
Název školy Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb 

Kód oboru vzdělání 75-32-N/.. 

Název: Sociální gerontologie Název anglicky: Social Gerontology 

Kód modulu: SGR/CAM Forma vzdělávání: denní 

Rozsah modulu: 30 hodin (15P/15S) 

2h/týdně 

Vyučující: Mgr. Ivana Čamková 

Vstupní podmínky: Ukončení prvního ročníku 

studia 

Platnost modulu 

od: 

2. 9. 2013 

Doporučené 

období 

4.  ECTS (kredity) 2 

Typ modulu: Povinně volitelný Forma hodnocení: Zápočet (Z) 

Obsah modulu – rámcové vymezení témat v období:  

-  Historický a současný pohled na starého člověka a jeho roli ve společnosti. Vědecké obory, 

zabývající se problematikou stáří a stárnutí (geriatrie, gerontopedagogika, gerontologie - sociální 

gerontologie)  

- Stáří a stárnutí (kalendářní a funkční věk), teorie stárnutí organizmu a člověka 

- Stárnutí populace – demografické, sociální, ekonomické, psychologické a osobní důsledky 

- Problematika fyziologického stárnutí – změny v oblasti tělesné, duševní a sociální, psychiatrická 

problematika seniorů 

- Problematika soběstačnosti a závislosti ve stáří. Rizikové situace a rizikové osoby v populaci seniorů. 

Etické aspekty v péči o staré občany.  

- Formy péče o seniory. Funkce rodiny a způsoby její podpory. Problematika přechodu seniora 

do rezidenčního zařízení sociální péče 

- Příprava na stáří. Aktivita a společenské kontakty seniorů. Formy a alternativy aktivního stáří. 

Možnosti vzdělávání seniorů. 

- Specifika komunikace se seniory. Metody a techniky aktivizace seniorů. Formy terapie. 

- Senioři v sociálních vztazích, mezigenerační vztahy, problémy socializace osobnosti 

starého člověka, začlenění do sociálních skupin. 

- Ageismus, předsudky a mýty, týkající se seniorů. Týrání seniorů. Sociálně negativní jevy u seniorů.  

- Fenomén smrti a umírání v současné společnosti. Sociální aspekty nemoci a umírání. Stádia smutku, 

faktory ovlivňující reakci na ztrátu blízkého člověka.  

- Euthanázie. Hospic, hospicová péče v domácím prostředí. Rodina a její funkce při umírání a smrti.  

- Kvalita života a uspokojování potřeb seniorů. Duchovní potřeby seniorů. Přijetí vlastní smrtelnosti. 

Stručná anotace vymezující vzdělávací cíle modulu:  

Modul Sociální gerontologie se věnuje problematice stáří a stárnutí. Vzhledem k faktu, že světová i naše 

populace stárne, je nepochybné, že senioři budou využívat sociálních služeb ještě ve větší míře než dnes. 

Proto je nezbytné, aby se budoucí sociální pracovníci zabývali rolí seniorů ve společnosti, specifiky jejich 

života a potřebami, které mají. Studenti se seznámí se změnami, které stárnutí přináší (zdravotní, 

psychologické, ekonomické důsledky, změna společenského statusu). Získají informace o způsobech, jak 

umožnit seniorům žít co nejdéle aktivně. Zorientují se v možnostech sociální podpory seniorů a typech 

služeb, které mohou užívat. Vyzkouší si i specifika komunikace se seniory, což je velmi důležité 

pro zjišťování jejich skutečných potřeb a adresnou podporu. Studenti získají potřebné podklady i prostor 

k utváření a nacházení vlastního názoru v otázkách postoje společnosti k seniorům, ageismu, smrti, 

umírání (hospic, euthanázie).  

Způsob ukončení modulu: Zápočet (Z) 

Požadavky na studenta:  

Aktivní účast ve výuce, zejména v diskusi 

na semináři. 

Prostudování zadané literatury a informačních 

zdrojů užívaných během výuky v období. 

 

Seminární práce (kazuistika seniora  3-5 stran textu), 

ústní prezentace (Power Point) 

Zápočtový test 45 min.(min. 70 % úspěšnosti) 

Hodnocení Podíl závažnosti 

Aktivní účast při výuce 10 % 

Seminární práce na dané téma 40 % 

Zápočtový test (min. 70 % úspěšnosti) 50 % 



Celkem 100 % 

Výukové strategie:  

- Metoda informačně receptivní (přednáška) – předání základních informací studentům 

- Metoda reproduktivní – diskuze, rozhovor vztahující se k tématu přednášky, formování 

vlastního názoru a vztahu k tématu u jednotlivých studentů 

- Metoda simulace – Studenti aplikují získané a osvojené poznatky při řešení problémových úkolů, 

použití specifických pomůcek a způsobů komunikace 

- Metoda výzkumná – aktivní práce s literaturou, seminární práce a její prezentace 

- Metody praktické (dovednostně praktické) – studenti projdou základní instruktáží některých 

komunikačních technik a naučí se pracovat se specifickými pomůckami pro seniory. 

Základní literatura:  
HAŠKOVCOVÁ, H. Manuálek ze sociální gerontologie. 1.vyd – dotisk. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a 

nelékařských zdravotnických oborů v Brně 2006.  
HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stárnutí. 3 vyd. Praha: Portál, 1999.  
KLEVETOVÁ, D., DLABALOVÁ, I.: Motivační prvky při práci se seniory. 1. vyd. Praha: Grada, 2008.  
KOZÁKOVÁ, Z., MULLER, O. Aktivizační přístupy k osobám seniorského věku. 1.vyd. Olomouc: UP, 2006 
MATOUŠEK, O., KOLÁČKOVÁ, J. KODYMOVÁ, P. Sociální práce v praxi. 1.vyd. Praha: Portál 2005 
SVATOŠOVÁ, M. Hospic a umění doprovázet 1.vyd Ecce homo 1995. 
Doporučená literatura: 
ALAN, J. Etapy života očima sociologie. 1. vyd. Praha: Panorama 1989. 
ELIAS, N. O osamělosti umírajících. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Franze Kafky 1998. 
FIŠER, Z. Dobrodružství třetího věku. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 1996. 
GRUSS, P. Perspektivy stárnutí. 1.vyd. Praha: Portál 2009. 
HAŠKOVCOVÁ, H. Spoutaný život. Kapitoly z psychoonkologie. Praha: Lékařská fakulta UK, 1991. 
HAŠKOVCOVÁ, H. Thanatologie. Nauka o umírání a smrti. 2. vyd. Praha: Galén, 2007. 
HAYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie. 3. vyd. Praha: Portál, 2003. 
HOLMEROVÁ, I., JURÁŠKOVÁ, B., ZIKMUNDOVÁ, K. Vybrané kapitoly z gerontologie. 1. vyd .Česká 

alzheimerovská společnost za podpory EU, 2003.  
JANEČKOVÁ, H., VÁLKOVÁ, M. Reminiscence. 1.vyd. Praha: Portál, 2010. 
JAROŠOVÁ, D., Péče o seniory. 1. vyd. Ostrava: Ostravská Univerzita Ostrava Zdravotně sociální fakulta, 2006.  
KALVACH, Z. Úvod do gerontologie a geriatrie. 1.vyd. Praha: Karolinum, 1997. 
KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. 3.vyd. Praha: Portál, 1999. 
KŘIVOHLAVÝ, J. Křesťanská péče o nemocné. Praha: Advent, 1991. 
KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. 2. vyd. Praha: Portál, 2003.  
KŘIVOHLAVÝ, J. Pozitivní psychologie. Radost, naděje, odpouštění,smiřování, překonávání negativních emocí. 1. 

vyd. Praha: Portál, 2004. 
KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie smysluplnosti existence. Otázky na vrcholu života. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2006. 
MATOUŠEK, O. : Rodina jako instituce a vztahová síť. 1. vyd. Praha: SLON 1997, 
MÜHLPACHR, P.: Gerontopedagogika. 1, vyd. Brno: MU, 2004.  
PICHAUD,C.,THAREAUOVÁ,I. . 1. vyd. Soužití se staršími lidmi. Praha: Portál, 1998.  
ŘÍČAN, P. Cesta životem. 2. vyd. Praha: Portál, 2004.  
SÝKOROVÁ, D. Autonomie ve stáří – Kapitoly z gerontosociologie. 1.vyd. Praha, Slon 2007. 
ŠTILEC, M. Program aktivního stylu pro seniory. 1.vyd. Praha: Portál 2004. 
TOŠNEROVÁ, Tamara. Ageismus. 1. vyd. Praha: Ambulance pro poruchy paměti, 2002. 
Umění nestárnout. 1.vyd. Praha:Parsons/Walton/Press. 2004. 
VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 1.vyd. Praha: Portál, 1999. 
VIDOVIČOVÁ, L. Stárnutí, věk a diskriminace – nové souvislosti. 1. vyd. Brno: MU 2008. 
VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2000.  
VORLÍČEK, J., ADAM, Z. Paliativní medicína. Praha,: Grada 2005. 
WALSH, D.: Skupinové hry a činnosti pro seniory. 1. vydání. Praha: Portál, s. r. o., 2005.  
Česká alzheimerovská společnost [online]. Dostupné na World Wide Web: http://www.alzheimer.cz 
Česká gerontologická a geriatrická společnost [online]. Dostupné na World Wide Web: http://www.cggs.cz 
Demografická příručka Praha: 2007. Dostupné na World Wide Web:  

 http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/publikace_o_obyvatelstvu 

Evropská charta pacientů seniorů online. Praha 1998. Dostupné na World Wide Web: http://www.umirani.cz 
Dostupné na World Wide Web: http://www.fnspo.cz/organizace/informace.html 
Charta práv umírajících online. Praha: 1999.  



Program národní přípravy na stárnutí na období let 2008-20012 online. Praha: 2008. Dostupné na World Wide 

Web: http://www.mpsv.cz/cs/5045  
Příprava na stárnutí online. Praha: 2007, Dostupné na World Wide Web: http://www.mpsv.cz/cs/2856 

Národní akční plán sociálního začleňováníonline. Praha: 2008 Dostupné na World Wide Web: 

http://www.mpsv.cz/cs/1098 

 


