniory, kteří mají stanovenou diagnózu s léčebným postupem 

a potřebují ošetřovatelskou péči. Hospice. „Jsou zvláštní formou ošetřovatelského ústavu, 

mohou poskytovat také respitní péči.“50  Dále stojí za zmínku geriatrická denní centra, která se 

zaměřují na léčebné, ošetřovatelské a rehabilitační výkony zaměřené především na psychickou 

aktivizaci a kognitivní trénink. Pobyt v tomto zařízení trvá 6 až 12 hodin a může se pravidelně 

opakovat. Domácí péče má za cíl oddálit nebo taktéž nahradit péči na lůžkovém oddělení. Péči 

provádí kvalifikovaná zdravotní sestra v domácím prostředí. Péče by měla být dostupná pro 

starého člověka nejméně 14 hodin denně, a to i o víkendu. Tato služba by měla přispět 

k zachování soběstačnosti, k udržení nebo případnému zlepšení kvality života a ke zmírnění 

příznaků.  

V České republice jsou zdravotní i sociální služby terénního charakteru na území obcí a měst 

zaštiťovány hlavně formou pečovatelské služby, zde jsou zřizovateli především obce, ojediněle 

pak nestátní neziskové organizace. Další formou je domácí zdravotní péče, zde jsou zřizovateli 

nestátní neziskové organizace nebo fyzické osoby. 

 

2.3.2 Sociální péče v o seniory 

Obecně vzato, sociální služby jsou poskytovány všem osobám, které jsou ve společnosti 

znevýhodněny. Podmínky pro poskytování těchto služeb jsou ustanoveny, jak již bylo řečeno, 

v zákoně o sociálních službách. Sociální služby jsou poskytovány v podobě služeb pobytových, 

ambulantních a terénních.  

 Služby pobytové jsou spojeny s ubytováním starého člověka v zařízeních sociálních 

služeb.  

 Služby ambulantní, jsou takové služby, kde senioru není poskytnuto ubytování, nýbrž 

do zařízení dochází, nebo je tam doprovázen druhou osobou.  

 Posledním typem jsou služby terénní, kde jsou služby poskytovány senioru v jeho 

přirozeném prostředí, nejčastěji doma. 

Sociální služby si dávají za úkol zajistit seniorovi fyzickou a psychickou soběstačnost, 

v nejvyšší míře pak seniorovi pomoci zapojit se do běžného života.51 Protože existuje mnoho 

typů sociálních služeb, uvedeme si jen ty, které považuji za nejdůležitější. Z poskytovatelů 
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ambulantních služeb si zmíníme centra denních služeb a denní a týdenní stacionáře. Tyto 

zařízení poskytují péči jedincům, kteří mají nějaké fyzické či duševní onemocnění, které může 

být i chronické, a mají z tohoto důvodu sníženou soběstačnost a potřebují tak péči druhé osoby. 

Do těchto zařízení dochází senior v doprovodu rodinného příslušníka, nebo ošetřovatelky.52 

V dnešní době jsou velmi populárním typem těchto zařízení tzv. domovinky.53  

Mezi tradiční sociální služby patří pečovatelská služba, která může být terénní nebo 

ambulantní. Pomáhá osobám se sníženou soběstačností v důsledku nějaké chronické choroby, 

nebo zdravotního postižení. Služba je poskytována v domácnostech, nebo v zařízení sociálních 

služeb. Pomáhá nejen dospělým a seniorům, ale také dětem. Tato služba je časově vymezena. 

 Další důležitou terénní službou je osobní asistence. Tato péče je poskytnuta seniorům se 

sníženou soběstačností, kteří potřebují pomoc druhé osoby. 

 V poslední řadě si představíme tísňovou péči, která je také typem terénní služby a pomáhá 

starým lidem tak, že poskytuje nepřetržitě hlasovou a elektronickou komunikaci lidem, kteří 

jsou vystaveni nějakému vysokému riziku ohrožení jejich zdraví.54 Zařízením poskytujícím 

pobytovou péči se budeme podrobněji věnovat v další podkapitole. 

 

2.3.3 Pobytová zařízení pro seniory 

Pobytová zařízení využívají hlavně ti senioři, kteří jsou bez zázemí  nebo se o ně rodina nemůže 

starat. Tato zařízení zřizují města, městské části, kraje, neziskové organizace, domovy mohou 

provozovat také soukromé společnosti a fyzické osoby.55  

Jako pobytová zařízení pro seniory rozumíme domovy pro seniory, domovy se zvláštním 

režimem, domovy pro seniory se zdravotním postižením a chráněná bydlení pro seniory. 

Domov pro seniory je zařízení pobytového charakteru. Do roku 2006 do této kategorie patřily 

ještě domovy důchodců, domovy s pečovatelskou službou a domovy-penziony pro důchodce. 

Nová legislativa všechny typy těchto zařízení shrnula pod jednu kategorii, domov pro seniory56. 
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Domov pomáhá seniorům se sníženou soběstačností, kteří nemohou žít ve svém přirozeném 

prostředí a potřebují tak pomoc fyzické osoby v běžné denní péči. Domov pro seniory by jim 

měl nahradit domácí prostředí a poskytnout jim tyto služby:  

 Ubytování a úklid.  

 Poskytnutí stravy. Domov zajištuje celodenní stravu, která musí odpovídat věku seniora 

a brát zřetel i na diety některých jedinců.  

 Pomoc při zvládání běžné péče o vlastní osobu.  

 Pomoc při osobní hygieně.  

 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.  

 Sociálně terapeutické činnosti, které přispívají k rozvoji a upevňování sociálních 

schopností a pomáhají k sociálnímu začleňování.  

 Aktivizační činnosti – volnočasové aktivity nebo, nebo například nácvik motorických, 

psychických a sociálních dovedností.  

 Pomoc při uplatňování práv, hájení svých zájmů a pomoc při obstarávání svých 

osobních záležitostí. 

 Domovy se zvláštním režimem poskytují pobytové služby seniorům se specifickými 

potřebami. Poskytují služby těm seniorům, kteří mají nějaké duševní chronické onemocnění, 

jako je například stařecká demence, Alzheimerova choroba, nebo mohou mít závislost na 

návykových látkách a jejich situace vyžaduje každodenní péči druhé osoby. Tyto domovy 

poskytují pomoc seniorům buď s jednou a tou samou diagnózou, nebo seniorům s několika 

obdobnými typy onemocnění.57 Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují 

pobytové služby seniorům, kteří mají zdravotní postižení a vykazují tak pomoc druhé osoby. 

Na pomezí pobytového zařízení a pečovatelské služby jsou domovy s pečovatelskou službou, 

jejichž výhodou je, že pečovatelka je přítomna v pracovních dnech po celý den.58 

Další moderní pobytovou službou jsou tzv. chráněná bydlení pro seniory. Tato služba se 

zaměřuje na osoby se zdravotním postižením, které potřebují pomoc další osoby. Chráněné 
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bydlení vlastně „simuluje“ byt. Pracovník tak jen kontroluje, zda klient vše zvládá a popřípadě 

mu pomůže. Tato zařízení jsou nejblíže přirozenému prostředí klienta.59 

Sociální služby jsou poskytovány také ve zdravotnických zařízeních ústavní péče –  

v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných či v psychiatrických léčebnách. Jsou určeny 

osobám, které nemohou být propuštěny do domácí péče. Tato služba je tzv. „spojovací složka“ 

mezi tím, než klient přejde ze zdravotní péče do zařízení, které poskytuje sociální služby.60 

 

2.3.4 Prognóza sociálních služeb pro seniory 

Češi stárnou a sociální služby na to podle studie Asociace poskytovatelů sociálních služeb 

nejsou připraveny. Pro zachování stávající kvality péče by podle Asociace bylo potřeba 

navýšení počtu lůžek v pobytových službách o více než 80 tisíc.  

Zatímco v roce 2015 tvořili lidé starší 65 let necelou pětinu populace, v roce 2050 by podle 

prognóz měli přesáhnout třetinu. Česká republika má přitom v porovnání s dalšími státy Evropy 

v zařízeních dlouhodobé péče podprůměrný počet lůžek. Například v Belgii připadá na tisíc lidí 

starších 65 let 70 lůžek, v Česku je to jen 41 (40,81). 

„Absolutně ty kapacity mírně rostou, ale rostou méně než počet lidí, kterou tu péči budou 

potřebovat,“ přiblížil prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký. 

„Pokud bychom v následujících letech žádné pobytové služby nestavěli, tato dostupnost do roku 

2035 klesne o více než šedesát procent,“ dodal Průša.61 

Pro zachování stávající kvality péče by se podle studie musel počet míst v domovech pro 

seniory do roku 2050 zvýšit z 35 696 v roce 2016 na 89 146. Počet míst v domovech se 

zvláštním režimem by oproti 15 387 v roce 2016 musel dosáhnout 38 536 v roce 2050. Největší 

nárůst by přitom v obou zařízeních měl nastat do roku 2035. 

K tomu by podle výsledků studie muselo přibýt padesát tisíc pracovníků. „Je proto zřejmé, že 

je potřeba urychleně iniciovat vznik nových a výrazné rozšíření stávajících studijních oborů na 

středních a vysokých školách orientovaných na výuku sociální práce a ošetřovatelství,“ nastínil 
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jedno z možných řešení bývalý ředitel Výzkumného ústavu práce asociálních věcí Ladislav 

Průša.62 

Podle Horeckého je v Česku 60 až 70 nelegálních poskytovatelů sociálních služeb. Důvodem 

je podle něj daleko větší poptávka, než jsou sociální služby schopné uspokojit. Chybí podle něj 

strategický plán zvyšování kapacity i analýza finančních dopadů. „Na sociální služby chybí v 

roce 2019 dvě miliardy korun,“ připomněl.63 

 

2.4 Aktuální trendy v péči o seniory 

Jak se dozvíme v dalším textu, díky přijatým koncepčním záměrům Ministerstva práce 

a sociálních věcí lze vyvodit následující směřování péče o seniory, ať už jde o nezávislost 

a autonomii pro uživatele služeb, akcent na jejich začlenění a integraci, respektování potřeb, 

důraz na vzájemné partnerství klienta a zařízení, záruka kvality služeb a v neposlední řadě 

vyloučení jakékoliv diskriminace. 

 

2.4.1 Bílá kniha v sociálních službách 

Termín Bílá kniha zní v našem prostředí poměrně exoticky, zato v širším kontextu Evropské 

unie je situace docela jiná. Právě ze slovníku EU byl tento termín převzat, a dle tamějších 

pravidel má toto označení význam doporučení. „Bílé knihy“ v jednotlivých členských státech 

bývají pojímány jako dlouhodobé programové dokumenty vlád v dílčích oblastech, rovněž 

diskutují způsoby řešení definovaných problémů a navrhují podrobný programový návod 

řešení. Předkládají je buď samotní příslušní ministři, nebo celé vlády. Před vznikem každé bílé 

knihy probíhá konzultační proces, většinou formou veřejné diskuze.“64 

 

Bílá kniha v sociálních službách se tak stala důležitým materiálem nejenom pro úředníky 

daného ministerstva, ale v širším slova smyslu i odbornou veřejnost, umožnil nahlédnout 

koncepčních záměrů ministerstva práce a sociálních věcí a především v té době naprosto 
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revolučně nabízel platformu pro širší konzultaci problematiky sociálních služeb, ať už šlo 

o základní principy či samotné fungování celého systému. Daný materiál bezesporu přispěl 

k tomu, že mnoho posbíraných připomínek, návrhů a názorů bylo implementováno právě do 

kýženého očekáváného zákona o sociálních službách.  Mezi základní teze materiálu patří popis 

sociálních služeb, jejich poslání, tedy komu jsou určeny a na jakých principech budou fungovat 

tak, aby splnily svůj primární účel, tedy poskytování a zlepšování životní úrovně lidí, kteří se 

bez poskytnutých sociálních služeb ve větším či menším rozsahu nebudou moci obejít. 

Dokument mj. nastiňuje sedm základních principů, které by měly tvořit základ poskytování 

sociálních služeb (porovnejme se zákonem o sociálních službách) –a zjistíme, že zamýšlená 

koncepce se vskutku podařila do zákona implementovat: 

1) Nezávislost a autonomie pro uživatele služeb a nikoli závislost 

2) Začlenění a integrace a nikoli sociální vyloučení 

3) Respektování potřeb, služba je určována individuálními potřebami a potřebami společnosti, 

neexistuje model, který vyhovuje všem 

4) Partnerství, pracovat společně, ne odděleně 

5) Kvalita, záruka kvality poskytuje ochranu zranitelným lidem 

6) Rovnost bez diskriminace 

7) Standardy národní, rozhodování v místě.65 

 

2.4.2 Národní strategie přípravy na stárnutí 

Národní akční plán (dále jen NAP) podporující pozitivní stárnutí byl poměrně ambiciózní 

projekt MPSV, který potupně v letech 2008-2012, resp. 2013-2017 popisoval konkrétní 

opatření a plnění úkolů souvisejících s problematikou postupného stárnutí populace, jak je 

popsáno ve statistických studiích. NAP si kladl za cíl podporu oblastí jako zajištění a ochrana 

práv starších občanů, celoživotní vzdělávání, zaměstnávání seniorů s propojením na systém 

důchodového pojištění, dobrovolnictví, kvalitní prostředí a péče o seniory s omezenou 

soběstačností. NAP však na rozdíl od Bílé knihy nepřinesl žádný posun v dané problematice, 

naopak neprovázaností NAP s Programovým prohlášením vlády a koncepcemi jednotlivých 

ministerstev spolu s nezajištěným financováním vše vyústilo v jakési vakuum, kdy na stránkách 

MPSV chybí strategie na národní úrovni pro léta 2018-2022, resp. Národní strategie se 

                                                 
65 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Bílá kniha v sociálních službách [online].[cit. 2019-02-05]. Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/736/bila_kniha.pdf 
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„rozpouští“ do „Politiky stárnutí na krajích“ – projektu spolufinancovaný z Evropského 

sociálního fondu, ale bez jakéhokoliv hlubšího rozpracování.66 

3. MODERNÍ ZPŮSOBY PREZENTACE ZAŘÍZENÍ PRO SENIORY 

Digitální doba s sebou přináší i změny ve způsobu prezentace a nabídky služeb sociálních 

zařízení, informační letáčky jsou postupně nahrazovány ryze elektronickými způsoby sdělování 

informací. Mezi nejpoužívanější elektronické informační kanály patří webové stránky, sociální 

sítě a ostatní média. 

3.1 Webové stránky 

Internetu se říká různě, velmi často se setkáme také s výrazem web. Je to zkratka z výrazu 

World Wide Web, volně přeloženo celosvětová síť. Toto poněkud zkratkovité vysvětlení 

Pecinovského trochu poopravíme odlišením pojmů Internet a Web (World Wide Web).67 

Zatímco celosvětová síť Internet vznikla v 80. letech 20. století 68 přerodem z původně vojenské 

sítě ARPANET. Principy fungování Arpanetu byly definovány již v 60. letech 20. století – a to, 

že síť nebude mít žádnou centrální složku a za druhé, že data mezi dvěma uzly v síti mohou 

proudit různými cestami. Samotný Arpanet byl spuštěn v září 1969. 

Naopak World Wide Web, někdy zkráceně Web, přišel na svět 6. 8. 1991 díky britskému vědci 

Timu Berners-Lee pracujícímu ve středisku CERN. World Wide Web je jednou ze služeb 

Internetu umožňující uživatelům zobrazovat textový, obrazový a multimediální obsah 

propojený tzv. hypertextovými odkazy.69 V tuto chvíli se Internet defacto zkomercializoval 

a otevřel se širokému okruhu uživatelů. 

Důležitým termínem služby World Wide Web je URL (Uniform Resource Locator), tedy 

„jednotná adresa zdroje“, jinými slovy přesná adresa stránky uložené na Internetu.70 

V době spuštění Arpanetu s pouhými 4 uzly nikdo ani náhodou nepředpokládal, jak 

fenomenální nástup obliby a rozšíření tato celosvětová počítačová síť zaznamená. Internet 

                                                 
66 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Senioři a politika stárnutí [online]. [cit. 2019-05-29]. Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/cs/2856 

67 PRICE, Michael a Sue PRICE. Internet for Seniors in easy steps. Fourth. 2013, s. 11. ISBN 978-1-84078-577-

7. 
68 PETERKA, Jiří. Jak starý je Internet?: Jedna varianta říká, že právě oslavil 30 let existence [online]. 1.1.2013 

[cit. 2019-04-06]. Dostupné z: https://tech.ihned.cz/geekosfera/c1-59045020-internet-datum-vzniku. 
69 PETERKA, Jiří. Všechno nejlepší, WWW! [online]. 1.1.2013 [cit. 2019-04-06]. Dostupné z: 

https://www.earchiv.cz/b06/b0808001.php3. 
70 CHATFIELD, T. 50 myšlenek, které musíte znát. Digitální svět. Bratislava: Slovart, 2013, s. 10. ISBN 978-80-

7391-720-3. 
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v roce 2019 tak s počtem téměř 4 350 miliónů aktivních uživatelů s prudkou dynamikou růstu 

zejména v Africe (téměř 11000 %), Středním východě (5076 %) a Latinské Americe (2325 %) 

zcela překonává nejsmělejší očekávání svých tvůrců.71 

V roce 2019 je z celkového počtu 4,35 miliard nejvíce uživatelů Internetu z Asie (více než 

50 %), Evropa drží se 718 miliony druhý největší podíl (16 %), přičemž podle posledních dat 

z konce roku 2017 se Česká republika řadí s 87,7 % k lepšímu evropskému průměru podílu 

uživatelů Internetu k počtu obyvatel (lídrem je Norsko s 99,2 %).72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z následujícího přehledu je patrné, že Česká republika se s podílem 87,7 % aktivních uživatelů 

Internetu73 nachází nad evropským průměrem.  

                                                 
71 SKLENÁK, Vilém. Data, informace, znalosti a Internet. Praha: C.H. Beck, 2001. C.H. Beck pro praxi, s. 181 

– 184. ISBN 80-7179-409-0. 
72 Internet Stats and Facebook Usage in Europe March 2019 Statistics [online].  
73 Internet píšeme s velkým „I“ proto, že jde o unikátní a jedinou počítačovou síť vzniklou z původně vojenské 

sítě Arpanet. Obecně internetů, tedy spojení dvou a více počítačových sítí, je ve světě obrovské množstí (pozn. 

autora). 

Obrázek 2 Využití Internetu v populaci, zdroj: https://www.internetworldstats.com/stats.htm 
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Obrázek 3 Aktivní uživatelé Internetu v ČR, zdroj: https://www.internetworldstats.com/europa.htm#cz 

 

Za zmínku stojí také 43,3% poměr podílu uživatelů sociální sítě Facebook. 

Z dat Českého statistického úřadu dále vyplývá, že skoro 40 % starobních důchodců využívá 

služeb Internetu alespoň jednou za týden, přičemž největší kohorta (18 %) jsou každodenní 

uživatelé Internetu. Odmyslíme-li si nižší dostupnost výpočetní techniky, resp. mobilní zařízení 

s možností přístupu k Internetu pro seniory, byly by dosažené hodnoty nepochybně vyšší.  

 
Obrázek 4 Denní využívání Internetu jedinci, zdroj: Český statistický úřad, 2018 

 
 

 

Ještě jeden pohled na jednotlivce používající Internet v ČR, kde v období tří let lze pozorovat 

zvýšení počtu seniorů používající Internet o 8 procentních bodů. 

Tabulka 1 Jednotlivci v ČR používající internet*; zdroj: Český statistický úřad, 2019 

   %  

  2015 2017 2018 

podle specifické skupiny populace      

  starobní důchodci 32,8  37,0  40,8  

 podíl z celkového počtu jednotlivců v dané sociodemografické skupině 

* uživatelé internetu (použili jej alespoň jednou v posledních 3 měsících) 
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Z posledního grafu můžeme jednoznačně vyčíst stoupající trend využívání Internetu 

jednotlivci ve věkové skupině 55-74 let 

 

Obrázek 5 Jednotlivci ve věku 55 - 74 let využívající Internet, zdroj: Český statistický úřad, 2019 

 
 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 podíl z celkového počtu jednotlivců (mužů a žen) ve věku 55 až 74 let  

 

Nesmíme opomenout jeden důležitý fakt, a to ten, že webové stránky jsou většinou navrhovány 

mladými lidmi a určeny především věkově podobné skupině lidí. Tvůrci webového obsahu tak 

nepočítají s různými zdravotními omezeními, s nimiž se většina seniorů potýká.74 

Proto také v praktické části zohledníme tzv. přístupnost webu, dnes již kodifikovanou 

povinnost tvůrců webových stránek (zákon č. 99/2019 Sb. ze dne 20. března 2019 o přístupnosti 

internetových stránek a mobilních aplikací).  

 

3.2 Sociální sítě  

Pojem sociální síť se v odborné literatuře objevuje většinou ve velmi obdobných definicích, ve 

kterých je základem sdílení informací a nějaká sociální interakce. Dle Kožíška je sociální síť 

„Internetová služba, která umožnuje svým členům vytvářet veřejné, zavřené, nebo i firemní 

profily, prezentace, diskuzní fóra, a nabízí prostor pro sdílení fotografii, videí, obsahu a dalších 

aktivit.“75  

Rozvoj sociálních sítí můžeme datovat do počátku nového milénia, konkrétně  do roku 2003, 

kdy přichází první sociální síť, která odpovídá výše uvedené definici, Myspace. Myspace je 

komunitní sociální síť se specializací na oblast umění a hudby. V roce 2004 potom s nesmírnou 

                                                 
74 ŠTĚPÁNKOVÁ, Hana, Cyril HÖSCHL a Lucie VIDOVIĆOVÁ. Gerontologie: současné otázky z pohledu 

biomedicíny a společenských věd. Praha: Karolinum, 2014. 
75 KOŽÍŠEK, M.; PÍSECKÝ V. Bezpečně n@ internetu: průvodce chováním ve světě online. Praha: Grada 

Publishing, 2016, s. 24. ISBN 978-80-247-5595-3. 

6
%

1
5

%

2
4

%

3
3

%

4
3

%

5
2

% 5
7

% 6
4

%

9
%

1
9

%

2
9

%

3
9

%

4
8

%

5
7

%

5
9

% 6
6

%

4
%

1
1

% 2
0

%

2
9

%

3
9

%

4
8

%

5
6

% 6
2

%

2003 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

 Celkem  muži  ženy



36 

 

vervou na svět vstupuje nejznámější sociální síť, Facebook. Od roku 2006 funguje i Twitter, 

což je tzv. mikroblogovací služba (psaní krátkých textových sdělení – tweetů), který jediný má 

vliv srovnatelný s Facebookem.76  

Zakladatelem stránky Facebook je Mark Zuckerberg, který jej založil původně pod doménou 

thefacebook.com během svých studií na Harwardu původně pouze pro studenty této univerzity. 

Díky agresivnímu růstu zaznamenala tato síť pokořenou metu 1 miliardy aktivních uživatelů 

již v roce 2012. V roce 2019 celosvětově navštěvuje Facebook na 1,5 miliardy lidí alespoň 

jednou za měsíc, z toho zhruba 5 milionů Čechů. 

Instagram byl pohlcen Facebookem v roce 2012 a je to: „Služba nabízející zveřejňování 

fotografií a videosekvencí, které mohou být upravené grafickým filtrem. Uživatelé zveřejňovaný 

obsah označují „Hashtagy“, které usnadňují vyhledávání podobných témat.“77  

Youtube je největší video službou na světě, a lze ji částečně chápat jako sociální síť.78  

Od roku 2006 funguje i Twitter, což je tzv. mikroblogovací služba (psaní krátkých textových 

sdělení – tweetů), který jediný má vliv srovnatelný s Facebookem.79 Twitter má s Facebookem 

řadu společných znaků, především díky důrazu na bezprostřední tok sdělení a informací 

prakticky v reálném čase.  

Skype není sociální sítí, ale rozšířeným komunikačním programem i v prostředí seniorů. Díky 

Skypu lze navazovat nové kontakty, učit se cizím jazykům nebo nahrávat konference. 

České komunitní servery to mají od nástupu Facebooku a dalších sociálních sítí těžké a jejich 

návštěvnost setrvale klesá. 

Za největší českou sociální síť lze považovat server Lidé.cz, které jeho majitel Seznam.cz 

proměnil v roce 2014 v seznamku. V současné době se zaměřuje na diskuzní fóra, uživatelské 

profily a na soukromé chaty.80  

                                                 
76 CHATFIELD, T. 50 myšlenek, které musíte znát. Digitální svět. Bratislava: Slovart, 2013, s. 107. ISBN 978-80-

7391-720-3. 
77 KOŽÍŠEK, M.; PÍSECKÝ V. Bezpečně n@ internetu: průvodce chováním ve světě online. Praha: Grada 

Publishing, 2016, s. 26. ISBN 978-80-247-5595-3. 
78 KOŽÍŠEK, M.; PÍSECKÝ V. Bezpečně n@ internetu: průvodce chováním ve světě online. Praha: Grada 

Publishing, 2016, s. 27. ISBN 978-80-247-5595-3. 
79 CHATFIELD, T. 50 myšlenek, které musíte znát. Digitální svět. Bratislava: Slovart, 2013, s. 107. ISBN 978-80-

7391-720-3. 
80 KOŽÍŠEK, M.; PÍSECKÝ V. Bezpečně n@ internetu: průvodce chováním ve světě online. Praha: Grada 

Publishing, 2016, s. 24. ISBN 978-80-247-5595-3. 
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Seznamka je jednou z nejstarších seznamovacích sítí v České republice, nabízí řadu inzerátů 

určených pro seznámení všech věkových kategorií.81 

Ze statistik ČSÚ můžeme jasně vyčíst trend zvyšujícího se počtu seniorů využívajících sociální sítě.  

Mezi lety 2015 a 2018 se jejich počet téměř ztrojnásobil. 

Tabulka 2 Jednotlivci v ČR používající sociální sítě, zdroj: Český statistický úřad, 2018 

   %  

  2015 2017 2018 
Celkem 16+ 

37,4  44,2  51,0  

podle věkových skupin 
      

  55–64 let 
10,1  19,4  27,2  

  65+ 
3,3  5,1  7,8  

podle specifické skupiny populace 
      

  ženy na rodičovské dovolené 
67,4  76,2  89,4  

  studenti 16+ 
93,3  94,6  98,2  

  starobní důchodci 
3,7  5,8  9,3  

 podíl z celkového počtu jednotlivců v dané sociodemografické skupině 

 

3.3 Ostatní média 

Z důvodů naprosté nadvlády elektronických prostředků jsou ostatní média prezentující 

pobytová zařízení pro seniory upozaděna. Výjimkami jsou brožury častokrát vydávané 

samosprávnými celky či obcemi jako dotované tituly, prezentace pobytových zařízení 

v televizi, rozhlase či tištěných médiích (kromě níže vyjmenovaných periodik) jsou vzácné. 

Informační zdroje (letáky) obcí, krajských úřadů (často vydávané s podporou dotací EU): 

 Online katalog sociálních služeb Pardubického kraje (web 

http://www.socialnisluzbypk.cz).  

 Katalog sociálních služeb a pomoci Pardubického kraje (online a v listinné podobě na 

Krajském úřadu Pk). 

Registr poskytovatelů sociálních služeb 

 Zásadní webový portál koncentrující informace o poskytovatelích sociálních služeb na 

území ČR 

Tištěná média: 

 Časopis Listy sociální práce  

                                                 
81 KOŽÍŠEK, M.; PÍSECKÝ V. Bezpečně n@ internetu: průvodce chováním ve světě online. Praha: Grada 

Publishing, 2016, s. 24. ISBN 978-80-247-5595-3. 

http://www.socialnisluzbypk.cz/
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 Časopis Sociální služby. 

3.4 Ochrana osobních údajů (GDPR) 

Každý poskytovatel sociálních služeb zpracovává osobní a citlivé údaje. Ty jsou získávány ze 

žádosti poskytnutí sociální služby. Problematika ochrany osobních údajů podléhá pravidlům 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

(GDPR). Dne 24. 4. 2019 nabývá účinnosti zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů, známý také jako adaptační zákon. Ten kodifikuje zásady Nařízení GDPR do českého 

právního prostředí a ruší zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Oproti slibům 

a očekáváním odborné veřejnosti nedochází v adaptačním zákoně k výraznému snížení stropu 

pokut za nedodržení pravidel GDPR pro příspěvkové či obecně veřejnoprávní instituce. 

Osobní údaj je jakákoliv informace o subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo 

určitelný, jestliže jej lze přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo 

jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, 

ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 

Citlivý údaj je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, 

politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství afilozofickém 

přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu asexuálním životě subjektu údajů 

a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje 

přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.82 

Z výše uvedeného je zřejmé, že v rámci výkonu sociální politiky jsou často zpracovávány 

citlivé údaje (slovy GDPR „zvláštní kategorie osobních údajů“, jejichž uzavřený výčet je 

upraven v čl. 9 odst. 1 GDPR), jako jsou např. údaje o zdravotním stavu, o rasovém či etnickém 

původu, náboženském vyznání či sexuální orientaci, které vyžadují vyšší míru ochrany.83 

 

  

                                                 
82 Úřad pro ochranu osobních údajů. 3. Nejdůležitější pojmy [online]. [cit. 2019-06-03]. Dostupné z: 

https://www.uoou.cz/zakladni%2Dprirucka%2Dk%2Dgdpr/ds-4744/p1=4744 
83

 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Doporučený postup č. 02/2018 [online]. [cit. 2019-06-03]. Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/33173/Doporuceny_postup_02_2018_GDPR_pro_VSP_1v3.docx. 
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4. PRAKTICKÁ ČÁST 

4.1 Cíl výzkumného šetření 

Cílem bakalářské je vytvořit žebříček (dle kvality) webových stránek všech domovů pro seniory 

v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Celkem budeme zkoumat 67 domovů pro seniory, 

26 v Pardubickém kraji a 41 v kraji Královehradeckém. 

Výsledkem této stěžejní části práce bude nejenom splnění hlavního výzkumného úkolu, tedy 

sestavení žebříčku webových stránek od nejlepšího po nejhorší, ale i zodpovězení dílčích 

výzkumných otázek. 

Hlavní výzkumná otázka zní: Jaké je hodnocení kvality webových stránek všech domovů pro 

seniory v Pardubickém a Královéhradeckém kraji podle stanovených kritérií? 

Vedlejší výzkumné otázky zní: 

 Existují  výrazné mezikrajové rozdíly v kvalitě webových stránek domovů pro seniory? 

 Jsou povinně zveřejňované informace ohledně ochrany osobních údajů dle tzv. GDPR 

na webových stránkách domovů pro seniory hradeckého kraje významně četnější než na 

webových stránkách domovů Pardubického kraje? 

 Poskytuje většina z 20 nejlépe vyhodnocených webových stránek domovů PK a HK kraje 

dle stanovených kritérií informace ohledně GDPR? 

 Existují významné mezikrajové rozdíly v pravidelné aktualizaci webových stránek 

domovů seniorů? 

 

 

4.2 Výzkumné metody 

Obsahová analýza 

Aby mohlo dojít k porovnání obsahu webových stránek, musíme jako primární metodu použít 

obsahovou analýzu, jak již vypovídá i z celého názvu bakalářské práce. Obsahová analýza je 

tradiční metodou zkoumání obsahu. Významným plusem obsahové analýzy je zejména 

aplikovatelnost na různorodé typy dat (textových), dále pak to, že se dokáže přizpůsobit 

výzkumným záměrům (má možnost dosažení vysoké míry zobecnění). Také pak dobře vnímá 

kvalitativní metody a důležitá je její komparatelnost. Obsahová analýza je často užívaným 

synonymem k přesnějším názvům, jako jsou kvantitativní obsahová analýza, nebo také 
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formální obsahová analýza. Obsahová analýza je obecnější název, pod který můžeme zahrnout 

jak kvantitativní, tak kvalitativní metodu analýzy dat.84  

Základním rysem obsahové analýzy je, že kvantifikuje vybrané jevy vyskytující se v obsahu 

a řadí je do zvolených kategorií. Výsledky jsou většinou zpracovávány za pomoci statistických 

operací. K výchozím předpokladům provádění obsahové analýzy patří dostatečný rozsah 

zkoumaného vzorku, aby mohla být získaná data statisticky zpracována s potřebnou validitou. 

Druhou důležitou podmínkou je snadná identifikovatelnost kvantifikovatelných jednotek 

v konkrétním obsahu.85  

V našem případě půjde o analýzu a hodnocení webových stránek pobytových zařízení pro 

seniory. Analýza jako metoda rozkladu komplexního problému na množství jednodušších, lépe 

uchopitelných částí, které můžeme objektivně porovnávat i díky využití specializovaných 

softwarových nástrojů. Analýzu budeme provádět ve čtyřech oblastech: subjektivní kritéria 

vyplývající z rozhovorů se seniory, přístupnosti stránek, bezpečnosti stránek a konečně 

v oblasti zapojení veřejnosti. 

Vedlejší metoda sběru dat - rozhovory s respondenty 

Pro získání dat byl vybrán záměrný výběr vzorku respondentů. Dle zvoleného tématu práce 

bylo vhodné vybrat pro doplnění obsahové analýzy seniory nebo rodinné příslušníky seniorů. 

Pro naši práci byli vybráni 4 senioři nad 70 let, a jeden rodinný příslušník, který umísťoval 

seniora do Domova pro seniory dle zkoumání webových stránek a výborně se nám do práce 

hodil. 

Prvním krokem před samotným sběrem dat bylo určení tzv. subjektivních kritérii seniora. Tato 

data byla zjišťována řízenými polostrukturovanými rozhovory se seniory.  

Polostrukturovaný rozhovor řadíme ke kvalitativní metodě získávání dat. Kvalitativní metoda 

touto formou byla zvolena proto, protože vhodně doplní kritéria, která jsme si stanovili 

obsahovou analýzou, a řekne nám, jak to vidí lidé (senioři) „z venku“. Zde by dotazníková 

metoda nebyla vhodná zejména proto, že bychom se přesně nedozvěděli názory a kritéria 

druhých, protože by jen slepě odpovídali na kladené otázky v dotazníku. Právě polořízený 

                                                 
84 ANTROPOWEBZIN: Obsahová analýza/ formální obsahová analýza/kvantitativní obsahová analýza [online]. 

2010, (2) [cit. 2019-06-03]. Dostupné z: 

http://www.antropoweb.cz/media/webzin/webzin_2_2010/Dvorakova__I-2-2010.pdf 

85 ANTROPOWEBZIN: Obsahová analýza/ formální obsahová analýza/kvantitativní obsahová analýza [online]. 

2010, (2) [cit. 2019-06-03]. Dostupné z: 

http://www.antropoweb.cz/media/webzin/webzin_2_2010/Dvorakova__I-2-2010.pdf 
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rozhovor nám umožní to, že se opravdu věnujeme právě té oblasti, které chceme a necháváme 

respondentovi prostor na odpověď. Také můžeme měnit pořadí otázek a dokonce pokládat 

otázky doplňující, což je velké plus. Při rozhovoru můžeme vše odpovídajícímu dovysvětlit což 

je někdy právě v případě seniora žádoucí. 

Poznatky z rozhovorů se seniory 

Seniorům jsme položili otázku, zda znají sociální sítě. Bylo zřejmé, že dotazování senioři 

nepoužívají sociální sítě, někteří ani nevědí, co si pod tímto pojmem představit. Část domovů 

pro seniory má profil na sociálních sítích, kde v některém případě můžeme nalézt více 

fotografií, než na „klasických“ webových stránkách domova, což by se seniorům mohlo líbit, 

ale bohužel se k nim nedostanou.  

Z rozhovorů jsme se dozvěděli, že pro seniory je domov poslední alternativou, nejradši by svůj 

život dožili v poklidu vlastního domova. 

Seniorům byly vždy pro ilustraci na konci rozhovoru ukázány náhodně vybrané  webové 

stránky, kde jsme si názorně ukázali například to, zda jde zvětšit písmo, orientaci v základní 

nabídce, zkusili si sami najít ceník služeb atp. Ukázalo se, že nejvíce vždy upoutá hlavní stránka 

a na ní především barvy a fotografie. 

Rozhovory byly přepsány doslovnou transkripcí a pro zachování anonymity mají senioři 

smyšlená jména. Celé rozhovory i otázky pro seniory nalezneme v příloze. 
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4.3 Hodnocení webových stránek ve stanovených oblastech 

Podle provedené obsahové analýzy daným postupem se shrnou získané informace a podle 

výsledku se určí úroveň dané stránky.  

 

Oblast vymezená subjektivními kritérii seniorů a kodéra (váha 70 %, 64 bodů)  

Subjektivní kritéria respondenta jsou nejdůležitějším prvkem hodnocení, váha jejich hodnocení 

je tudíž přirozeně největší. Váha této oblasti je 70 %, resp. 64 bodů z maximálního počtu 

92 bodů, který může daný web získat, konkrétně tedy v této oblasti jde: o možnost změny 

velikosti písma (s bodovým ziskem 12 v případě, že stránka umožňuje uživatelskou změnu 

písma přímo na webové stránce, v opačném případě web hodnotíme v tomto kritériu 0 body) 

stránky, existencí fotogalerie vnitřního a okolního prostředí domova (8 bodů, resp. 0 bodů, 

pokud fotogalerie chybí), zobrazení aktuálního jídelního lístku (8 bodů), nabídky služeb 

zařízení (8 bodů), ceníku služeb (4 body), poskytnutí základní informace o domově (4 body), 

formulář návrhu ubytovací smlouvy (4 body), domovní řád (4 body).  

Design stránek je sice subjektivní záležitost, ale zvláště u stránek poskytovatelů sociálních 

služeb by autoři měli dávat zvláštní důraz na to, aby stránky byly nejenom efektní, ale 

především přehledné. Proto jsme si kritéria seniora doplnili kritérii kodéra, který dokáže mj. 

posoudit, zda základní nabídka webové stránky je pochopitelná (návštěvník se nesmí ztratit 

nebo být zmaten z měnících se navigačních prvků –  v tomto případě přidělíme 4 body, 

v opačném případě 0 bodů), zdali se web přizpůsobí různým druhům zobrazovacích zařízení 

(jedná se o tzv. responzivitu webu – přizpůsobitelnost různým platformám a rozlišením – pokud 

je web responzivní, přidělujeme 4 body, v opačné případě 0 bodů), a konečně celková kvalita 

grafického vzhledu (kodér subjektivně posuzuje: technické zpracování, struktura stránek, 

líbivost grafiky a strukturovaný obsah – každému aspektu přidělí po jednom bodu, dle tohoto 

kritéria lze tedy webu přidělit až 4 body). Souhrnně kritéria rekapitulujeme v tabulce na 

následující stránce. 
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Tabulka 3 Oblast vymezená subjektivními kritérii seniorů a kodéra (váha 70%, tedy 64 bodů), zdroj:autor 

Kritérium subjektivních kritérií seniora a kodéra Rozsah bodů: 0 – 64 bodů 

Kritéria respondenta:  

 Možnost změny velikosti písma (bodový zisk 12) 

 Fotogalerie okolního prostředí domova (8) 

 Aktuální jídelní lístek (8) 

 Nabídka služeb (8) 

 Ceník služeb (4) 

 Základní informace o domově (4) 

 Formulář návrhu ubytovací smlouvy (4) 

 Domovní řád (4) 

Kritéria kodéra: 

 pochopitelná základní nabídka (návštěvník se nesmí ztratit nebo 

být zmaten z měnících se navigačních prvků) (4),  

 responzivita webu (přizpůsobitelnost různým platformám a 

rozlišením) (4),  

 celková kvalita grafického vzhledu (4). 

Detailní bodové skóre 

Ano 12 bodů Ne 0 bodů 

Ano 8 bodů Ne 0 bodů 

Ano 8 bodů Ne 0 bodů 

Ano 8 bodů Ne 0 bodů 

Ano 4 body Ne 0 bodů 

Ano 4 body Ne 0 bodů 

Ano 4 body Ne 0 bodů 

Ano 4 body Ne 0 bodů 

 

Ano 4 body Ne 0 bodů 

 

Ano 4 body Ne 0 bodů 

 

4-3-2-1-0 bodů 
 

 

Oblast přístupnosti webových stránek (váha 17 %, 16 bodů) 

Přístupnost v souvislosti s webovými stránkami je definována jako možnost plnohodnotně 

pracovat a získávat informace z dané stránky i s ohledem na uživatele, kteří mohou mít nějaké 

zdravotní potíže. 

Už od 90. let minulého století existovala snaha řešit problematiku přístupnosti webových 

stránek hendikepovaným lidem, která vyústila v roce 1999 v podobě vydané směrnice s názvem 

WCAG 1.03. Časem byla aktualizována na WCAG 2.0, tak jak se změnil způsob práce 

s obsahem webu (tak, jak se postupně měnil a vyvíjel web, resp. vznikaly sociální sítě). 

Můžeme v něm narazit takřka na jakýkoliv typ obsahu (text, grafika, audio, video, znaková řeč, 

atd.). Verze 2.0 byla roku 2008 schválena členy konsorcia.86  

Jako hodnotící kritérium jsme zvolili výstup webové aplikace Wave web accessibility 

evaluation tool, zkráceně WAVE87, která stránky analyzuje dle mezinárodní  normy Web 

                                                 
86 Česká legislativa řeší tuto problematiku zbrusu novým zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových 

stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon je nyní v legislativním procesu. 

87 WAVE - About/Terms of Use [online]. [cit. 2019-05-21]. Dostupné z: https://wave.webaim.org/about 
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Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. WAVE je vytvářen a vyvíjen jako bezplatná 

komunitní služba poskytovaná organizací WebAIM při Univerzitě Of Utah. Vývoj služby sahá 

až do roku 2001 a služba slouží primárně k hodnocení přístupnosti webových stránek s ohledem 

na specifické zdravotní a jiné indispozice návštěvníků webu. Uživatel služby, kterým může být 

zkušený webdesignér, ale i proškolený laik - kodér, zadá URL testované stránky a online služba 

vyhodnotí daný web, resp. poskytne počet a popis chyb a upozornění týkající se použitých 

HTML elementů. My jsme v rámci „normalizace“ výskytu chyb nastavili kritérium bodového 

ohodnocení stránky v poměru sledovaných nedostatků webu / počet HTML elementů použitých 

na dané stránce. Testovali jsme vždy úvodní webovou stránku daného domova. 

Obrázek 6 Ukázka analýzy webu v softwarovém nástroji WAVE, zdroj: https://wave.webaim.org/ 

 

 

V našem případě jsme kritéria této oblasti nastavili následovně:  Čím nižší procentuální výskyt 

obrázků bez alternativních popisků (zhoršená čitelnost pro zrakově postižené) vůči celkovému 

počtu elementů stránky, tím více bodů – až 4 body; nízký procentuální výskyt tzv. málo 

kontrastních elementů (zhoršená orientace na stránce pro zrakově postižené) – až 4 body; nízký 

procentuální výskyt tzv. prázdných odkazů (zhoršená orientace na stránce pro zrakově 

postižené) – až 4 body a konečně zapamatovatelnost URL adresy webových stránek – je-li 

stránka provozována na doméně 2. řádu (např. www.domovraj.cz), pak je ohodnocena 4 body, 

v opačném případě 0 body. 

 

http://www.domovraj.cz/
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Tabulka 4 Oblast přístupnosti webových stránek (váha 17 %, tedy 16 bodů), zdroj: autor 

Kritérium přístupnosti webových stránek Rozsah bodů: 0 – 16 

Přístupnost stránek ve smyslu možnosti získat plnohodnotné informace 

z hlavní stránky webu bez ohledu na zdravotní či jiný hendikep, v užším 

slova smyslu „optimalizace“ stránek pro využití seniory.  

 Jako hodnotící kritérium byl zvolen výstup webové aplikace Wave web 

accessibility evaluation tool, která stránky analyzuje dle mezinárodní  

normy Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.88 WCAG je 

mezinárodní normou (ISO-40500) určující mezinárodní standard pro 

přístupnost webového obsahu89 a dále vlastní autorovo kritérium celkové 

„zapamatovatelnosti“ webové stránky dané instituce. 

 Výskyt obrázků bez alternativních popisků (zhoršená čitelnost 

pro zrakově postižené) / počet celkových strukturálních 

elementů stránky (více chyb, méně bodů) 

 Výskyt tzv. málo kontrastních elementů (zhoršená orientace na 

stránce pro zrakově postižené) / počet celkových strukturálních 

elementů stránky (více chyb, méně bodů) 

 Výskyt tzv. prázdných odkazů (zhoršená orientace na stránce pro 

zrakově postižené) / počet celkových strukturálních elementů 

stránky (více chyb, méně bodů) 

 Zapamatovatelná URL adresa webových stránek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 % - 5 % 4 body 

 

6 % - 10 % 3 body 

 

11 % - 15 % 2 body 

 

16 % - 20 % 1 bod 

 

> 20 % 0 bodů 

 

Ano 4 body Ne 0 bodů 

 

 

 

  

                                                 
88 Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 [online]. [cit. 2019-05-29]. Dostupné z: 

https://www.w3.org/TR/WCAG20/ 

89 Přístupnost.cz [online]. [cit. 2018-11-27]. Dostupné z: http://www.pristupnost.cz/o-pristupnosti/ 
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Oblast bezpečnosti webových stránek (váha 8 %, 8 bodů) 

V této oblasti budeme hodnotit způsob a míru informací poskytnutých uživateli ohledně 

bezpečnosti a obecně důvěryhodnosti stránky. Tím myslíme zabezpečení komunikace 

a ochrany mnohdy přítomných citlivých osobních údajů.  

Bezpečnost budeme hodnotit ze dvou hledisek – aktivní a pasivní. Aktivní bezpečnost, 

konkrétně absenci skriptů a modulů třetích stran – reklam, bannerů a dalších rušivých 

a potenciálně nebezpečných prvků, využití zastaralých softwarových řešení budeme 

vyhodnocovat pomocí softwarového nástroje SiteCheck společnosti Sucuri. Nástroj je zdarma 

na stránkách https://sitecheck.sucuri.net a poskytuje výzkumníkovi po zadání požadované URL 

adresy zevrubné informace týkající se zabezpečení, mj. IP adresu90, typ a verzi hostingového 

webového serveru, případně používaného redakčního systému a v neposlední řadě i existenci 

nežádoucího a bezpečnostně rizikového obsahu dané stránky 

Obrázek 7 Ukázka zpracování stránky v Sucuri SiteCheck, zdroj: https://sitecheck.sucuri.net/results/www.dd-miliceves.cz 

 

Pokud se na stránce nevyskytují bezpečnostní rizika (detaily v tabulce níže), přidělíme v tomto 

kritériu 4 body, v opačném případě web získal 0 bodů. 

Pasivní bezpečnost autor vyhodnocoval prostou návštěvou webové stránky a ověřením ve 

webovém prohlížeči (Mozilla Firefox), zda web používá zabezpečené https připojení – 

prohlížeč zobrazí zelený zámeček – v tom případě kodér přidělí 2 body. 

                                                 
90 IP adresa je jedinečná adresa uzlu počítačové sítě založené na komunikačním protokolu TCP/IP (pozn. autora). 

https://sitecheck.sucuri.net/
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Obrázek 8  Ukázka vyhodnocení existence zabezpečeného https připojení, zdroj: autor 

 

Za přítomnost povinné informace klientům o ochraně osobních údajů dle Nařízení EU 2016/679 

(GDPR) na daném webu kodér přiděluje 2 body. 

Tabulka 5 Oblast bezpečnosti webových stránek (váha 8%, 8 bodů), zdroj: autor 

Kritérium bezpečnosti stránek Rozsah bodů: 0 – 8 

Bezpečnost stránek: 

 Aktivní - (absence skriptů a modulů třetích stran – reklam, bannerů 

a dalších rušivých a potenciálně nebezpečných prvků, využití 

zastaralých softwarových řešení) – vyhodnocení nástrojem Sucuri 

SiteCheck (4 body) 

 Pasivní – provoz stránek pomocí zabezpečeného https připojení 

(2) a informace klientům o ochraně osobních údajů dle Nařízení 

EU 2016/679 (GDPR) (2 body) – informace na webu. 

 

Ano 4 body Ne 0 bodů 

 

 

 

4-2-0 bodů 
 

 

Oblast aktivního zapojení veřejnosti (váha 4 %, 4 body) 

Oblast aktivního zapojení veřejnosti chápeme jako důležitou součást webové stránky domovů 

pro seniory, poskytuje podle našeho názoru dobrou zpětnou vazbu nejenom stávajícím klientům 

dané sociální služby, ale i klientům budoucím či jejich rodinným příslušníkům, kteří pomáhají 

s vyhledáváním informací o poptávaném sociálním zařízení. Jako kritérium hodnocení této 

oblasti jsme si stanovili čtyři elementy charakterizující aktivní zapojení návštěvníka daného 

webu, a to:   

 přítomnost zpětné vazby tvůrcům webu v podobě odpovědního formuláře (1 bod) 

 existence anket (1 bod) 

 pravidelná aktualizace stránek – stará maximálně jeden měsíc (1bod)  

 a konečně propojení stránek instituce s profilem na sociálních sítích (1 bod). 

Obrázek 9 Propojení stránek s profilem na sociálních sítích, zdroj: https://www.domovynatresnovce.cz/domov-pro-seniory/ 
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Stránky kodér analyzuje ve webovém prohlížeči a na základě zjištěných skutečností přidělí 

náležitý počet bodů dle tohoto kritéria. 

 

Tabulka 6  Oblast aktivního zapojení veřejnosti (váha 5 %, 4 body), zdroj: autor 

Kritérium aktivního zapojení veřejnosti Rozsah bodů: 0 – 4 

Aktivní zapojení veřejnosti (zpětná vazba tvůrcům webu, ankety, aktualizace 

stránek, propojení s profilem na sociálních sítích). 

 

4-3-2-1-0 bodů 
 

 

4.4 Vytvoření šablony hodnocení webových stránek 

V dalším kroku jsme využili kvantifikovanou obsahovou analýzu webových stránek 

poskytovatelů sociálních služeb. Vymezili jsme si čtyři základní oblasti výzkumného šetření, 

včetně stanovení jejich vah, ve kterých budeme kódovat výsledek.  

První oblast nazývaná „Oblast vymezená subjektivními kritérii seniorů a kodéra“, s největší 

vahou 70 % obsahující v převážné míře kritéria získaná rozhovory se seniory spolu 

s doplňkovými kritérii, stanovenými samotným kodérem. V dalších oblastech „Oblast 

přístupnosti webových stránek (váha 17 %)“, „Oblast bezpečnosti webových stránek“ (váha 

8 %) jsme využili softwarových prostředků objektivně hodnotících zkoumané parametry v dané 

oblasti a přidělili odpovídající bodový zisk. V poslední zkoumané oblasti „Oblast aktivního 

zapojení veřejnosti“ (váha 5 %) bylo hodnocení v rukou zkušeného kodéra, který kritéria dané 

oblasti konfrontoval s obsahem daného webu, a podle míry shody, resp. existence daného 

parametru opět přidělil kritérii stanovený bodový zisk. Jak jsme uvedli již v kapitole 4.3, 

maximální bodový zisk daného domova v rámci šablony je 92 bodů. V následující tabulce si 

bodové rozsahy shrneme a poté si definujeme hodnoticí kritéria, která nám pomohou přesně 

vyhodnotit pořadí domovů v žebříčku.  
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Tabulka 7 Šablona hodnocení webových stránek. Zdroj: autor 

 

Kritérium subjektivních kritérií seniora a kodéra (70% váha) 

 

 

Rozsah bodů: 0 - 64 

Kritéria respondenta:  

 Možnost změny velikosti písma (bodový zisk 12) 

 Fotogalerie okolního prostředí domova (8) 

 Aktuální jídelní lístek (8) 

 Nabídka služeb (8) 

 Ceník služeb (4) 

 Základní informace o domově (4) 

 Formulář návrhu ubytovací smlouvy (4) 

 Domovní řád (4) 

Kritéria kodéra: 

 pochopitelná základní nabídka (návštěvník se nesmí ztratit nebo 

být zmaten z měnících se navigačních prvků) (4),  

 responzivita webu (přizpůsobitelnost různým platformám a 

rozlišením) (4),  

 celková kvalita grafického vzhledu (4). 

Detailní bodové skóre 

12 bodů x 0 bodů (ano x ne) 

8 bodů x 0 bodů (ano x ne) 

8 bodů x 0 bodů (ano x ne) 

8 bodů x 0 bodů (ano x ne) 

4 x 0 (ano x ne) 

4 x 0 (ano x ne) 

4 x 0 (ano x ne) 

4 x 0 (ano x ne) 

 

 

4 x 0 (ano x ne) 

 

4 x 0 (ano x ne) 

4-3-2-1-0 bodů 

 

 

Kritérium přístupnosti webových stránek (17% váha) 

 

 

Rozsah bodů: 0 - 16 

 Výskyt obrázků bez alternativních popisků (zhoršená čitelnost pro 

zrakově postižené) / počet celkových strukturálních elementů 

stránky (více chyb, méně bodů) 

 Výskyt tzv. málo kontrastních elementů (zhoršená orientace na 

stránce pro zrakově postižené) / počet celkových strukturálních 

elementů stránky (více chyb, méně bodů) 

 Výskyt tzv. prázdných odkazů (zhoršená orientace na stránce pro 

zrakově postižené) / počet celkových strukturálních elementů 

stránky (více chyb, méně bodů) 

 Zapamatovatelná URL adresa webových stránek. 

0 – 4 body 

 

 

0 – 4 body 

 

 

0 – 4 body 

 

 

0 nebo 4 body 

 

 

Kritérium bezpečnosti stránek (8% váha) 

 

 

Rozsah bodů: 0 – 8 

Bezpečnost stránek: 

 Aktivní - (absence skriptů a modulů třetích stran – reklam, bannerů 

a dalších rušivých a potenciálně nebezpečných prvků, využití 

zastaralých softwarových řešení) – vyhodnocení nástrojem Sucuri 

SiteCheck (4 body) 

 Pasivní – provoz stránek pomocí zabezpečeného https připojení 

(2) a informace klientům o ochraně osobních údajů dle Nařízení 

EU 2016/679 (GDPR) (2 body) – informace na webu. 

 

4 x 0 bodů (ano, ne) 

 

 

 

4-2-0 bodů 

 

 

Kritérium aktivního zapojení veřejnosti (5% váha) 

 

 

Rozsah bodů: 0 - 4 

Aktivní zapojení veřejnosti (zpětná vazba tvůrcům webu, ankety, 

aktualizace stránek, propojení s profilem na sociálních sítích). 

 

4-3-2-1-0 bodů 

 

Celkový maximální počet dosažených bodů za všechny 4 oblasti kritérií 92 bodů 
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Celková kritéria hodnocení webových stránek  stanoví umístění domova v  daném 

žebříčku, kritéria hodnocení se aplikují v  tomto pořadí, při rovnosti se postupuje 

podle dalšího kritéria (celkem 6, resp. 9 úrovní) : 

1. Celkový maximální bodový zisk je 92 bodů. Celkový počet bodů (více = lépe). 

2. Větší počet bodů v sekcích 1 – 4 (v tomto pořadí) 

3. Vyšší bodový zisk v sekci „zpřístupnění maxima informací pro případné zájemce - 

zejména návrh smlouvy, domovní řád, ceník“ 

4. Procentní počet obrázků bez alternativních popisků (zhoršená čitelnost pro zrakově 

postižené) / počet celkových strukturálních elementů stránky (více chyb, méně bodů – 

škála bude upravena dle empirických údajů) 

5. Procentní počet tzv. prázdných odkazů (zhoršená orientace na stránce pro zrakově 

postižené) / počet celkových strukturálních elementů stránky (více chyb, méně bodů - 

dtto) 

6. Procentní počet tzv. málo kontrastních elementů (zhoršená orientace na stránce pro 

zrakově postižené) / počet celkových strukturálních elementů stránky (více chyb, méně 

bodů - dtto) 

 

4.5 Výsledky výzkumného šetření 

Stanovením jednotného hodnocení v rámci šablony se před kodérem otevřel samotný výzkum 

webových stránek 26 domovů Pardubického kraje a 41 domovů kraje Královéhradeckého. 

Ačkoliv se úkol čítající vyhodnotit celkem 1474 sledovaných parametrů zdál zpočátku nad 

lidské síly kodéra, atraktivita výzkumu a zvědavost, zda nastavená kritéria dokáží spolehlivě 

„rozčlenit“ domovy po bodové škále, nebo budou umístěna všechna kolem podobné bodové 

hranice bez šance na jednoznačné umístění a v neposlední řadě i zájem dozvědět se, který 

z desítek domovů je z hlediska prezentovaných informací zkrátka nejlepší, byl výzkum 

proveden prakticky během dvou týdnů. 

Během hodnocení se objevilo několik aspektů, které nás přiměly kritéria mírně pozměnit, 

především atribut fotogalerie okolí kritérií „Subjektivní kritéria seniora a kodéra“, které jsme 

nahradili fotogalerií interiéru a exteriéru domova. Dále kritéria „Přístupnosti stránek“, kde se 

jednalo jednak o prakticky jednoznačnou absenci zveřejnění povinných informací dle Zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (bonifikace 4 body), jsme v průběhu 

výzkumného šetření nahradili atributem „Zapamatovatelná URL adresa“.  



51 

 

Dalším poněkud problematickým momentem bylo správné vyhodnocení kritérií Přístupnosti 

stránek, konkrétně parametrů získaných z analýzy aplikací Wave, kdy bylo zapotřebí 

„znormovat“ počet vyskytujících se chyb oproti celkovému počtu HTML elementů na stránce, 

aby nebyly zvýhodněny koncepčně jednodušší stránky od těch strukturálně složitějších. 

A nakonec v kritériích Také atribut „Diskuzní fóra“, který byl ve 100 % domovů nulový, jsme 

nahradili atributem „Aktualizace stránek“ – ne starší 1 měsíce (bonifikace 1 bod).  

Vcelku překvapivé bylo zjištění, že 22 domovů, tedy přibližně jen 33 % používají zabezpečené 

připojení protokolem https. Dalším nepříliš lichotivým výsledkem byl poměrně vysoký počet 

pravidelně neaktualizovaných webů Pk 42 %, Hk 68 %. 
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Tabulka 8 Vyplněná šablona jednoho ze zkoumaných domovů, zdroj: autor 

k
r
a
j 

název 
domova  

subjekt. 
Kritéria velikost písma (12) 

fotogalerie 
inter. a 
exteriéru (8) 

aktuální jídelní 
lístek (8) 

nabídka služeb 
(8) 

ceník služeb 
(4) 

P
K 

Sociální 
služby 
města 
Moravská 
Třebová   47 0 8 8 8 4 

     
základní informace o 
domově (4)   

formulář 
návrhu 
ubytovací 
smlouvy (4)   

domovní řád 
(4) 

2
2 Web    4   4   0 

 www.ddmt.cz 

   
pochopitelná 
základní nabídka (4)   

responzivita 
webu (4) 

celková kvalita grafického 
vzhledu (4-3-2-1-0) 

     4   4   3 

 poznámka  
přístupnos
t stránek 

výskyt odkazů na 
obrázcích bez 
popisků (4-3-2-1-0) 

výskyt málo kontrastních 
elementů (4-3-2-1-0) 

výskyt 
prázdných 
odkazů (4-3-2-
1-0) 

zapamatovat
elná URL 
adresa (4) 

 

zastaralá 
verze 
redakčního 
systému  13 4   1 4 4 

celkem bodů  
bezpečnos
t stránek 

aktivní (sucuri 
analýza) (4) 

pasivní - 
https (2) 

pasivní - soulad 
zařízením s 
gdpr (2)     

62  2 0 0 2     

  

aktivní 
zapojení 
veřejnosti zpětná vazba (1) ankety (1) 

aktualizace 
stránek (1) 

odkaz na profil na sociálních 
sítích (1) 

      0 0 0 0 0   

 

 

 

http://www.ddmt.cz/
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Obrázek 10 Ukázka webové stránky "vítězného" domova se ziskem 70 bodů, zdroj: http://www.ussnovapaka.cz/cs/ 

 

 

Obrázek 11 Ukázka webové stránky "poraženého" domova se ziskem 4 bodů, zdroj: 

http://www.ddtmavydul.cz/domains/ddtmavydul.cz/index.php/menuitem-aktualni-deni 
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4.5.1 Žebříček hodnocení webových stránek domovů pro seniory Pardubického 

a Královéhradeckého kraje 

V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky hodnocení webových stránek domovů pro 

seniory dle výše popsaných kritérií. Nejprve je uvedeno celkové pořadí domovů, v dalším 

sloupečku je uvedeno pořadové číslo domova daného kraje (Pardubický kraj modrou barvou, 

Královéhradecký kraj černou barvou). Následuje oficiální název domova a konečně celkový 

bodový zisk daného domova dle kritérií šablony. 

Na pomyslném vrcholu žebříčku se umístil zástupce Královéhradeckého kraje, domov seniorů 

Nová Paka se stejným bodovým ziskem 70 bodů jako druhý v pořadí – domov pro seniory 

Lanškroun a třetí – domov pro seniory Vysoké Mýto, tedy zástupci Pardubického kraje. 

O konečném pořadí a tedy „barvě medailí“ rozhodly další hodnotící kritéria, která jsme uvedli 

v závěru kapitoly 4.4.  

Vítěz, novopacký domov pro seniory, získal celkově 70 bodů z 92 možných, jeho webové 

stránky byly celkovou úrovní velmi přívětivé a upravené speciálním potřebám specifické 

skupině návštěvníků – seniorů. Škoda jen, že poměrně lacině ztrácel body v poměrně lehce 

řešitelných oblastech chybějících fotogalerií a informací o ochraně údajů dle evropského 

nařízení GDPR. Autoři webových stránek by měli zvážit i otázku technickou, tedy chybějící 

responzivitu webových stránek a absenci šifrovaného přenosu dat z webového serveru.  

I další v žebříčku vysoko umístěné domovy mají webové stránky a tím i zkoumané informační 

sdělení na jednoznačně vysoké úrovni. 

Naopak na druhém konci žebříčku se nachází domovy s webovými stránkami otřesné kvality, 

či dokonce naprosto nefunkční URL adresou. 
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Tabulka 9 Žebříček hodnocení domovů pro seniory, zdroj: autor 

Pořadí Domov 
č. 

Název domova Body 
celkem 

1. 40 Domov pro seniory (Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka) 70 
2. 

21 
Sociální služby Lanškroun - domov pro seniory (Janáčkova 1003, Žichlínské 
Předměstí, 563 01 Lanškroun) 70 

3. 
14 

Domov pro seniory (Žižkova 913, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké 
Mýto) 70 

4. 
17 

SeneCura SeniorCentrum Chrudim s.r.o.- domov pro seniory. (Čáslavská 
525, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1) 69 

5. 
21 

Domov U Biřičky (K Biřičce 1240, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 
Králové 8) 67 

6. 23 Domovy Na Třešňovce (Riegrova 837, 552 03 Česká Skalice) 66 
7. 4 Domov důchodců sv.Zdislavy (Červená Voda 253, 561 61 Červená Voda 1) 66 
8. 12 Domov u fontány (Libušina 1060, 535 01 Přelouč) 64 
9. 18 Domov pro seniory Pilníkov (Trutnovská 176, 542 42 Pilníkov) 64 

10. 
35 

Sociální služby města Hořice (Riegrova 2111, Hořice, 508 01 Hořice v 
Podkrkonoší) 64 

11. 36 Domov pro seniory (Hofmanova 574, Nové Město, 506 01 Jičín 1) 62 
12. 

22 
Sociální služby města Moravská Třebová (Svitavská 308/8, Předměstí, 571 
01 Moravská Třebová 1) 62 

13. 
19 

Domov pro seniory Trutnov (Rudolfa Frimla 936, Střední Předměstí, 541 01 
Trutnov 1) 62 

14. 
33 

SENECURA SENIORCENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ (Exnárova 453/7, 
Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové 11) 62 

15. 
15 

Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. (Obce Ležáků 166, Chrudim III, 
537 01 Chrudim 1) 61 

16. 
10 

Domov seniorů Drachtinka (Erbenova 1631, Hlinsko, 539 01 Hlinsko v 
Čechách 1) 61 

17. 7 Domov důchodců Borohrádek (Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek) 59 
18. 19 SeniorCentrum Skuteč (Smetanova 946, 539 73 Skuteč) 58 
19. 

17 
Domov odpočinku ve stáří Justynka (Komenského náměstí 212, Hronov, 
549 31 Hronov 1) 56 

20. 
39 

Sociální služby obce Chomutice - Domov pro seniory (Obora 11, Chomutice, 
508 01 Hořice v Podkrkonoší) 55 

21. 9 Domov důchodců Humburky (Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov) 55 
22. 15 Domov důchodců Police nad Metují (Na Sibiři 149, Velká Ledhuje, 549 54 

Police nad Metují) 
53 

23. 7 Domov pro seniory (U Bažantnice 63, 538 03 Heřmanův Městec) 52 

24. 18 Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.-domov pro seniory (T. G. Masaryka 
7/33a, Předměstí, 568 02 Svitavy 2) 

52 

25. 25 Domov pro seniory AZASS (Eimova 1020, Horní Předměstí, 572 01 Polička) 51 

26. 11 Domov seniorů Seč, s.r.o.- domovy pro seniory (Seč 526, 538 07 Seč 1) 51 

27. 11 Domov důchodců Lampertice (Lampertice 204, 541 01 Trutnov 1) 50 

28. 26 Zařízení sociální péče Choceň - Domov pro seniory (Dr. Fikejze 1115, 
Choceň, 565 01 Choceň 1) 

50 

29. 22 Domov V Podzámčí (Říhova 365, Chlumec nad Cidlinou IV, 503 51 Chlumec 
nad Cidlinou) 

50 

30. 25 DOMOV LIBUŠE (Kratonohy 1, 503 24 Kratonohy) 50 

31. 1 Domov seniorů Hronov - Malá Čermná (Malá Čermná 11, 549 31 Hronov 1) 50 

32. 6 Domov důchodců Borohrádek (Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek) 49 
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Pořadí Domov 
č. 

Název domova Body 
celkem 

33. 2 Domov seniorů Přepychy (Přepychy 21, 517 32 Přepychy) 49 

34.-35. 23 Domov pro seniory Dubina Pardubice (Blahoutova 646, Pardubice III-
Studánka, 530 12 Pardubice 12) 

48 

34.-35. 24 Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice (Štrossova 357, Pardubice I-Bílé 
Předměstí, 530 03 Pardubice 3) 

48 

36. 5 Domov důchodců Ústí nad Orlicí (Cihlářská 761, Ústí nad Orlicí, 562 01 Ústí 
nad Orlicí 1) 

47 

37. 41 Ústav sociálních služeb Milíčeves (Milíčeves 1, Slatiny, 506 01 Jičín 1) 46 

38. 29 Městské středisko sociálních služeb Oáza (T. G. Masaryka 1424, Nové 
Město nad Metují, 549 01 Nové Město nad Metují 1) 

46 

39. 13 Dům klidného stáří Glossus s.r.o. (Radim 89, 538 54 Luže) 46 

40. 20 Domov pro seniory Vrchlabí (Žižkova 590, Vrchlabí, 543 01 Vrchlabí 1) 44 

41. 34 Senior dům Beránek (náměstí T. G. Masaryka 1132, 542 32 Úpice) 44 

42. 28 Domov pro seniory Marie (Bartoňova 1998, Náchod, 547 01 Náchod 1) 43 

43. 9 Domov pro seniory Sloupnice (Horní Sloupnice 258, 565 53 Sloupnice) 43 

44. 32 Domov pro seniory SAMANIT (Dětenice 18, 507 24 Dětenice) 43 

45. 38 Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou (Na Drahách 1826, 516 01 
Rychnov nad Kněžnou) 

42 

46. 3 Centrum sociálních služeb Naděje Broumov (Jiráskova 193, Nové Město, 
550 01 Broumov 1) 

42 

47. 8 Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem (Roháčova 2968, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem) 

41 

48. 24 Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí (Turkova 785, 517 21 Týniště nad 
Orlicí) 

41 

49. 27 Domov pro seniory Anička (Na Kameni 116, 517 54 Vamberk) 38 

50. 12 Domov důchodců Malá Čermná (Malá Čermná 42, 549 31 Hronov 1) 38 

51. 13 Domov důchodců Mlázovice (Náměstí 43, 507 58 Mlázovice) 36 

52. 2 Domov Pod Školou (Zámecká 500, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl) 35 

53. 10 Domov důchodců ChD - Zdislava (Týnišťská 337, 503 46 Třebechovice pod 
Orebem) 

35 

54. 6 Domov na Kalvárii s.r.o. (Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice u Jevíčka) 34 

55. 37 Domov pro seniory Jitřenka (Tyršova 683, 517 73 Opočno) 34 

56. 20 Sociální služby Česká Třebová (Bezděkov 918, Česká Třebová, 560 02 Česká 
Třebová 2) 

32 

57. 8 Domov pro seniory Heřmanův Městec (Masarykovo náměstí 37, 538 03 
Heřmanův Městec) 

30 

58. 4 Česká katolická charita Charitní domov Rokole (Bohdašín 70, 549 01 Nové 
Město nad Metují 1) 

26 

59. 31 Oblastní charita Sobotka - Domov pokojného stáří Libošovice (Libošovice 
39, 507 44 Libošovice) 

25 

60. 16 Dům pokojného stáří Naděje Vysoké Mýto (náměstí Naděje 731, 
Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto) 

24 

61. 5 Domov Diakonie (nábřeží Benešovo 1067, 544 01 Dvůr Králové nad Labem) 20 

62. 3 Česká katolická charita Charitní domov Mendryka (Janov 1, 569 55 Janov u 
Litomyšle) 

20 

63. 30 Mgr. Zuzana Luňáková, Agentura domácí péče (V Poli 567, 517 71 České 
Meziříčí), Bella 

19 

64. 14 Domov důchodců Náchod (Bartoňova 903, Náchod, 547 01 Náchod 1) 18 

65. 16 Domov důchodců Tmavý Důl (Tmavý Důl 633, Rtyně v Podkrkonoší, 542 34 
Malé Svatoňovice) 

4 
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Pořadí Domov 
č. 

Název domova Body 
celkem 

66. 26 Domov Vitalita (Lázeňská 165, 507 81 Lázně Bělohrad) 0 

67. 1 Domov Laudon - 1. patro (Albrechtice 130, 563 01 Lanškroun) 0 

  

4.5.2 Žebříček hodnocení domovů pro seniory v Pardubickém kraji 

Za povšimnutí stojí poměrně vyrovnaná špička hodnocených domovů a také fakt, že domovy 

v krajské metropoli jsou v žebříčku poměrně hluboko a navíc informace o nich jsou „jako přes 

kopírák“, což zcela jistě na dobrém dojmu nepřidá. V jejich případě by  výrazná revize na 

základě vyhodnocených kritérií byla více než záhodná.  
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Tabulka 10 Žebříček hodnocení domovů pro seniory v Pardubickém kraji, zdroj: autor 

Pořadí Domov 
č. 

Název domova GDPR Body 
celkem 

1. 21 Sociální služby Lanškroun - domov pro seniory (Janáčkova 1003, 
Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun) 

Ano 70 

2. 14 Domov pro seniory (Žižkova 913, Litomyšlské Předměstí, 566 01 
Vysoké Mýto) 

Ano 70 

3. 17 SeneCura SeniorCentrum Chrudim s.r.o.- domov pro seniory. 
(Čáslavská 525, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1) 

Ne 69 

4. 4 Domov důchodců sv.Zdislavy (Červená Voda 253, 561 61 
Červená Voda 1) 

Ne 66 

5. 12 Domov u fontány (Libušina 1060, 535 01 Přelouč) Ano 64 

6. 22 Sociální služby města Moravská Třebová (Svitavská 308/8, 
Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1) 

Ano 62 

7. 15 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. (Obce Ležáků 166, 
Chrudim III, 537 01 Chrudim 1) 

Ne 61 

8. 10 Domov seniorů Drachtinka (Erbenova 1631, Hlinsko, 539 01 
Hlinsko v Čechách 1) 

Ano 61 

9. 19 SeniorCentrum Skuteč (Smetanova 946, 539 73 Skuteč) Ne 58 

10. 7 Domov pro seniory (U Bažantnice 63, 538 03 Heřmanův Městec) Ano 52 

11. 18 Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.-domov pro seniory (T. G. 
Masaryka 7/33a, Předměstí, 568 02 Svitavy 2) 

Ano 52 

12. 25 Domov pro seniory AZASS (Eimova 1020, Horní Předměstí, 572 
01 Polička) 

Ne 51 

13. 11 Domov seniorů Seč, s.r.o.- domovy pro seniory (Seč 526, 538 07 
Seč 1) 

Ano 51 

14. 26 Zařízení sociální péče Choceň - Domov pro seniory (Dr. Fikejze 
1115, Choceň, 565 01 Choceň 1) 

Ano 50 

15. 23 Domov pro seniory Dubina Pardubice (Blahoutova 646, 
Pardubice III-Studánka, 530 12 Pardubice 12) 

Ne 48 

16. 24 Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice (Štrossova 357, 
Pardubice I-Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3) 

Ne 48 

17. 5 Domov důchodců Ústí nad Orlicí (Cihlářská 761, Ústí nad Orlicí, 
562 01 Ústí nad Orlicí 1) 

Ne 47 

18. 13 Dům klidného stáří Glossus s.r.o. (Radim 89, 538 54 Luže) Ano 46 

19. 9 Domov pro seniory Sloupnice (Horní Sloupnice 258, 565 53 
Sloupnice) 

Ano 43 

20. 2 Domov Pod Školou (Zámecká 500, Litomyšl-Město, 570 01 
Litomyšl) 

Ano 35 

21. 6 Domov na Kalvárii s.r.o. (Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice u 
Jevíčka) 

Ne 34 

22. 20 Sociální služby Česká Třebová (Bezděkov 918, Česká Třebová, 
560 02 Česká Třebová 2) 

Ne 32 

23. 8 Domov pro seniory Heřmanův Městec (Masarykovo náměstí 37, 
538 03 Heřmanův Městec) 

Ano 30 

24. 16 Dům pokojného stáří Naděje Vysoké Mýto (náměstí Naděje 731, 
Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto) 

Ne 24 

25. 3 Česká katolická charita Charitní domov Mendryka (Janov 1, 569 
55 Janov u Litomyšle) 

Ne 20 

26. 1 Domov Laudon - 1. patro (Albrechtice 130, 563 01 Lanškroun) Ne 0 

  



59 

 

4.5.3 Žebříček hodnocení domovů pro seniory v Královehradeckém kraji 

Královéhradecký kraj má poměrně jasného vítěze, kterým se stal domov pro seniory Nová Paka. 

Ten je současně i vítězem absolutním, navzdory ztrátě bodů, které jsme si popsali v kapitole 

4.5.1. Povšimněme si zcela evidentního reflektování problematiky GDPR domovů na předních 

místech, ten je na rozdíl od předních domovů Pardubického kraje zcela zřejmý. 

Tabulka 11 Žebříček hodnocení domovů pro seniory v Královehradeckém kraji, zdroj: autor 

Pořadí Domov 
č. 

Název domova GDPR Body 
celkem 

1. 40 Domov pro seniory (Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka) Ne 70 

2. 21 Domov U Biřičky (K Biřičce 1240, Nový Hradec Králové, 500 08 
Hradec Králové 8) 

Ano 67 

3. 23 Domovy Na Třešňovce (Riegrova 837, 552 03 Česká Skalice) Ano 66 

4. 18 Domov pro seniory Pilníkov (Trutnovská 176, 542 42 Pilníkov) Ano 64 

5. 35 Sociální služby města Hořice (Riegrova 2111, Hořice, 508 01 
Hořice v Podkrkonoší) 

Ano 64 

6. 36 Domov pro seniory (Hofmanova 574, Nové Město, 506 01 Jičín 
1) 

Ano 64 

7. 19 Domov pro seniory Trutnov (Rudolfa Frimla 936, Střední 
Předměstí, 541 01 Trutnov 1) 

Ano 62 

8. 33 SENECURA SENIORCENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ (Exnárova 
453/7, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové 11) 

Ano 62 

9. 7 Domov důchodců Borohrádek (Rudé armády 1, 517 24 
Borohrádek) 

Ano 59 

10. 17 Domov odpočinku ve stáří Justynka (Komenského náměstí 212, 
Hronov, 549 31 Hronov 1) 

Ne 56 

11. 39 Sociální služby obce Chomutice - Domov pro seniory (Obora 11, 
Chomutice, 508 01 Hořice v Podkrkonoší) 

Ano 55 

12. 9 Domov důchodců Humburky (Humburky 100, 504 01 Nový 
Bydžov) 

Ano 55 

13. 15 Domov důchodců Police nad Metují (Na Sibiři 149, Velká 
Ledhuje, 549 54 Police nad Metují) 

Ano 53 

14. 11 Domov důchodců Lampertice (Lampertice 204, 541 01 Trutnov 
1) 

Ne 50 

15. 22 Domov V Podzámčí (Říhova 365, Chlumec nad Cidlinou IV, 503 
51 Chlumec nad Cidlinou) 

Ano 50 

16. 25 DOMOV LIBUŠE (Kratonohy 1, 503 24 Kratonohy) Ne 50 

17. 1 Domov seniorů Hronov - Malá Čermná (Malá Čermná 11, 549 31 
Hronov 1) 

Ne 50 

18. 6 Domov důchodců Borohrádek (Rudé armády 1, 517 24 
Borohrádek) 

Ano 49 

19. 2 Domov seniorů Přepychy (Přepychy 21, 517 32 Přepychy) Ne 49 

20. 41 Ústav sociálních služeb Milíčeves (Milíčeves 1, Slatiny, 506 01 
Jičín 1) 

Ne 46 

21. 29 Městské středisko sociálních služeb Oáza (T. G. Masaryka 1424, 
Nové Město nad Metují, 549 01 Nové Město nad Metují 1) 

Ano 46 

22. 20 Domov pro seniory Vrchlabí (Žižkova 590, Vrchlabí, 543 01 
Vrchlabí 1) 

Ne 44 

23. 34 Senior dům Beránek (náměstí T. G. Masaryka 1132, 542 32 
Úpice) 

Ne 44 
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Pořadí Domov 
č. 

Název domova GDPR Body 
celkem 

24. 28 Domov pro seniory Marie (Bartoňova 1998, Náchod, 547 01 
Náchod 1) 

Ano 43 

25. 32 Domov pro seniory SAMANIT (Dětenice 18, 507 24 Dětenice) Ne 43 

26. 38 Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou (Na Drahách 1826, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou) 

Ano 42 

27. 3 Centrum sociálních služeb Naděje Broumov (Jiráskova 193, Nové 
Město, 550 01 Broumov 1) 

Ano 42 

28. 8 Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem (Roháčova 2968, 544 
01 Dvůr Králové nad Labem) 

Ne 41 

29. 24 Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí (Turkova 785, 517 21 
Týniště nad Orlicí) 

Ano 41 

30. 27 Domov pro seniory Anička (Na Kameni 116, 517 54 Vamberk) Ne 38 

31. 12 Domov důchodců Malá Čermná (Malá Čermná 42, 549 31 
Hronov 1) 

Ano 38 

32. 13 Domov důchodců Mlázovice (Náměstí 43, 507 58 Mlázovice) Ne 36 

33. 10 Domov důchodců ChD - Zdislava (Týnišťská 337, 503 46 
Třebechovice pod Orebem) 

Ano 35 

34. 37 Domov pro seniory Jitřenka (Tyršova 683, 517 73 Opočno) Ano 34 

35. 4 Česká katolická charita Charitní domov Rokole (Bohdašín 70, 
549 01 Nové Město nad Metují 1) 

Ne 26 

36. 31 Oblastní charita Sobotka - Domov pokojného stáří Libošovice 
(Libošovice 39, 507 44 Libošovice) 

Ne 25 

37. 5 Domov Diakonie (nábřeží Benešovo 1067, 544 01 Dvůr Králové 
nad Labem) 

Ne 20 

38. 30 Mgr. Zuzana Luňáková, Agentura domácí péče (V Poli 567, 517 
71 České Meziříčí), Bella 

Ne 19 

39. 14 Domov důchodců Náchod (Bartoňova 903, Náchod, 547 01 
Náchod 1) 

Ano 18 

40. 16 Domov důchodců Tmavý Důl (Tmavý Důl 633, Rtyně v 
Podkrkonoší, 542 34 Malé Svatoňovice) 

Ne 4 

41. 26 Domov Vitalita (Lázeňská 165, 507 81 Lázně Bělohrad) Ne 0 

 

4.5.4 Žebříček 20ti nejlépe hodnocených webů domovů pro seniory v Pk a Hk s ohledem 

na GDPR 

Poslední žebříček jasně ukazuje souvislost komplexní kvality stránek domovů a připravenosti 

na problematiku ochrany osobních údajů (GDPR). „Pouhých“ 25 % z dvaceti nejlépe 

hodnocených domovů z obou krajů nesplňuje kritéria šablony v oblasti GDPR. Markantní je 

i mezikrajová vyrovnanost kvality webových stránek domovů, v tabulce najdeme 45 % 

Pardubického kraje, resp. 55 % domovů Královéhradeckého kraje. 
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Tabulka 12 Žebříček 20 nejlépe hodnocených webů PK a HK s ohledem na GDPR, zdroj: autor 

Pořadí Domov 
č. 

Název domova GDPR Body 
celkem 

1. 40 Domov pro seniory (Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka) Ne 70 

2. 21 Sociální služby Lanškroun - domov pro seniory (Janáčkova 1003, 
Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun) 

Ano 70 

3. 14 Domov pro seniory (Žižkova 913, Litomyšlské Předměstí, 566 01 
Vysoké Mýto) 

Ano 70 

4. 17 SeneCura SeniorCentrum Chrudim s.r.o.- domov pro seniory. 
(Čáslavská 525, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1) 

Ne 69 

5. 21 Domov U Biřičky (K Biřičce 1240, Nový Hradec Králové, 500 08 
Hradec Králové 8) 

Ano 67 

6. 23 Domovy Na Třešňovce (Riegrova 837, 552 03 Česká Skalice) Ano 66 

7. 4 Domov důchodců sv.Zdislavy (Červená Voda 253, 561 61 
Červená Voda 1) 

Ano 66 

8. 12 Domov u fontány (Libušina 1060, 535 01 Přelouč) Ano 63 

9. 18 Domov pro seniory Pilníkov (Trutnovská 176, 542 42 Pilníkov) Ano 64 

10. 35 Sociální služby města Hořice (Riegrova 2111, Hořice, 508 01 
Hořice v Podkrkonoší) 

Ano 64 

11. 36 Domov pro seniory (Hofmanova 574, Nové Město, 506 01 Jičín 
1) 

Ano 64 

12. 22 Sociální služby města Moravská Třebová (Svitavská 308/8, 
Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1) 

Ano 62 

13. 19 Domov pro seniory Trutnov (Rudolfa Frimla 936, Střední 
Předměstí, 541 01 Trutnov 1) 

Ano 62 

14. 33 SENECURA SENIORCENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ (Exnárova 
453/7, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové 11) 

Ano 62 

15. 15 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. (Obce Ležáků 166, 
Chrudim III, 537 01 Chrudim 1) 

Ne 61 

16. 10 Domov seniorů Drachtinka (Erbenova 1631, Hlinsko, 539 01 
Hlinsko v Čechách 1) 

Ano 60 

17. 7 Domov důchodců Borohrádek (Rudé armády 1, 517 24 
Borohrádek) 

Ano 59 

18. 19 SeniorCentrum Skuteč (Smetanova 946, 539 73 Skuteč) Ne 57 

19. 17 Domov odpočinku ve stáří Justynka (Komenského náměstí 212, 
Hronov, 549 31 Hronov 1) 

Ne 56 

20. 39 Sociální služby obce Chomutice - Domov pro seniory (Obora 11, 
Chomutice, 508 01 Hořice v Podkrkonoší) 

Ano 55 

 

 

4.6 Shrnutí výzkumu 

Nastavení hodnotících kritérií bylo v kontextu se získanými daty zcela korektní, maximální 

bodová hranice 92 bodů nebyla u žádného domova dosažena, naopak i v případě vítězného 

domova je rezerva 22 bodů signálem rezerv tvůrců webové prezentace domova a ukazatelem 

evaluační kvality šablony. 

Předchozí žebříčky hodnocení byly prakticky odpovědí na hlavní výzkumnou otázku:  
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Jaké je hodnocení kvality webových stránek všech domovů pro seniory v Pardubickém a 

Královéhradeckém kraji podle stanovených kritérií? 

Zjistili jsme, že kvalita webových stránek domovů pro seniory v obou zkoumaných krajích je 

rozmanitá. Řada domovů disponuje kvalitními webovými stránkami, naproti domu je zde 

poměrně velké množství (zhruba 25 %) webů velmi tristní kvality. Výzkum poukázal na větší 

či menší rezervy v kvalitě informačních sdělení všech domovů, které by měly být reflektovány 

nejenom managementem domovů, ale především dozorovými orgány. 

Zajímají nás také odpovědi na vedlejší výzkumné otázky. Stručně jsou uvedeny v následujících 

řádcích.   

První vedlejší výzkumná otázka: Existují výrazné mezikrajové rozdíly v kvalitě webových 

stránek domovů pro seniory? 

Odpověď: Ne, výrazné mezikrajové rozdíly v kvalitě webových stránek domovů pro seniory 

z hlediska stanovených kritérií nejsou. Oba kraje jsou z hlediska kvality webů domovů pro 

seniory vyrovnané. PK průměrné skóre 47,85; HK průměrné skóre 44,34. 

V obou krajích se nacházejí jak weby kvalitní, tak méně kvalitní. Ráda bych zde zmínila, že 

respondenti nejvíce požadovali, jak si můžeme přečíst v rozhovorech, hlavně fotografie 

interiéru a exteriéru těchto zařízení, což stránky celkem splňovaly, někde ale fotky okolí 

domova chyběly a převažovaly fotografie interiérů. Dále se respondenti zajímali o stravu, 

dokonce je zajímal i aktuální jídelní lístek, aby měli názornou ukázku, co se v domově vaří. 

Tento požadavek však splňovala jen málokterá webová stránka. Také je zajímalo, co domov 

nabízí za služby, tyto informace stránky vesměs obsahovaly. V neposlední řadě dotazované 

zajímal ceník služeb, který obsahovaly všechny zkoumané stránky, ale někde bylo složitější 

(pro seniora) se k informaci „proklikat“. Podle toho, co respondenti zmínili v rozhovorech, byly 

vytvořeny sekce kritérií a přidělena bodová váha. 
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Druhá vedlejší výzkumná otázka: Jsou povinně zveřejňované informace ohledně ochrany 

osobních údajů dle tzv. GDPR na webových stránkách domovů pro seniory hradeckého kraje 

významně četnější než na webových stránkách domovů Pardubického kraje? 

Odpověď: Ne, informace o GDPR na webech domovů pro seniory Královéhradeckého kraje 

(54 %) nejsou významně četnější než na stránkách domovů Pardubického kraje (50 %). 

 

Třetí vedlejší výzkumná otázka: Poskytuje většina z 20 nejlépe vyhodnocených webových 

stránek domovů PK a HK kraje dle stanovených kritérií informace ohledně GDPR? 

Odpověď: Ano, významná většina (75 %) z 20 nejlépe hodnocených stránek dle zadaných 

kritérií poskytuje informace ohledně GDPR. 

 

Čtvrtá vedlejší výzkumná otázka: Existují významné mezikrajové rozdíly v pravidelné 

aktualizaci webových stránek  domovů seniorů? 

Odpověď: Ano, stránky domovů Pardubického kraje jsou pravidelněji aktualizovány (58 %), 

oproti stránkám domovů Hradeckého kraje (32 %). 
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5. ZÁVĚR 

Bakalářská práce si kladla za hlavní cíl vytvořit hodnoticí žebříček webových stránek domovů 

pro seniory, setříděných dle stanovených kritérií. Poskytuje srovnání webových stránek 

domovů pro seniory, které komplexně hodnotí kvalitu stránek s důrazem na pohled seniorů. 

Parametry výzkumu byly nastaveny natolik citlivě, že prakticky nedocházelo 

k nerozhodnutelným situacím při sestavování výsledného žebříčku a práce poskytuje ucelený 

přehled a srovnání domovů pro seniory Pardubického a Královéhradeckého kraje. 

Připravený pečlivý rozbor nám umožnil soustředit se na porovnání kvality zobrazovaných 

informací o daném zařízení, resp. aktivním využívání dalších informačních kanálů jako jsou 

sociální sítě, nejenom ve směru k potenciálním klientům nebo jejich rodinným příslušníkům, 

ale i ve směru zpětné vazby zařízení – klient (např. zaznamenávání společných akcí, výletů 

seniorů). V praktické části jsme sestavili žebříček pobytových zařízení pro seniory dle 

stanovených kritérií. Výsledné pořadí zařízení dle kvality poskytovaných informačních sdělení 

považujeme za cenné nejenom pro klienty, ale především pro zřizovatele daných sociálních 

zařízení, protože objektivně poukazuje na přednosti či naopak nedostatky v kvalitě daných 

stránek a tím i poskytovaných informací. Velmi žádoucí by byl opakovaný sběr informací 

s odstupem určitého časového intervalu, který by jednak poskytl zpětnou vazbu, jestli 

provozovatelé akceptovali zjištěné skutečnosti a dále by byl i zajímavým podnětem k výzkumu, 

zdali vylepšené informační sdělení vedlo ke zvýšení zájmu a tedy i atraktivnosti daného 

sociálního zařízení. Tento úkol však bohužel přesahuje rozsah této bakalářské práce.  

Neméně důležitými se ukázaly i vedlejší výzkumné otázky, které poukázaly na nepříliš vysokou 

připravenost poskytovatelů sociálních služeb pružně reagovat na požadavky dané českou či 

evropskou legislativou (GDPR, adaptační zákon o ochraně osobních údajů) a nepříliš vysokou 

aktuálnost webových stránek domovů, obzvláště v Královéhradeckém kraji.  

Výzkum poskytuje samotným zkoumaným institucím zpětnou vazbu a měl by se stát pro dané 

organizace odrazovým můstkem k vylepšování svého image a PR, pro krajské úřady či obce 

může být důležitým vodítkem při vyhodnocování kvality poskytovatelů sociálních služeb.  

Bezesporu by bylo zajímavé celé šetření zopakovat s odstupem dvou, tří let a porovnat posun 

úrovně v souvislosti s vývojem technologií a především legislativy, ať už na rovině národní, či 

evropské. 
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6. PŘÍLOHY 

6.1 Část Vyhlášky 505/2006 Sb.  

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách 

§ 15 

Domovy pro seniory 

(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory se zajišťují v 

rozsahu těchto úkonů: 

a) poskytnutí ubytování: 

1. ubytování, 

2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, 

b) poskytnutí stravy: 

zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 

stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel, 

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 

2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 

3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, 

4. pomoc při podávání jídla a pití, 

5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, 

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 

3. pomoc při použití WC, 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, 
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2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 

f) sociálně terapeutické činnosti: 

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a 

sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, 

g) aktivizační činnosti: 

1. volnočasové a zájmové aktivity, 

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, 

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. 

(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory činí 

a) 210 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), včetně provozních nákladů 

souvisejících s poskytnutím ubytování, 

b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b) 

1. 170 Kč denně za celodenní stravu, 

2. 75 Kč za oběd, 

včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy. 

 

6.2 Otázky pro seniory 

1. Vlastníte počítač nebo jiné médium (chytrý telefon, tablet)? 

2. Jak často využíváte internet (alespoň jednou týdně, měsíčně)? 

3. Víte, co jsou sociální sítě? Máte účet na sociální síti?  

4. Popište mi, jak jste vybíral/a domov pro seniory? Nebo jak by asi vypadal výběr domova, 

kdybyste to potřeboval/a? 

 Podotázka: Sám/a nebo by Vám při jeho výběru pomáhala rodina? Podle čeho jste / 

byste vybíral/a?  
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5.  Využil/a byste internet při výběru domova pro seniory? A proč? 

6. Jaké služby byste preferoval/a při výběru domova pro seniory? 

7. Myslíte si, že o domově napoví hodně to, jak se prezentuje na veřejnosti?  

8. Pokud byste mohl/a porovnat přitažlivost domovů pro seniory podle jejich webových 

stránek, Co je pro Vás nejdůležitější? A co by Vás upoutalo? Co by Vás zajímalo, upoutalo 

(vzhled, barevnost, přehlednost, dostupnost informací, snadná ovladatelnost)? 

 

Otázky pro rodinu, co umísťovala seniora do pobytového zařízení (změna ve formulaci 

některých otázek) 

Jak jste vybírala mamince domov pro seniory ve Vašem případě se zvláštním režimem? 

Jaké služby byste preferovala při výběru domova pro seniory, ať už pro Vás nebo pro maminku? 

 

6.3 Rozhovory se seniory 

Paní Božena (80 let) 

Seniorka se zhoršenou pohyblivostí, léčí se srdeční arytmií a vysokým krevním tlakem. 

(1) Vlastníte počítač, nebo jiné médium (chytrý telefon, tablet)? 

Mám počítač, notebook od dětí, co už nechtěly. Učit se s tím bylo příšerný. Chytrý telefon 

nemám, jen ten pro důchodce (smích).  

(2) Jak často využíváte internet? (jednou týdně, měsíčně) 

Asi jednou týdně. Koukám se na mail, co mám s kolegyněma ještě z práce, jestli nechystaj 

„babinec“.  

(3) Víte, co jsou sociální sítě? Využíváte je? Máte účet na sociální síti? 

Nevím, nikdy jsem je nevyužila.  

(4) Využil/a byste při výběru domova pro seniory internet? A proč? 

Nevím, nejdřív bych se asi ptala po známých, o kterých vím, že již v domově žijí, ty by mi řekli 

objektivní informace, a jak to tam vůbec chodí. Na internet bych se možná podívala jen letmo. 
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(5) Popište mi, jak byste vybíral/a domov pro seniory? Nebo jak by asi vypadal výběr 

domova, kdybyste to potřeboval/a? Podotázka – Sám/a nebo by Vám pomohla rodina? 

Podle čeho byste nebo jste vybíral/a? 

Doufám, že by mi rodina pomohla. Myslím, že by využili i ten internet. Mají v tom větší 

přehled, je to přeci jen jiná generace. Já, protože o přesunu do domova už reálně uvažuji, ptám 

se hlavně po těch kamarádkách, který tam jsou. Už mám pár typů, hlavně aby to bylo blízko 

rodiny. Ono se na to taky dlouho čeká, než vyřídí tu žádost. 

 (6) Jaké služby byste preferoval/a při výběru domova pro seniory? 

Hlavně aby do domova docházel lékař, a aby mi pomohli občas s úklidem a praním, to jsou mé 

hlavní priority. 

(7) Myslíte si, že o domově napoví hodně to, jak se prezentuje na veřejnosti? Proč si to 

myslíte? 

Myslím si,  že to není moc objektivní. Spíše bych dala na ty kamarády a sousedy. Ale dneska 

je všechno moderní, tak by asi na tom internetu tu stránku mít měli. Ono je taky asi jedna věc, 

co si na ty stránky dají a jak to vypadá ve skutečnosti. Každej se bude prezentovat kladně, ale 

ve finále to nemusí tak být. 

(8) Pokud byste mohl/a porovnat přitažlivost domovů pro seniory podle jejich webových 

stránek, Co je pro Vás nejdůležitější? A co by Vás upoutalo? Co by Vás zajímalo, upoutalo 

(vzhled, barevnost, přehlednost, dostupnost informací, snadná ovladatelnost)? 

Hlavně fotky. Jak to vypadá v okolí toho domova, to je pro mě důležité. Taky by mě zajímala 

cena, jaká se tam platí za pobyt a určitě ten lékař. Taky vztah pracovníků a lidí mezi s sebou. 

Ty vztahy jsou důležitý, jestli je personál příjemný. Pak nějaké kulturní využití, jestli by nás 

někdo vzal do divadla třeba. Aby to na těch stránkách bylo napsaný. A aby ty stránky byly 

velkým písmem, abych to přečetla, aby to všechno bylo srozumitelný. 
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Pan Václav (78 let) 

Zdráv přiměřeně svému věku.  

(1) Počítač nemám a ani nechci, neuměl bych s tím. Telefon mám takovej ten pro starý lidi a 

tablet, co to je? To jsou teď samý internety a počítače, dřív byla jiná doba. 

(2) Internet nevyužívám, nemám na něj přístup, když nemám počítač. 

(3) Nevím, a když to nevím, nemůžu mít na tom účet. 

(4) Domov bych si vybíral určitě sám, nechci, aby mi do toho mladý kecali. Vůbec nemám 

představu, jak bych si to vybíral, protože do Domova jít nechci. Jen kdyby to situace vyžadovala 

(5) Aby tam byly ženský přiměřeně k mému věku. Dobrý jídlo, to je pro mě hodně důležitý. 

Zpěv a muzika, nějaký aktivity. Dobrý obsluhující personál. 

(6) Nerozumím tomu, nevyužil. 

(7) Myslím, že asi jo. Já ten internet moc hodnotit nemůžu, ale kdyby měli nějaký letáky 

s informacema, bylo by to dobrý. Alespoň bych věděl, co nabízejí. 

(8) Hlavně fotky aby tam byly, kdybych musel do domova, chtěl bych tam les a park okolo. Asi 

bych hledal ceník. Aby tam byl dobrej personál, to tam asi napíšou, ale ve skutečnosti tak dobrej 

bejt nemusí. A třeba nějaký kadeřnický služby. 

Paní Marie (73let) 

Po dvou vážných onemocněních. 

(1) Počítač mám, chytrý telefon taky, jen ten tablet mi chybí. 

(2) Na internetu hledám každý den. Všechno možný, chodím na mail, koukám se, jaký bude 

počasí, nedávno jsem hledala malíře, aby mi vymalovali pokoj. Prostě, co potřebuju a co mě 

zrovna zajímá, tak to tam hledám.  

(3) Vím, co jsou sociální sítě, třeba Facebook, nevyužívám to, účet na tom nemám, jsem na to 

stará, to přenechám, těm mladším.  

(4) Určitě ano, ráda bych se podívala, co kde nabízí. 

(5) Kdybych si vybírala domov pro seniory, tak bych se nejdříve určitě koukla na internet, co 

kde nabízejí, hlavně, ty domovy blízko dětí, aby za mnou mohly chodit, alespoň doufám, že by 
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za mnou chodily. Pak bych se asi zeptala známých a rodiny taky. Určitě bych výběr s rodinou 

konzultovala, ale měla bych ve výběru poslední slovo. 

(6) Pro mě je důležité dobré spaní, takže aby tam byly pohodlné postele. Taky dostatek 

soukromí, chtěla bych být sama na pokoji, ale asi jsem moc náročná. Aby byl v domově lékař, 

nebo tam aspoň docházel. Jo, a taky dobrá strava. 

(7) Myslím si, že určitě ano. V dnešní době je to hodně důležité. 

(8) Důležitý pro mě je, aby tam měli ceník služeb. Pak taky fotografie, jak to tam vypadá. 

Nějaký základní informace o tom zařízení. Taky zveřejnění jídelního lístku, abych věděla, co 

tam vaří. Dál by mě zajímalo, jak daleko je domov od centra města a jaké je kolem něho 

prostředí. 

Paní Ivana (77 let) 

Zdráva, říká o sobě, že je šťastná důchodkyně. 

(1) Ano počítač mám, chytrej telefon nevim, jestli to je, ale mám na něm fotky, co mi posílaj 

děti a vnoučata. Na počítač chodím asi dvakrát do týdne. Chodím jen na email. Někdy mi tam 

vnoučata pošlou nějaký fotky. 

(2) Ano vím co to je, mají to vnoučata, tam se dávají fotky a různé informace. Já sama na tom 

účet nemám, neměla bych na to ani čas. Jsem hodně aktivní seniorka. 

(3) Určitě ano, ale hledala bych jen ty v místě bydliště. Když jsem hledala na internetu stránky 

tohohle Domova, kde mám tu žádost, tak musím říct, že na těch stránkách toho moc nebylo, ale 

v Domově mám známý, jak personál, tak klienty a řekli mi hodně informací. 

(4) Už jsem si došla pro žádost do Domova ****, mám neaktivní žádost, kdyby přišlo na 

nejhorší, mám jistotu, že mě tam vezmou. Zatím se cítím dobře, ale nikdy nevíte. (5) Vše jsem 

si zařídila sama. Oběhala jsem si lékaře. Nejdřív jsem si vyzvedla v Domově žádost, pak jsem 

šla za obvodním lékařem, ten mi napsal vyjádření současného zdravotního stavu, pak jsem 

žádost odevzdala a bylo vyřízeno. 

(6) Příjemný a zdvořilý přístup zaměstnanců ke klientovi. Dobrá lékařská péče, třeba 

rehabilitace aby tam byly. Aktivity, mohl by tam být na rehabilitace i bazén. 

(7) Ano, určitě. Sice jsou tyto zařízení přeplněné, ale je důležité, aby prezentovali, co nabízejí. 
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(8) Určitě by měli mít ceník služeb. Nějaké fotky interiéru i exteriéru, abych věděla, jak to tam 

vypadá. Prostě dostatek fotek. Možná i větší písmo, některý stránky jsou moc malým písmem, 

ale asi to jen neumím zvětšit. No a určitě by tam měli mít základní informace o tom domově. 

To je asi všechno, ale já budu ráda, když se do tohohle zařízení nikdy nedostanu. 

Paní Irena (55let) 

Umísťovala maminku s Alzheimrem do Domova se zvláštním režimem. 

(1) Počítač mám. Samozřejmě mám i chytrý telefon a tablet. Vlastně všechno, co dnešní doba 

nabízí. 

(2) Ano, využívám, každý den, pracuju na počítači běžně. 

(3) Samozřejmě, mám Facebook i Instagram.  

Jak jste vybírala mamince domov pro seniory ve Vašem případě se zvláštním režimem? 

(5) Protože maminky nemoc se rozvíjela pomalu, měla jsem dost času se porozhlédnout, hlavně 

jsem si nechtěla připustit, že ji nakonec budu muset do nějakého zařízení dát. Ale pak už to 

nešlo, celá rodina chodíme do práce, a maminku už tady nešlo nechat samotnou. No, nebudeme 

to dále rozebírat, kvůli tomu tu nejsme. Tak k Vašemu tématu, sedla jsem k internetu, hledala 

jsem hlavně, abychom to měli někde blíž a mohli za ní pak jezdit, bylo to složitější, museli jsme 

hledat ten domov se zvláštním režimem, takže těch poblíž moc není. Některý stránky některých 

důchoďáků jsou mizerný, ale některý nás příjemně překvapily. Ten Domov, co jsme vybrali, 

měl stránky docela přehledný a důležitý informace tam byly, třeba „přihláška k pobytu“. 

Jaké služby byste preferovala při výběru domova pro seniory, ať už pro Vás nebo pro 

maminku? 

(6) Nejdůležitější je asi personál a kvalita péče v tom zařízení. Aby tam bylo fajn prostředí, 

a aby se personál klientům plně věnoval. To je asi to nejdůležitější. 

(7) Ano, myslím si, že v dnešní době jsou webové stránky důležité. Co se týče sociálních sítí, 

nebráním se tomu, ale myslím si, že moc lidí staršího věku ty Facebooky moc nemají. 

(8) Hlavně, aby byly ty stránky přehledné, možná nějak uzpůsobené i těm seniorům. Aby tam 

měli důležité informace o tom zařízení, třeba i jak to tam chodí. Taky tu přihlášku k pobytu 

a kolik to stojí a možná nějaký fotky, abychom věděli, jak to tam vypadá. 
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6.4 Výzkum (šablona) 

kraj 
název 
domova  

subjekt. 
Kritéria velikost písma (12) 

fotogalerie 
inter. a 
exteriéru (8) 

aktuální jídelní 
lístek (8) 

nabídka služeb 
(8) 

ceník služeb 
(4) 

HK 

Domov pro 
seniory 
(Hofmanova 
574, Nové 
Město, 506 
01 Jičín 1)  47 12 8 0 8 0 

     
základní informace o 
domově (4)   

formulář 
návrhu 
ubytovací 
smlouvy (4)   

domovní řád 
(4) 

36 web    4   4   0 

 

https://ww
w.ssmj.cz/
domov-
pro-seniory     

pochopitelná 
základní nabídka (4)   

responzivita 
webu (4) 

celková kvalita grafického 
vzhledu (4-3-2-1-0) 

     4   4   3 

 Poznámka  
přístupnos
t stránek 

výskyt odkazů na 
obrázcích bez 
popisků (4-3-2-1-0) 

výskyt málo kontrastních 
elementů (4-3-2-1-0) 

výskyt 
prázdných 
odkazů (4-3-2-
1-0) 

zapamatovat
elná URL 
adresa (4) 

   7 4   1 2 0 

celkem bodů  
bezpečnos
t stránek 

aktivní (sucuri 
analýza) (4) 

pasivní - 
https (2) 

pasivní - soulad 
zařízením s 
gdpr (2)     

62  8 4 2 2     

   

aktivní 
zapojení 
veřejnosti 

formulář pro 
zpětnou vazbu (1) ankety (1) 

aktualizace 
stránek (1) 

odkaz na profil na sociálních 
sítích (1) 

      0 0 0 0 0   

 

  

https://www.ssmj.cz/domov-pro-seniory
https://www.ssmj.cz/domov-pro-seniory
https://www.ssmj.cz/domov-pro-seniory
https://www.ssmj.cz/domov-pro-seniory
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