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ÚVOD 

Rešerše obsahuje bibliografické záznamy článků zabývajících se tématem kvality života 

seniorů žijících v institucionálních zařízeních, jejich duševním i tělesným zdravím a chutí k životu. 

Jako základ byla pro vypracování rešerše zvolena bibliografická databáze Medvik, která obsahuje 

dokumenty z lékařských a zdravotnických oborů vydaných v Československu a České republice nebo 

napsaných českými autory. Záznamy v rešerši jsou řazeny abecedně podle autora/autorů článku. 

ANALYTICKÝ LIST 

Jazyk rešerše: český, slovenský, anglický 

Jazyk dokumentů: 

 česky: 13 

 slovensky: 1 

 anglicky: 1 

Časové vymezení: do roku 2017 

Časové vymezení dokumentů: 2012–2017 

Geografické vymezení: Česko 

Druhy dokumentů: 

 články: 15 

Z toho dokumenty dostupné elektronicky: 9 

Řazení záznamů 

abecedně podle autora – sestupně 

Zdroje  

Medvik  [online databáze]. Praha: Národní lékařská knihovna, [2010] [cit. 2017-06-26]. Dostupné z: 

https://www.medvik.cz 

Google Scholar [online]. [cit. 2017-06-26]. Dostupné z: https://scholar.google.cz/ 

Výběr článků v českých novinách, časopisech a sbornících [online]. Praha: NK ČR [cit. 31. 10. 2016]. 
Dostupné z: 
http://aleph.nkp.cz/F/95C2GR6AHNU1IDG9NTYVYLQ8L53SV8CC99LX5CI8E6V5129IXY-
37014?func=file&file_name=kody_jazyku. Záznamy článků z let 1991 do současnosti. 

Přehled použitých zkratek:  

SVKUL – Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 

https://www.medvik.cz/
https://scholar.google.cz/
http://aleph.nkp.cz/F/95C2GR6AHNU1IDG9NTYVYLQ8L53SV8CC99LX5CI8E6V5129IXY-37014?func=file&file_name=kody_jazyku
http://aleph.nkp.cz/F/95C2GR6AHNU1IDG9NTYVYLQ8L53SV8CC99LX5CI8E6V5129IXY-37014?func=file&file_name=kody_jazyku
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ČLÁNKY A STATI 

1. BUŽGOVÁ, Radka a Renáta ZELENÍKOVÁ. Vytvoření měřícího nástroje pro hodnocení 
potřeb pacientů v paliativní péči v souvislosti s kvalitou života: hodnocení potřeb pacientů 
v paliativní péči (PNAP) [online]. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2012, roč. 3, č. 2,  
s. 404–414. ISSN: 1804-2740. Dostupné z: 
http://periodika.osu.cz/osetrovatelstviaporodniasistence/dok/2012-02/6_buzgova.pdf 

2. DVOŘÁČKOVÁ, Dagmar a Alena KAJANOVÁ. Vybrané aspekty kvality života seniorů 

z dotazníku WHOQOL-OLD – smrt, umírání a blízké vztahy. Kontakt. 2012, roč. 14, č. 3, 

s. 331–339. ISSN: 1212-4117. Dostupné z: http://casopis-
zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/administrace/clankyfile/20121012111225457457.pdf (SVKUL; Č2347) 

3. GROCHALOVÁ, Marcela. Kvalita života dlouhodobě hospitalizovaných 
seniorů. Zdravotnictví a medicína. 2015, roč. 2015, č. 11 (Sestra), s. 27–29. ISSN: 2336-2987. 
Dostupné z: http://zdravi.euro.cz/clanek/kvalita-zivota-dlouhodobe-hospitalizovanych-senioru-
480491?seo_name=mlada-fronta-noviny-zdravi-euro-cz (SVKUL; Č826) 

4. HOLMEROVÁ, Iva, Michaela BAUMANOVÁ, Hana VAŇKOVÁ a Petr WIJA. Geriatrický 
pacient, geriatrická farmakoterapie a kvalita života. Praktické lékárenství. 2013, roč. 9, č. 3, s. 
114–116. ISSN: 1801-2434. Dostupné z: 
https://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2013/03/03.pdf (SVKUL; Č3444) 

5. JANEČKOVÁ, Hana, Eva DRAGOMIRECKÁ, Iva HOLMEROVÁ a Hana VAŇKOVÁ. 

The attitudes of older adults living in institutions and their caregivers to ageing. Central 

European journal of public health. 2013, roč. 21, č. 2, s. 63–71.  
ISSN: 1210-7778. Dostupné z: http://apps.szu.cz/svi/cejph/archiv/2013-2-01-full.pdf 

Abstrakt: The aim of this study was to explore the attitudes of older people living 
in institutions and their caregivers to ageing. Recent outcomes showed prevailing negative 
social stereotype to ageing in CR. METHODS: The Attitudes to Ageing Questionnaire  
(AAQ-24) was used in two waves of data collection to measure attitudes of 400 randomly 
selected residents of 19 Senior Residential Homes. The reduced sample of 220 seniors and 276 
professional carers employed at twelve Senior Residential Homes completed 12 items 
of general form (AAQ-12). All respondents expressed their agreement or disagreement with 
the statements presented in the questionnaire regarding positive or negative attitudes to ageing. 
RESULTS: The AAQ total score proved significant influence of gender, having children,  
self-perceived health, depression, and quality of life. Subscale scores (psychosocial losses, 
physical changes, psychological growth) were significantly influenced by gender, age, activities 
limitations, having own children, depression, self-perceived health status, and quality of life. 
Globally, the attitudes of professional caregivers to ageing were more positive compared 
to the attitudes of older people living in institutions. Older adults showed higher agreement 
with negative statements about ageing. There was no difference between professional 
caregivers and older people in the positive attitudes to ageing expressed as the growth 
potential. Physical activity, wisdom, better ability to cope with life and contacting young 
generation were effective in the positive attitudes of both groups. 

http://periodika.osu.cz/osetrovatelstviaporodniasistence/dok/2012-02/6_buzgova.pdf
http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/administrace/clankyfile/20121012111225457457.pdf
http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/administrace/clankyfile/20121012111225457457.pdf
http://zdravi.euro.cz/clanek/kvalita-zivota-dlouhodobe-hospitalizovanych-senioru-480491?seo_name=mlada-fronta-noviny-zdravi-euro-cz
http://zdravi.euro.cz/clanek/kvalita-zivota-dlouhodobe-hospitalizovanych-senioru-480491?seo_name=mlada-fronta-noviny-zdravi-euro-cz
https://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2013/03/03.pdf
http://apps.szu.cz/svi/cejph/archiv/2013-2-01-full.pdf
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6. JANEČKOVÁ, Jana a Renáta NENTVICHOVÁ NOVOTNÁ. Role rodinných vztahů 

v institucionální péči o seniory. Sociální práce. 2013, roč. 13, č. 1, s. 72–82. ISSN: 1213-6204. 

(SVKUL; Č3008) 

Abstrakt: Článek se zabývá významem rodinných vazeb pro seniory žijící v institucích. Vztahy 
mezi rodiči a dětmi, včetně poskytování pomoci a péče v době vzniku závislosti, mají základ 
v hlubokých emocionálních vazbách vytvořených již v raném dětství. Zatímco péči dětí o své 
nemocné a staré rodiče byla u nás věnována značná pozornost, vztahy dětí a  rodičů žijících 
v institucích jsou do značné míry opomíjené a v praxi podceňované. Odchod seniorů do 
institucí představuje jednu z nejdůležitějších, kritických životních událostí, spojených 
se základními existenciálními otázkami jak na straně rodičů, tak na straně dětí. Zároveň jde 
o výzvu pro sociální pracovníky a pečující personál v institucích, kteří nejsou systematicky 
připravováni na svoji roli v doprovázení rodin v této obtížné životní situaci. Institucionalizaci 
v oblasti péče o seniory nebude možné v budoucnosti zcela eliminovat s ohledem na 
demografický vývoj a na proměny rolí v současné rodině. Zachování a podpora rodinných 
vazeb pro seniory v pobytových sociálních i zdravotnických zařízeních přitom sehrává klíčovou 
roli v kvalitě jejich života a ve spokojenosti s péčí a představuje důležitou složku humanizace 
institucionální péče. 

7. KAZDOVÁ, Michaela. Důsledky institucionalizace na seniora v rezidenčním zařízení.  
Díl první. Kdo je senior jako uživatel rezidenčních služeb?. Ošetřovatelská péče. 2015, 
roč. 2015, č. 2, s. 12–15. ISSN: 2336-1603. (SVKUL; Č2954)  

8. KAZDOVÁ, Michaela. Důsledky institucionalizace na seniora v rezidenčním zařízení.  
Díl druhý. Hodnoty v životě seniora. Ošetřovatelská péče. 2015, roč. 2015, č. 3-4, s. 12–15. 
ISSN: 2336-1603. (SVKUL; Č2954) 

9. KAZDOVÁ, Michaela. Důsledky institucionalizace na seniora v rezidenčním zařízení.  
Díl třetí. Vliv institucionalizace na seniora. Ošetřovatelská péče. 2015, roč. 2015, č. 5,  
s. 10–13. ISSN: 2336-1603. (SVKUL; Č2954) 

10. POKORNÁ, Andrea a Radka BLAŽKOVÁ. Sociální vztahy ve stáří. Geriatrie a gerontologie. 
2012, roč. 1, č. 1, s. 24–28. ISSN: 1805-4684. Dostupné z: 
http://kramerius.medvik.cz/search/pdf/web/viewer.html?pid=uuid:eb45b80a-0616-11e5-b183-
d485646517a0 (SVKUL; Č3288) 

Abstrakt: Příspěvek se zabývá problematikou sociálních vztahů ve stáří a faktorů s nimi 
souvisejících, a to u seniorů žijících v domovech pro seniory a seniorů žijících mimo instituci. 
Hodnotí především význam rodiny, chybějící druh opory a některé z psychosociálních potřeb 
seniorů. Dále zjišťuje významné determinanty osamělosti i její vliv na plnohodnotnost stáří. 
Empirické šetření bylo provedeno pomocí dotazníkové anonymní ankety a je zaměřeno na 
analýzu a komparaci výsledků získaných průzkumným šetřením ve výzkumném vzorku 
seniorů žijících v instituci a seniorů žijících v přirozeném sociálním prostředí (v domácnosti 
s rodinou, partnerem či samostatně). Z výsledků šetření vyplývá, že místo pobytu seniora 
(v domácnosti či instituci sociální péče) významně determinuje náhled na sociální vztahy ve 
stáří a že existují statisticky významné rozdíly při hodnocení činitelů ovlivňujících sociální 
vztahy ve stáří v obou sledovaných skupinách seniorů. 

11. PROCHÁZKOVÁ, Eva. Cesta do duše seniorů. Ošetřovatelská péče. 2015, roč. 2015, č. 2,  
s. 8–11. ISSN: 2336-1603. (SVKUL; Č2954) 

http://kramerius.medvik.cz/search/pdf/web/viewer.html?pid=uuid:eb45b80a-0616-11e5-b183-d485646517a0
http://kramerius.medvik.cz/search/pdf/web/viewer.html?pid=uuid:eb45b80a-0616-11e5-b183-d485646517a0
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12. STAROSTOVÁ, Olga, Radka VEPŘKOVÁ, Iva HOLMEROVÁ Iva a Petr WIJA. Aktivní 
stárnutí v obcích ČR. Geriatrie a gerontologie. 2013, roč. 2, č. 3, s. 128–130. ISSN: 1805-4684. 
Dostupné z: http://kramerius.medvik.cz/search/pdf/web/viewer.html?pid=uuid:efdd1a83-0616-
11e5-b183-d485646517a0 (SVKUL; Č3288) 

Abstrakt: Článek popisuje okolnosti vzniku publikace „Bedekr aktivního stárnutí aneb Jak 
se orientovat v krajině aktivního stárnutí a dlouhodobé péče – průvodce pro občany 
a samosprávy“, která vznikla v rámci projektu, který ve spolupráci s Ministerstvem 
zdravotnictví a vídeňským Centrem pro sociální politiku a výzkum realizují spolupracovníci 
Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče Fakulty humanitních studií Univerzity 
Karlovy. Cílem projektu je podpořit aktivní a zdravé stárnutí na místní úrovni a  poskytování 
služeb dlouhodobé péče v obcích a zapojení občanů a zainteresovaných organizací a subjektů 
v obci. Na základě odborných analýz, výzkumů a šetření v obcích u nás i zahraničí jsou shrnuty 
hlavní poznatky, trendy a inspirující příklady z praxe z různých měst v klíčových oblastech 
života ve městě, jako je komunikace a účast na správě města, bydlení, bezbariérovost prostředí, 
dopravní obslužnost, sportovní a pohybové aktivity, dobrovolnictví, vzdělávání, informační 
technologie, a v oblasti dlouhodobé péče, včetně definice a přiblížení základních pojmů, 
principů a služeb, jako je identifikace potřeb dlouhodobé péče v obci, funkční hodnocení, 
provázanost a kontinuita služeb a case management a zajištění různých druhů služeb 
dlouhodobé péče. Článek ukazuje, proč jsou města tak důležitá a zdůrazňuje roli a odpovědnost 
samospráv v oblasti podpory zdraví, aktivního stárnutí a zajištění dlouhodobé péče. 

13. ŠOUKALOVÁ, Kristýna, Štěpánka HRUBIŠOVÁ a Romana PROCHÁZKOVÁ. Kvalita 
života seniorů v domově pro seniory. Florence. 2016, roč. 12, č. 6, s. 9–11. ISSN: 1801-464X. 
(SVKUL; Č3499) 

14. VIRGULOVÁ, Jana a Darina SCHEDOVÁ. Kvalita života seniorov z pohľadu miery 

nezávislosti [online]. Profese on-line. 2013, roč. 6, č. 1, s. 35–39. ISSN: 1803-4330. Dostupné z: 

http://kramerius.medvik.cz/search/pdf/web/viewer.html?pid=uuid:afb4957e-fbd4-4e62-842e-
efe3549faeca 

Abstrakt: Zámerom štúdie bolo zistiť ako seniori žijúci v domácom prostredí a seniori žijúci 
v sociálnom zariadení vnímajú kvalitu svojho života z pohľadu nezávislosti v aktivitách 
denného života. Metódy: Zvolili sme medzinárodný dotazník pre meranie kvality života 
WHOQOL-BREF a Barthelovej test ADL. Seniori z domáceho prostredia vypĺňali dotazník 
doručený prostredníctvom sestier ADOS a seniori v sociálnom zariadení vyplnili dotazník 
doručený prostredníctvom sestier pracujúcich v sociálnom zariadení. Vzorku tvorilo 
140 seniorov. Výsledky: Štatistickou analýzou sa nepotvrdil štatisticky významný vzťah medzi 
seniormi z domáceho prostredia a seniormi zo sociálneho zariadenia v subjektívnom vnímaní 
kvality života, fyzickým stavom v závislosti na sebestačnosti v aktivitách denného života. 
Závery: Zistené výsledky môžu uplatniť zdravotnícki pracovníci v geriatrickom 
ošetrovateľstve. 

15. WILDMANNOVÁ, Mirka. Je rezidenční péče synonymem pro kvalitní život seniorů? 

[online]. Universitas. 2014, roč. 2014, č. 1, s. 26–31. ISSN: 1211-3387. Dostupné z: 

https://journals.muni.cz/universitas/article/download/1413/1040  (SVKUL; Č459) 

http://kramerius.medvik.cz/search/pdf/web/viewer.html?pid=uuid:efdd1a83-0616-11e5-b183-d485646517a0
http://kramerius.medvik.cz/search/pdf/web/viewer.html?pid=uuid:efdd1a83-0616-11e5-b183-d485646517a0
http://kramerius.medvik.cz/search/pdf/web/viewer.html?pid=uuid:afb4957e-fbd4-4e62-842e-efe3549faeca
http://kramerius.medvik.cz/search/pdf/web/viewer.html?pid=uuid:afb4957e-fbd4-4e62-842e-efe3549faeca
https://journals.muni.cz/universitas/article/download/1413/1040

