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Úvod 

Průměrný věk lidí se neustále prodlužuje. Jakou dát 

stáří náplň ale nevíme. Člověk žije ještě desítky let  

po ztrátě své reprodukční schopnosti. Vysokého věku  

se nedožívají jenom výjimeční jedinci, ale miliony docela 

průměrných lidí. Takový revoluční převrat v demografickém 

složení populace, by se měl projevit zásadně i v jiné 

hodnotové orientaci společnosti. Tedy měl by se promítnout 

do politiky (nejen sociální), ale i do výroby, spotřeby,  

a vůbec v celkovém životním stylu a v celkově jiné podobě 

stáří. Neprojevuje se. Zatím. Všichni se tváří, že se nic 

neděje, a tiše, bez jakékoliv reflexe stárnou. Asi to bude 

tím, že je společnost přehnaně orientovaná na mládí.  

V moderní společnosti se oceňuje výkon, samostatnost  

a vysoká spotřeba. To se však vše ve stáří snižuje.  

Postavení starých lidí ve společnosti a řešení otázek 

spojených s důsledky jejich přibývajícího věku jsou 

nedílnou součástí přirozeného životního cyklu, s rozvojem 

veřejného sektoru ale také čím dál více součástí 

jednotlivých národních, regionálních a komunálních politik. 

Staří lidé jsou stejně jako děti, rodiny, mladí lidé atd. 

přirozenou součástí společnosti a vznikají jim během života 

obdobné nároky jako jiným věkovým kategoriím.  

Stáří je vyvrcholením dosavadního života člověka, jsme 

stále nově utvářeni na těle i na duchu. Základní problémy, 

které se vážou k seniorskému věku, jsou většinou spojeny  

se změnou zdravotního stavu a odchodem do důchodu,  

což souvisí se změnou sociálního statusu a snížením 

finančních příjmů. Je však stálé více seniorů, kteří jsou 

ve svém věku aktivní a prahnoucí po vědomostech. 

Toto téma jsem si vybrala, protože mě oslovila otázka 

aktivního stáří. Pracuji jako asistentka v Klubu Remedium. 

Klub nabízí sociální a aktivizační služby pro seniory. 
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Patří pod Programy pro seniory, což je jeden z programů 

občanského sdružení Remedium Praha. 

V této bakalářské práci chci shrnout různé úvahy  

o stáří z pohledu demografie, ekonomie, sociologie  

a psychologie. Součástí této práce bude i zmapování 

činnosti neziskových organizací, se zaměřením na 

provozování internetových kaváren, jakožto sociálních  

a aktivizačních služeb pro seniory.  

V praktické části budu zkoumat názory pravidelných 

návštěvníků internetového a počítačového klubu - Klubu 

Remedium Praha na Praze 3. Budu se zabývat otázkou zájmu 

seniorů o počítače a internet. Zaměřím se na rozvoj služby 

počítačového a internetového klubu. Chci získat nápady a 

požadavky seniorů k rozšíření a zlepšení služby, a ověřit, 

nabízí-li služba seniorům dostatečnou možnost aktivizace. 

Pro napsání bakalářské práce budu využívat informace 

z odborné literatury, která se zabývá danou tématikou. Dále 

budu čerpat z vlastních zkušeností z praxe. Zpracuji 

informace z dotazníků, které budu se seniory vyplňovat. 
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1  Stáří 
 

Stáří může přinášet ovoce, které se jmenuje moudrost, 

shovívavost nebo třeba humor, tichost, schopnost vidět věci 

a lidi do hloubky (pozorování, kontemplace), rozeznávat 

určitá pozitiva v samotě, nacházet smysl života a smrti 

(Pichaud, Thareauová, 1998). 

 Pojem „stáří“ mohl pro člověka znamenat několik málo 

moudrých mužů a žen, kteří klidně žili způsobem přiměřeným 

jejich věku a věděli, jak zemřít s určitou důstojností 

v kulturách, kde dlouhé přežití bylo považováno za boží dar 

a zvláštní povinnost pro nemnohé. Platí ale stále tento 

popis, když stáří je reprezentováno početnou, rychle 

narůstající a rozumně ochraňovanou skupinou „starých“?  

Na druhé straně, mají nás historické změny odvádět od toho, 

co jsme kdysi ve svém životě za stáří považovali  

a na základě předané vědomosti, která přežila v lidové 

duchaplnosti stejné jako v lidové moudrosti?  

Podle psychologického slovníku je stáří konečná etapa 

geneticky vyměřeného trvání života; dle WHO je doporučena 

15-ti letá periodizace stáří: (Hartl, Hartlová, 2000) 

 

a) rané stáří 60 - 74 let, 

b) vlastní stáří 75 - 89 let, 

c) dlouhověkost 90 a více let. 

 

Slova „starý“ a „stáří“ se ve vědomí lidí pojí spíše 

s negativní charakteristikou – být bez energie, nedoufat, 

chátrat, ztrácet blízké lidi (Pichaud, Thareauová, 1998). 

 „Starý člověk je ten, kdo v určitém společenství žije 

déle než ostatní“ nebo ten „který žil déle než většina v té 

době žijících lidí“. Stárnutí je „působení času na lidskou 

bytost“ (Pichaud, Thareauová, 1998). 

Stárnutí je vlastností každého živého organismu. Každý 

z nás ví, že naše fyzické, ale i psychické schopnosti se  
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s přibývajícími léty postupně mění až chřadnou a že jednou 

přijde den, kdy z důvodů sešlosti organismu umřeme. 

V individuální zkušenosti je tak stáří asociováno především 

s úpadkem, mizením, zánikem (Rabušic, 2002). 

„Stárneme stejným způsobem, jakým jsme žili.“ Jestliže 

jsme byli vždycky energičtí a optimističtí, není důvod, 

proč bychom se měli náhle změnit (Pichaud, Thareauová, 

1998). 

Stáří přináší nové zkušenosti, s nimiž se musí každý 

člověk nějakým způsobem vyrovnat, a záleží na jedinci,  

jak tento vývojový úkol zvládne. 

Postoj současné společnosti ke stáří a starým lidem je 

spíše negativní. Stáří je chápáno jako období, kdy může 

člověk pouze chátrat, v nejlepším případě si zachovává část 

toho, co získal dříve. Jeho zkušenosti i kompetence 

ztrácejí svůj význam, pro společnost není takový člověk 

ničím přínosný. Hodnotový systém této společnosti,  

který zdůrazňuje zachování všech, především biologicky 

podmíněných kompetencí mládí (mladistvého vzhledu, výkonu, 

atd.), staré lidi silně znevýhodňuje. Tuto tendenci 

podporují i média, která různým způsobem potvrzují značný 

význam vnějšího vzhledu (Vágnerová, 2000).  

Staří lidé postrádají v celospolečenském uvažování 

důstojný kredit. I když na úrovni individuálních rodinných 

cyklů tomu tak ne vždy musí být, na celospolečenské úrovni 

převládá vytváření negativního obrazu stáří jako fenoménu. 

Z tohoto hodnotového systému vychází ageismus – 

postoj, který vyjadřuje obecně sdílené přesvědčení o nízké 

hodnotě a nekompetentnosti stáří a projevuje se 

podceňováním, odmítáním, eventuelně až odporem ke starým 

lidem. Považuje za méněcenné všechny staré lidi  

bez rozdílu. Nebere ohled na jejich individualitu a někdy i 

značné diference, které mezi lidmi této kategorie existují. 
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Z hlediska ageismu je stáří obdobím ztrát, celkového úpadku 

a zhoršené kvality života (Vágnerová, 2000). 

Staří lidé mají nízký sociální status, jsou jim 

přičítány převážně negativní osobnostní vlastnosti a nízké 

kompetence. Jsou chápáni jako přítěž společnosti, skupina, 

která mnoho vyžaduje a nic nepřináší (Vágnerová, 2000). 

Gerontologie je věda o stárnutí a stáří. Název je 

odvozen od řeckého slova gerón = starý člověk, stařec  

a logos = nauka. Klasicky bývá členěna na tři nestejné,  

ale velmi důležité části: (Haškovcová, 2004) 

1. Gerontologie experimentální se zabývá mechanismem 

biologického procesu stárnutí buněk, tkání, orgánů  

a organismů a samozřejmě studuje také procesy 

biologického a psychologického stárnutí člověka. Tato 

činnost je důležitá, protože umožňuje predikci 

(předvídání) procesů stárnutí a jeho prevenci. 

Atraktivní jsou zejména vytrvalé pokusy lidstva jak 

prodloužit život člověka hledáním elixíru mládí. 

2. Gerontologie sociální tematizuje sociální dopady 

stárnutí a stáří člověka. Současně si všímá  

i společenských a sociálních faktorů, které proces 

stárnutí ovlivňují. Zjišťuje a kategorizuje sociální 

potřeby stárnoucích a starých lidí. V posledních letech 

se zabývá také prevencí a formuluje programy typu 

„Stárnout zdravě“ s cílem udržet praktickou 

soběstačnost. 

3. Gerontologie klinická se zabývá zvláštnostmi chorob  

ve stáří i specifických aspektů léčby starých lidí. Bývá 

též nazývána geriatrií.Za jejího zakladatele je 

považován Ignaz Leo Nasher, který žil v letech 1864  

až 1964. Geriatrie je v České republice samostatným 

klinickým oborem od roku 1982. 
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Existuje celá řada způsobů, jak definovat stárnutí. Je 

například možno zaměřit se na charakteristiky vypozorované 

u starého člověka. Ty můžeme dále dělit na znaky, které lze 

přičíst událostem relativně vzdáleným (například ztráta 

pohyblivosti způsobená obrnou v dětství) – to jsou takzvané 

vzdálené (distální) efekty stárnutí, a znaky, jež jsou 

důsledkem mnohem aktuálnějších dějů (například ztráta 

pohyblivosti způsobené zlomenou nohou) – to jsou takzvané 

časově blízké (proximální) efekty stárnutí. Tyto 

charakteristiky lze také sledovat z hlediska 

pravděpodobnosti, že je sdílejí ostatní staří lidé. 

Univerzální znaky stárnutí jsou takové znaky, které sdílejí 

všichni staří lidé (například vrásčitá kůže),  

zatímco probabilistické znaky stárnutí jsou pravděpodobné, 

ale nikoliv universální (kupříkladu artróza). Tyto termíny 

je možno srovnat s podobnými pojmy primární stárnutí 

(tělesné změny stárnoucího organismu) a sekundární stárnutí 

(změny, které se ve stáří objevují častěji, nejsou však 

jeho nutným doprovodným jevem). Někteří badatelé přidají 

třetí pojem – terciární stárnutí, aby jím vyjádřili prudký 

a nápadný tělesný úpadek bezprostředně předcházející smrti 

(Stuart-Hamilton, 1999). 
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2  Různé pohledy na stáří  

Stárnutí  je shodně pojímáno jako závěrečná fáze 

lidského vývoje, kterou nelze posuzovat odděleně  

od předcházejících etap života. Jedná se o součást 

kontinuální proměny života, proto jej nelze přesně vymezit. 

Lidé nezestárnou přes noc. V průběhu řady let lze sledovat 

proměnu lidských fyzických a psychologických znaků 

charakterizujících obvykle střední věk ve znaky 

charakterizující stáří, přičemž je velice nesnadné určit 

dobu, kdy se člověk definitivně stane starým (Stuart-

Hamilton, 1999). Mezní věk pro počátek stáří je však uznán 

v rozmezí šedesáti a šedesáti pěti let.  

Faktorů ovlivňujících stárnutí je mnoho a ovlivňují se 

také navzájem. Proto se v určitých částech jednotlivé vědy 

překrývají. Příkladem je tematika odchodu do důchodu,  

která se objevuje v ekonomickém, sociologickém  

i psychologickém pojetí. Ačkoliv jej každá věda pojímá  

po svém, přece jen se některé poznatky opakují. 

V užším slova smyslu je tvorba seniorské politiky 

zaměřena na populaci osob starších 65 let s takovou mírou 

nesoběstačnosti, která jim neumožňuje samostatný  

a nezávislý způsob života bez dopomoci druhé osoby. 

V širším slova smyslu se zabývá vytvářením podmínek  

pro úspěšné stárnutí, tzn. vedle koncipování sítě veřejných 

služeb a dalších, např. finančních opatření i preventivními 

zdravotními programy v mladších věkových kategorií s cílem 

uchování co nejlepšího tzv. funkčního stavu, tzn. fyzické, 

sociální, ekonomické i psychické zdatnosti populace. 

 

2.1  Demografické hledisko 

Pojem stárnutí je třeba rozlišovat na úrovni 

jednotlivce a populace. U jednotlivce znamená stárnutí 
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biologický proces, kterým je organismus modifikován  

od narození do smrti, jednoduše chápáno, je to zvyšování 

věku jednotlivce. Výraz "biologický věk" poukazuje  

na objektivní stav fyzického vývoje či degenerace. Jinými 

slovy, stárnutí lidského organismu je permanentní  

a omládnutí není možné (www.demografie.info, 2007).  

Stárnutí v demografickém smyslu se naopak týká celé 

populace a oproti jednotlivci může stárnoucí populace 

omládnout zvýšením podílu mladých věkových skupin.  

K demografickému stárnutí dochází v důsledku změn  

v charakteru demografické reprodukce a mění se při něm 

zastoupení dětské a postreprodukční složky v populaci. Může 

být vyvoláno dvěma faktory. Prvním je relativní zpomalení 

růstu mladších věkových skupin, které je většinou výsledkem 

poklesu úrovně plodnosti a porodnosti. Tento typ stárnutí 

se nazývá "stárnutí v základně věkové pyramidy". Druhým 

faktorem je zrychlení růstu počtu osob ve starším věku, 

které je důsledkem rychlejšího snižování měr úmrtnosti  

ve vyšším věku. To vede k prodlužování naděje dožití,  

a tím k častějšímu dožívání se vyššího a vysokého věku.  

V tomto případě jde o typ "stárnutí ve vrcholu věkové 

pyramidy". Obvykle však oba uvedené typy probíhají současně 

(www.demografie.info, 2007).   

Věkovou strukturu každé společnosti (jakož i celkovou 

velikost populace) ovlivňují tři komponenty: porodnost, 

úmrtnost a migrace. Početnost každé kohorty v průběhu 

jejího životního cyklu tedy závisí na tom, kolik lidí se 

v určitém období narodilo (jaká byla úroveň fertility), 

kolik jich postupně přežívalo (úroveň mortality) a kolik se 

jich v průběhu svého života odstěhovalo ze země nebo naopak 

do země přistěhovalo (úroveň migrace). Rozhodujícími prvky 

jsou ovšem porodnost a úmrtnost (Rabušic, 1995). 

Poprvé v celé historii existence našeho globu lidstvo 

jako celek zažívá fenomén, který demografové pojmenovali 
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jako stárnutí. Z demografického hlediska je stárnutí 

populace proces, v jehož průběhu se postupně mění věková 

struktura obyvatelstva určité geografické jednotky takovým 

způsobem, že se zvyšuje podíl osob starších 60 nebo 65 let 

a snižuje se podíl osob mladších 15 let. Kritériem pro 

označení určité populace jako staré či stárnoucí je 

osmiprocentní (nebo vyšší) podíl obyvatel ve věku 65 let  

a starších (Rabušic, 1995). 

Celá populace stárne. Z hlediska podílu obyvatel 

starších šedesáti let začala česká populace stárnout již  

po r. 1950, kdy proporce obyvatel tohoto věku překročila 

hranici osmi procent, která je považována za hranici 

populačního stáří (Rabušic, 1995). Dnes je víc lidí přes 

osmdesát let než kdykoliv předtím a medicína dělá velké 

kroky k prodloužení lidského života. 

Podle dlouhodobých prognóz budoucího vývoje celkového 

počtu a pohlavní a věkové struktury obyvatelstva bude podíl 

starších osob v populaci stále narůstat. O starých lidech  

a jejich zvyšujícím se počtu se v západních společnostech 

často hovoří jako o sociálním problému, především  

v souvislosti s důchodovým systémem a s růstem nákladů  

na sociální zabezpečení a zdravotní péči. 

 Demografický pohled na společnost je velmi často 

pohledem strukturálním, to znamená zajímajícím se o složení 

populace z hlediska věkových skupin a pohlaví. Výsledkem 

takového pohledu je popis populace, který je často 

presentován ve formě grafu, jemuž se poeticky říká strom 

života. 

Z důvodu vyšší úrovně úmrtnosti u mužů než u žen 

početně převažují ve starším věku ženy nad muži stejné 

věkové kategorie. S věkem tato převaha výrazně narůstá. 

Zatímco při narození je početní stav mužů větší než početní 

stav žen, tj. na 100 žen připadá zhruba 106 mužů, ve věkové 

skupině 60-69 let připadalo v roce 2003 na 100 mužů 119 
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žen, ve věkové skupině 70-79 let 157 žen a ve věkové 

skupině 80 a více let to byl už více než dvojnásobek,  

tj. 232 žen na 100 mužů. 

Předpokládaný průběh stárnutí a pravděpodobná doba 

úmrtí se liší ve vztahu k pohlaví. Střední délka života 

v České republice je u mužů 69 let a u žen 77 let. 

(Vágnerová, 2000). 

Podle statistiky ČSÚ bylo koncem roku 2001 v České 

republice více než 1 420 000 osob starších šedesáti pěti 

let. Tato skupina dnes představuje přibližně 14% obyvatel 

ČR. Do roku 2030 předpokládá střední varianta prognózy ČSÚ 

nárůst na 24 % (2,33 milionů osob starších 65 let), do roku 

2050 pak střední varianta projekce katedry demografie UK 

očekává další zvýšení tohoto podílu na 33 % (viz graf 1.1), 

což by mělo představovat asi 3,1 miliónů osob. Tohoto 

prudkého stárnutí české společnosti jsme  svědky díky nízké 

úrovni plodnosti a postupně se zvyšující střední délce 

života (Rabušic, 2003). 
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Graf 1 Podíl osob ve věku 65 let a starších, ČR 1950-2050 

(in Vidovičová, Rabušic, 2003) 

 

 
 
 
Pozn.: Data pro období 2000 - 2030 pocházejí z projekce ČSÚ z roku 
1999, pro období 2000 - 2050 ze střední varianty projekce vypracované 
Burcinem a Kučerou z katedry demografie PřF UK. 

 

 V demografických prognózách do roku 2020 se počítá 

vedle zmíněných tendencí s postupným snižováním převahy žen 

nad muži v populaci v důsledku zlepšujících se úmrtnostních 

parametrů u mužů. Předpokládá se nárůst úrovně vzdělání,  

a to především u žen, a s tím související změna struktury 

potřeb u seniorské populace s větším zaměřením na potřeby 

duševního rázu (v současné době této potřebě odpovídá např. 

program celoživotního vzdělávání na univerzitách třetího 

věku). V důsledku stoupající životní úrovně současné 

populace v produktivním věku se očekává i nárůst nároků  

na životní úroveň budoucích seniorů apod. (Kopecká, 2002). 
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2.2  Ekonomické hledisko  

 K nejzávažnějším problémům stárnoucí společnosti 

patří, že vznikne mohutná skupina ekonomicky závislé 

populace se specifickým životním stylem a specifickými 

potřebami v oblasti spotřeby, zdravotní péče a bydlení. 

V kontextu stárnutí je (bohužel) doposud nejčastěji 

diskutovaným tématem nárůst nákladů na sociální zabezpečení 

a zdravotní péči. V zemích Evropské unie činí tyto výdaje 

průměrně 28% hrubého domácího produktu Unie. Z této částky 

jsou pak vynakládány na péči o seniory kolem 38 %, což je 

pětkrát více než činní výdaje na péči o rodinu (Vidovičová, 

Rabušic, 2003).  

 Růst obyvatel moderní společnosti znamená 

z ekonomického hlediska dva druhy výdajů: (in Rabušic, 

1995) 

- absorbuje zdroje, které mohly být vynaloženy jiným 

způsobem, např. mohly by být konzumovány nebo použity 

k tvorbě kapitálu. Spengler odhadl, že jednoprocentní 

růst populace ročně vyžaduje asi čtyřprocentní růst 

národního důchodu. Více dětí v rodinách znamená nižší 

schopnost tvořit úspory a nižší objem úspor 

v ekonomice snižuje míru investic. Více dětí  

v rodinách ovšem také znamená, že schopnost vlády 

získat daňové příjmy, které budou použity  

na vládní investice, se snižuje, neboť vícečetné 

rodiny mají obvykle daňové úlevy. 

- Proměňuje věkovou strukturu a zvyšuje podíl populace 

ekonomicky závislé na populaci ekonomicky aktivní. 

Pokud se podíl obyvatel ve věku ekonomické aktivity 

sníží o 1-5%, potenciální produktivita na hlavu  

se sníží přibližně ve stejném poměru. 
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Tyto úvahy naznačují, že populační růst má spíše 

negativní ekonomické efekty. 

 Jedním z podstatných cílů nynější transformace české 

společnosti od socialismu ke kapitalismu je přetvoření 

systému sociální politiky. Je nutné respektovat dva křížící 

se požadavky: vytvořit moderní systém asistenčního státu 

reflektujícího historický a kulturní vývoj české 

společnosti a respektovat možnosti zdrojů, jež je schopna 

transformující se ekonomika vytvářet. Klíčovou oblastí 

sociální politiky je důchodové pojištění, což je velmi 

finančně náročné (Rabušic, 1995).  

 V naší populaci je častým mýtem, že každý z nás si 

pravidelnými odvody z příjmů vytváří svou finanční rezervu 

na důchod. Není tomu tak. Celý systém je založen  

na průběžných platbách, kdy nynější ekonomicky aktivní, 

v rámci sociální solidarity, financují dnešní důchodce  

a věří, že příští ekonomicky aktivní generace zase bude 

financovat je. Tento systém funguje skvěle v situaci,  

kdy podíly ekonomicky aktivní populace jsou vzhledem 

k podílům populace postaktivní ve výrazné převaze. U nás je 

tomu ale naopak. 

 Stárnutí společnosti zřejmě velmi brzy otevře debatu 

nad legitimitou sociálních zájmů hlavních věkových skupin. 

Jelikož spoléhání na stát je v ČR v mnoha dimenzích 

sociální politiky poměrně značné, lze předpokládat,  

že mladá generace zakládající rodiny očekává od státu 

ulehčení startů rodinného života - např. prostřednictvím 

dostupných hypoték ke koupi bytu či rodinného domku  

nebo vytvořením zaměstnaneckých struktur, které by umožnily 

skloubit práci rodičů (ne pouze žen, ale i jejich mužů)  

s výchovou dětí. Střední generace pravděpodobně očekává,  

že ve společnosti budou vytvořeny struktury, které by jí 

pomohly ulevit v tzv. sendvičovém efektu - to je souběžné 

podpoře ještě závislých dětí a péčí o stárnoucí rodiče. 
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Seniorská populace pak od státu očekává, že jí zajistí 

rozumné důchody, které by nevedly k výraznému propadu  

v životní úrovni a umožnily realizovat aktivní životní 

styl. První dvě kategorie by současně rády, aby jejich 

příjmy nebyly příliš oklešťovány daněmi a příspěvky  

do systému sociálního a zdravotního zabezpečení 

(Vidovičová, Rabušic, 2003). 

Základní argumenty zúčastněných stran jsou legitimní. 

Vždyť přece: 

- děti a mladí lidé si zasluhují plnou podporu 

společnosti, neboť představují její budoucnost. 

- ekonomicky aktivní občané si zasluhují plnou podporu 

společnosti, neboť jsou to oni, kteří vytvářejí 

národní produkt a prosperitu dané společnosti, díky 

jejich daním je vytvářen sociální blahobyt celé 

společnosti, tedy i závislých členů - dětí a seniorů. 

- senioři si zaslouží plnou podporu společnosti,  

neboť celý život pracovali pro její blahobyt a nyní 

mají nárok sbírat plody svého produktivního života. 

 

V tomto kontextu pak někteří autoři hovoří  

o mezigeneračních bojích o zdroje, jejichž výrazem je 

diferencovaná podpora jednotlivým opatřením sociálního  

a zdravotního systému. Do diskusí se dostává význam 

konceptů mezigenerační solidarity a s ním spojené 

„přerozdělování“. Jsou chápány jako akt kompromisu,  

bez jejichž existence by fungování moderní společnosti 

nebylo možné. Je však tak obtížné „nepřekročit hranici,  

za kterou se solidarita jako nástroj sblížení a vzájemné 

pomoci proměňuje v prostředek nekompromisního prosazování 

dílčích skupinových zájmů na úkor zbytku společnosti“ 

(Vidovičová, Rabušic, 2003)? 

Jelikož je zřejmé, že důchodové pojištění je výrazně 

ovlivněno demografickou strukturou společnosti,  
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a jelikož je současně jasné, že česká společnost se 

z hlediska věkové struktury proměňuje tak, že postupně 

přibývají absolutní i relativní počty osob v důchodovém 

věku, je tak zřejmé, že je zde založen aktuální sociální  

i sociologický problém (Rabušic, 1995). 

 Řešení tohoto problému je teoreticky v podstatě trojí: 

(Rabušic, 1995) 

- prostřednictvím vyššího ekonomického růstu (je velmi 

obtížně realizovatelné) 

- prostřednictvím snížení reálné výše důchodů a redukce 

životní úrovně důchodců (je politicky neatraktivní) 

- prostřednictvím zvýšení důchodového věku, které povede 

k vyššímu podílu starých osob v ekonomicky aktivní 

populaci (jedno z nejschůdnějších řešení). 

 

V českých podmínkách je řešení zvýšeného věku odchodu  

do důchodu. Snížení životní úrovně důchodců si v normálních 

ekonomických podmínkách nebudeme moci dovolit praktikovat  

a ekonomický růst bude u nás do jisté míry podmíněn právě 

výší důchodového věku. 

 

2.3  Sociologické hledisko  

Obvyklý postoj ke starým lidem v naší společnosti je 

ohromující. Zatímco historické, antropologické a náboženské 

dokumenty zaznamenávají, jak dlouho žijící staří dávných 

časů byli oslavováni,  a dokonce i uctíváni, odpovědí 

tohoto století na zestárlé jedince je často výsměch, slova 

opovržení, a dokonce i odpor. Jestliže je nabízena pomoc, 

má tendenci být přeháněna. Hrdost je zraňována, respekt je 

v ohrožení. Starému je nabízeno druhé dětství úplně zbavené 

hry. Jestliže starý nemůže pohotově šplhat do schodů nebo 

vrávorá při chůzi, tato nepříjemnost je srovnávána se 
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ztrátou myšlení a paměti. Je vždy snazší pronášet takové 

verdikty než jim vzdorovat. 

Některé z biologických aspektů stárnutí přímo 

ovlivňují zařazení starých lidí do sociálních skupin a jsou 

jednou z hlavních příčin toho, že se staří lidé vyčleňují 

ze svého okolí.  

V tradičních společnostech byla starším lidem  

za normálních okolností prokazována značná úcta. 

V kulturách, v nichž existovaly věkové třídy, měli 

„stařešinové“ obvykle významné – a mnohdy konečné – slovo 

ve věcech důležitých pro celou komunitu. V rodině se často 

autorita zvyšovala s věkem. Naproti tomu v průmyslových 

společnostech staří lidé obvykle ztrácejí autoritu  

jak v rodině, tak v širším společenském kontextu.  

Když přestanou chodit do práce, jsou často chudší než kdy 

předtím. Procentuální zastoupení osob nad 65 let  

ve společnosti se přitom výrazně zvyšuje. V roce 1900 byl 

například ve Velké Británii jen každý třicátý člověk starší 

65 let; dnes je to každý pátý (Giddens, 1999). 

Přechod do nejvyššího věkového stupně představoval 

v tradiční kultuře často vrchol toho, čeho mohl jedinec 

dosáhnout. V průmyslové společnosti mívá většinou odchod  

do důchodu právě opačné důsledky. Pro starší lidi, kteří už 

nežijí se svými  dětmi a museli zanechat ekonomické 

činnosti, není snadné dát závěrečné fázi života smysl. 

Dříve se soudilo, že se stářím se úspěšněji vyrovnávají ti, 

kdo se obracejí ke svým vnitřním zdrojům a méně se zajímají 

o vnější prospěch, který jim může poskytnout společenský 

život. V mnoha případech je to určitě pravda,  

ale ve společnosti, kde mnoho lidí zůstává fyzicky zdravých 

do vysokého věku, bude mít nejspíše stále větší význam 

orientace navenek. Důchodci mohou najít nový začátek v tom, 

co se nazývá „třetím věkem“ (po dětství a dospělosti), 

v němž začíná nová fáze vzdělávání (Giddens, 1999). 
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Odchod do důchodu znamená ztrátu profesní role a s ní 

spojené společenské prestiže. Tato změna narušuje rovnováhu 

dosavadního systému všech rolí, které člověk má. Nová role 

důchodce má horší sociální status a omezená privilegia, 

definovaná převážně možností pasivního přijímání nějakých 

výhod. Obecně je považováno za privilegium, že člověk 

nemusí pracovat. Tato výsada však na druhé straně  vede 

k celkově nižšímu hodnocení. Důchodce je společností 

akceptován jako méně hodnotný, méně schopný z hlediska 

tohoto pojetí zbytečný. 

Zaměstnání a z něho vyplývající ekonomická nezávislost 

je jedním z důležitých znaků produktivního dospělého věku. 

Důchod je naopak jednoznačným znakem stáří:  je potvrzením 

ztráty výkonnosti a z toho vyplývající závislosti  

na společnosti, která starému člověku důchod poskytuje. 

Odchod do důchodu zakončuje jeden významný  

a velice dlouhý úsek lidského života. Končí období aktivní 

účasti na společenském dění, v němž člověk získává nějakou, 

institucionálně danou roli (Vágnerová, 2000). 

Skupinu starých lidí v důchodu lze považovat  

za určitou sociální minoritu, která je majoritní 

společností chápána jako nevýznamná, neužitečná  

a neproduktivní. Je definována ekonomickou závislostí  

na společnosti a omezenou možností do dění této společnosti 

nějak zasahovat. Společnost sice proklamuje, že je třeba 

mít ke starým lidem ohled a poskytnout jim potřebné 

zabezpečení, ale nepovažuje za nutné brát v úvahu jejich 

názory (Vágnerová, 2000). 

 Člověk se sociálně, ale  i mentálně stává starý dnem, 

kdy je jeho status změněn z ekonomicky aktivního  

na důchodce (Rabušic, 1995). 
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Mýty  
Pohled na stáří a posuzování (percepce) starých osob 

byla a je ovlivněna ideami, představami a stereotypy o tom, 

co to je stárnout a být starým. Postoje ke stáří, tak  jako 

i k jiným věkovým skupinám, tak nejsou pouze výsledkem 

osobní zkušenosti. Jsou dány především sociálně, jsou 

výsledkem vidění prostřednictvím kulturního prizmatu.  

Proto je možné, že v některých kulturách jsou vrásčitá 

tvář, pomalé pohyby a ztichlý hlas interpretovány jako 

výraz zkušenosti, rozvahy a moudrosti, zatímco v jiných 

jako přízrak ztráty vitality a schopnosti jasného 

vyjadřování (Rabušic, 1995). 

Většina lidí je hluboce přesvědčena o tom, že starý 

člověk výhradně nebo převážně nárokuje ekonomicko-

materiální zabezpečení. Výsledkem toho je široce rozšířený 

mýtus falešných představ. V odvozené praxi vítězí 

přesvědčení, že výborné, či alespoň vyhovující materiální 

zajištění starých lidí je nejen předpokladem jejich osobní 

spokojenosti, ale že dokonce tuto spokojenost zakládá. 

Podle tohoto mýtu existuje mezi spokojeností a materiálním 

komfortem přímá úměrnost (Haškovcová, 1990). 

Mýtus zjednodušené demografie vyrostl na základě 

chybného přesvědčení, že se člověk stává starým v den 

odchodu do důchodu. Staří lidé jsou „všichni důchodci“. 

Jakoby dnem odchodu do důchodu skončil život, nebo alespoň 

jeho smysluplná část (Haškovcová, 1990). 

Mýtus homogenity ostatně reprezentuje právě uvedené 

chybné pojetí stáří, které se nám jeví homogenní,  

tj. stejnorodé. Nerozlišujeme potřeby starých lidí jednak 

díky právě uváděným žijícím mýtům, jednak proto, že se nám 

jeví zevnějšek starých lidí  „stejný“ (Haškovcová, 1990). 

Silně zakořeněný je také mýtus neužitečného času. 

Stáří je obdobím stejně tak zaslouženého odpočinku jako 

„nicnedělání“. Každý důchodce je a priori považován  

za neužitečného, a to právě proto, že jsme pojem užitečné 
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práce redukovali na zaměstnanecký poměr, čímž devalvujeme 

stáří na čas nicnedělání. V důsledku takovýchto představ 

logicky rezultujeme, že se starým člověkem se nemůže, nedá, 

a dokonce ani nemá počítat (Haškovcová, 1990). 

Na to navazuje mýtus ignorace. Starý člověk není  

pro nás partnerem, nemůže být sokem, nebereme ho na vědomí 

jako protivníka. Netřeba ho vůbec brát vážně. Stojí  

na vedlejší koleji, je možné ho přehlížet a ignorovat 

(Haškovcová, 1990). 

Jako další mýtus je častá představa „sklerotického“ 

staříka, chápáno jako zapomnětlivého senilního starého 

pána. Je to oblíbená komická postavička, s níž se lze běžně 

setkat na televizní obrazovce, plátnech kin a v soudobé 

beletrii. 

Někteří autoři  mluví ještě o mýtu schematismu  

a automatismu. Pokud důchodce zůstane v zaměstnaneckém 

poměru typu „pracující důchodce“, jsou mu až  na výjimky 

svěřovány podřadné pracovní činnosti. Přestala platit 

staletá tradice předávání řemesla a profesních zkušeností 

z otce na syna. Představa o starém pracovníkovi sklouzla  

do poloh naivní redukce „všech“ funkcí starého člověka. 

Jako by starý člověk už nemyslel, jako by mu zbyl 

z letitých profesních i životních zkušeností jen 

automatismus určitých funkcí (Haškovcová, 1990). 

Zajímavý je mýtus o úbytku sexu. Jestliže se staří 

manželé drží v parku za ruku, nebo dokonce se starý člověk 

zamiluje, budí to  smích, pohoršení i pobavení. Sex má 

různé podoby, jedním z nich je erotika a právě někteří 

staří lidé právě teprve ve stáří erotiku najdou 

(Haškovcová, 1990). 

Existuje hluboký a nepříliš zdařile ukrývaný rozpor 

mezi tím, co cítíme a jak se skutečně chováme vůči stáří  

a starým lidem na základě předsudků, mýtů a neznalostí 

věcí, a mezi normou, kterou vyznáváme jako humanistickou, 
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vhodnou, dobrou a možnou. Musíme proto hledat důvody onoho 

rozporu mezi proklamovaným a reálným. 

 

Druhý životní program 

První problém, na který narazí právě penzionovaný  

a tudíž „odložený“  a „starý člověk“, je ztráta programu. 

Říká se, že stáří jsou žně života. Na prahu penzijního věku 

by ty žně měly začít. Lidé jen pasivně očekávají, co jim 

stáří samo o sobě přinese. Tento postoj je vysoce 

neodpovědný a může přinést jen zklamání. Člověk se dnem 

odchodu do důchodu nejenže nestává „totálně“ starým,  

ale především nepřestává žít. Stojí však před ním nelehký 

úkol: musí žít jinak než dosud. 

Snad největší překážkou k dosažení ideálu krásného, 

aktivního a spokojeného stáří je diskontinuita generací, 

respektive „násilné“ odtržení stáří od ostatních etap 

lidského života. Chybí druhý, všemi uznávaný životní 

program (Haškovcová, 1990). 

Druhý životní program vychází z potřeb stárnoucího  

a starého člověka. Zahrnuje přiměřené zdraví, materiální  

a finanční zabezpečení; dále místo, kde je doma a kde ho 

mají rádi. Pokud žije starý člověk sám, má právo na své 

soukromí, které se ale nesmí stát izolací. Všichni pak mají 

potřebu být platní, být prospěšní. 

Aktivita člověka má odlišný konkretizovaný obsah,  

i když se upíná ke stejným cílům. Člověk má být aktivní  

a zůstat aktivní až do posledního dechu. Jenomže dát 

člověku „roli nemít roli“ a chtít, aby byl aktivní, je 

přinejmenším paradox. Důchodce zpravidla není zaměstnán,  

a tudíž nemůže realizovat uznávané aktivity v pracovním 

procesu. Kompromisním řešením je tedy doporučení,  

aby pěstoval koníčky nejrůznějšího druhu. Každá činnost, 



 21 

tj. i zájmová, je nepochybně prospěšná, neboť může aktérovi 

přinášet stejně tak inspiraci, povznesení, jako uklidnění 

(Haškovcová, 1990). 

Aby se „koníčková“ činnost mohla stát skutečným druhým 

programem života, musela by pozbýt charakteru doplňkovosti 

a někdy až lacině pojímané „pouhé zábavy“. Společnost  

i jednotlivec by museli společně uznat zájmovou činnost  

za nosnou (Haškovcová, 1990). Koníček tedy musí vykonávat 

tak, aby o něm věděl okolní svět a uznával ho,  

a nejenom „v izolaci“ domova. 

Má-li některá činnost mít v budoucnu charakter druhého 

programu, je třeba s ní začít včas. Nečekat na to, že něco 

přijde z vnějšku. Dobré je také mít více koníčků,  

které se časem vlivem různých okolností stejně zredukují. 

Člověk by si měl položit otázku, co budu dělat, až nebudu 

moci dělat to, co doposud naplňuje můj čas.  

Rozlišuje se příprava dlouhodobá, střednědlouhá  

a krátkodobá. Dlouhodobá příprava na stáří je synonymem 

přípravy celoživotní. Střednědlouhá  začíná již kolem 45. 

roku věku člověka. Zahrnuje tři základní sféry, na které by 

se měl jedinec soustředit. Z hlediska biologického,  

a tudíž i perspektivy zachovat si po dlouhou dobu 

praktickou soběstačnost, je nejvyšší čas pěstovat zdravý 

životní způsob. Z důvodů psychické adaptace na pozdější 

stáří je právě tak důležité nejpozději v tomto období 

vědomě akceptovat stáří jako nedílnou a zákonitou součást 

života a připravovat si již konkretizovanou variantu 

druhých činností. Začít tedy s tvorbou druhého programu. Je 

třeba udržovat a systematicky rozvíjet lidské a všestranně 

nosné vztahy, ať již v rámci rodiny, či společnosti 

(Haškovcová, 1990). 

Krátkodobá příprava, má být realizována v době 3-5 let 

před odchodem do důchodu. Někdy bývá mylně redukována pouze 
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na přípravu „odchodu“. Člověk má učinit kroky k tomu,  

aby preventivně zmírnil své budoucí obtíže a vytvořil si 

podmínky pro příjemný život doma (Haškovcová, 1990). 

 V roce 1973 byla ve francouzském městě Toulouse 

založena tzv. Univerzita třetího věku, někdy nazývána též 

Univerzita pro seniory. Vůdčí myšlenkou iniciátorů této 

akce bylo vytvořit druhý životní program pro ty staré lidi, 

kteří kdysi studovat nemohli, nebo sice vystudovali,  

ale chtějí se dále vzdělávat, ať již ve svém oboru,  

nebo v jiném, který se jim také líbí a na který v životě 

nezbyl čas. Populace starých lidí je vysoce heterogenní  

a můžeme proto chápat otevření univerzity třetího věku jako 

akci, která sice nemůže vyhovět většině starých občanů (ne 

každý je „studijní typ“ nebo favorizuje tento způsob 

druhého životního programu), ale může být vítaná  

pro určitou, nikoliv zanedbatelnou část. Univerzity se 

staly pro účastníky místem společného setkávání, místem, 

které je jako akademická půda vysoce společensky hodnoceno 

(Haškovcová, 1990). 

 Akce pro důchodce či důchodců nemají charakter pouze 

vzdělávací, ale i kulturní či sportovní a v klubech  

pro důchodce vznikají též neformální svépomocné skupiny, 

fungující v době přechodných obtíží. 

 

2.4  Psychologické hledisko  

Starý člověk je ve větší míře zaměřen do minulosti. 

Jeho postoj k sobě samému i ke světu je převážně 

bilancující, už nemá tendenci něco měnit. Svůj život změnit 

nemůže a nechce, aby se měnil okolní svět. Starý člověk 

hůře chápe nové situace, obtížněji se čemukoliv novému učí, 

a proto se všemu novému hůře přizpůsobuje. Staří lidé 

dávají stále více přednost rutině a stereotypu (Vágnerová, 

2000). 



 23 

Pro stáří je skutečně charakteristické, že tělo 

funguje pomaleji a může být poznamenáno funkčními 

omezeními. Obtíže stáří často mnohem méně souvisejí 

s nedostatky a vadami starých lidí než s tím, jakým 

způsobem je my vnímáme a jak se na ně díváme.  

Stárnutí přináší zhoršení tělesného i duševního stavu. 

Tento proces bývá individuálně variabilní z hlediska času, 

rozsahu i závažnosti projevů. Proces stárnutí závisí  

na interakci dědičných předpokladů a důsledků různých vlivů 

prostředí (Vágnerová, 2000). Od určitého věku se už nemluví 

o mužích a ženách, ale o starých (bezpohlavních) lidech 

(Pichaud, Thareauová, 1998). 

S pokročilým věkem se dostavují více či méně zjevné 

fyziologické změny, zejména: (Pichaud, Thareauová, 1998) 

- kůže se svrašťuje, vysušuje; 

- vlasy a chlupy šediví a ubývají; 

- uši obtížněji vnímají vysoké tóny a jsou citlivější  

na šumy; 

- zrak slábne, obtížněji se adaptuje na světlo a na tmu, 

obsáhne menší šířku (zúžení vizuálního pole); 

- svalstvo ochabuje, ubývá kostní hmoty; 

- dýchací soustava se rychleji unaví, hlavně při námaze; 

- mění se hormonální produkce, sekrece a aktivita 

(konkrétněji v menopauze); 

- přetváří se imunitní systém. 

 

Vystihnout povahové rysy starého člověka není 

jednoduché. Jeho psychika představuje soubor vlivů,  

které se proplétaly, vzájemně na sebe působily, narůstaly 

anebo se ztrácely, a to od jeho dětství. Proto je správné 

poznat nejprve životní dráhu starého člověka, a pak teprve 

budovat jeho celkový psychický portrét. 
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Psychické změny ve stáří 

Změny poznávacích procesů: Ve stáří dochází 

k nerovnoměrné proměně, resp. úpadku, různých dílčích 

schopností i celkové struktury. Změny dané stárnutím se 

projevují v oblasti těch procesů, které slouží 

k zaznamenávání, ukládání a využívání informací (Vágnerová, 

2000). 

Změny aktivační úrovně : Staří lidé jsou celkově 

pomalejší, prodlužují se jejich reakční časy. Zpracovávání 

informací a rozhodování, resp. volba adekvátní reakce, 

vyžaduje delší dobu než dřív (Vágnerová, 2000). 

Změny v oblasti orientace v prostředí: Se stářím je 

spojeno zhoršování zrakové a sluchové ostrosti. Obtíže 

v oblasti vnímání mohou ve značné míře ovlivnit i ostatní 

poznávací procesy. Člověk, který špatně vidí a slyší, 

nevyhledává sociální kontakt a v důsledku toho se může 

cítit osamělý a podnětově  deprivovaný (Vágnerová, 2000). 

Úbytek paměťových kompetencí a obtížnost učení: 

Poruchy paměti jsou běžně známým projevem stárnutí. Lidé 

takové problémy očekávají a často si myslí, že budou ještě 

horší, než nakonec jsou. Ve stáří dochází k celkovému 

útlumu a zpomalení všech paměťových procesů: ukládání  

i vybavování (Vágnerová, 2000). 

Změny intelektových funkcí: jsou individuálně 

variabilní. Závisí  na mnoha faktorech, biologických  

i psychosociálních – dědičné dispozice, dosažené vzdělání. 

Starému člověku může určitá činnost trvat déle, ale je 

schopen ji udělat (Vágnerová, 2000). 

 

Změny regulačních procesů 

Jedním z typických znaků stárnutí je zpomalení  

a oslabení většiny regulačních funkcí. V důsledku toho 
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dochází ke snížení adaptability, k narušení odolnosti 

k zátěžím (Vágnerová, 2000). 

Změny emočního prožívání a emoční reaktivity – Staří 

lidé bývají citově labilnější a hůře své emoční projevy 

ovládají. Mívají větší sklon k úzkostem a depresím. Staří 

lidé bývají i více sugestibilní, tzn. emočně ovlivnitelní.  

Změny vůle – staří lidé mohou trvat na nějakém 

rozhodnutí za každou cenu (Vágnerová, 2000). 

 

Změny postojů a sociálního chování starých lidí 

Staří lidé bývají ve větší míře izolováni ve svém 

soukromí, mají méně sociálních kontaktů. Ve stáří dochází 

k větší koncentraci na sebe, resp. na rodinu a známé 

v nejbližším okolí.  

Kontakt s lidmi je důležitý, ale musí být přiměřený 

z hlediska kvantity a kvality. Staří lidé potřebují i své 

soukromí, aby nebyli vystaveni zátěži nadměrné stimulace. 

Staří lidé preferují kontakty se známými lidmi, které je 

příliš nezatěžují. Kontakt s vrstevníky přináší starému 

člověku jiné uspokojení než kontakt s mladšími lidmi. Staří 

lidé cítí silnější generační solidaritu, vrstevníci starému 

člověku lépe rozumějí. Mají stejné zkušenosti a chápou  

i jeho současné potíže.  

Pro stáří je však charakteristické, že se ztráty  

a životní zvraty nahromadí a staří lidé se pak stávají 

slabší a zranitelnější (Pichaud, Thareauová, 1998). Stáří 

není samo o sobě chorobným stavem, avšak v průběhu stárnutí 

dochází k sumaci nepříznivých vlivů, a proto přibývá 

nemocných lidí (Vágnerová, 2000). 
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Jmenujme alespoň několik velkých životních změn: 

(Pichaud, Thareauová, 1998) 

- odchod do důchodu; 

- odchod dětí a narození vnoučat (jsme babička a dědeček); 

- biologické a fyziologické změny; 

- smrt partnera, blízkých lidí a vrstevníků; 

- změna bydlení, případně vstup do domova důchodců 

 
Důchod 

Odchod do důchodu je důležitým momentem, hlavní 

událostí v životě, přechod, zlom, který označuje konec 

jednoho období a počátek dalšího období. Vyrovnat se 

s touto chvílí není vždycky snadné, protože je plná 

nejistot. Nelze se už upínat na minulost a zároveň nevíme, 

co přijde v budoucnosti. Dětství a dospívání připravují 

člověka na dospělost, kdežto důchod představuje pro mnoho 

lidí odchod ze života dospělých a vstup do stáří, přiřazení 

ke skupině starých lidí, blízkost smrti. 

Důchod znamená, že člověk opouští zaměstnání, ztrácí 

svou profesi, která ho určitým způsobem definovala. 

Odchodem do důchodu mění svou identitu. Předtím byl 

zemědělec, úřednice nebo ředitel, nyní je důchodce! S touto 

novou realitou se musí vyrovnat a přijmout ji.  

Odchodem do důchodu se náhle ztrácí kontakt s lidmi  

ze zaměstnání. Odchod do důchodu nutí k novému uspořádání 

našeho života. Důchod je přechod z dobře naplněného života 

do života, který je třeba nově naplnit (Pichaud, 

Thareauová, 1998). 

Člověk v důchodu symbolicky odchází ze společnosti  

do svého soukromí, někdy bychom mohli říct až do izolace. 

Starému člověku zůstávají jen soukromé role,  pro širší 

společnost se stal anonymním důchodcem, jehož minulé 

profesní role ztratily oficiální význam. Z hlediska 

společnosti tento člověk splnil jeden vývojový úkol a nyní 
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má právo rozhodovat o svém soukromém životě podle svého 

přání (Vágnerová, 2000). 

Lidé si zvykli být manipulováni, akceptovat nějaký 

program a řídit se podle něj. Pro dobu důchodu však 

společnost žádný závazný program neurčuje. Člověk si jej 

musí vytvořit sám, a to mnozí lidé nedovedou. Svoboda volby 

je pro ně zatěžující.  

Reakce na odchod do důchodu odráží celoživotní postoj 

k profesní roli a hodnotu, jakou pro člověka má. Někteří 

lidé jsou motivováni a snaží se udržet  v zaměstnání  

co nejdéle, resp. alespoň získat nějaké jiné pracovní 

místo. Jejich motivace může být rozmanitá: (Vágnerová, 

2000) 

- skutečný zájem o profesi;  

- potřeba uchování sociálního statusu, daného profesí;  

- potřeba zachovat určitý životní styl;  

- potřeba kontaktu s lidmi; ekonomické důvody. 

Odchod do důchodu zasahuje všechny složky lidské 

osobnosti, mění prožívání, uvažování a chování starého 

člověka. Ovlivňuje jeho postoj ke světu i sobě samému. Role 

důchodce určitým způsobem mění identitu starého člověka.  

 

Samota 

Staří lidé, kteří žijí sami, hledají dostupné způsoby, 

jak se vyhnout samotě a opuštěnosti, resp. jak se  

s ní vyrovnat: (Vágnerová, 2000) 

- pro starého člověka mají značný význam lidé 

v sousedství, kteří vytvářejí jeho sociální teritorium. 

To je jeden z důvodů, proč je pro staré lidi stresující 

měnit bydliště. 
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- Dalším důležitým prostředkem k udržení potřebného 

kontaktu je telefon. Pomocí telefonu může být starý 

člověk kdykoliv kontaktu s lidmi, kteří jsou fyzicky 

vzdáleni. V současnosti se k tomuto dá přiřadit  

i počítač s internetem. 

- Náhradním společníkem může být rovněž zvíře či média, 

rozhlas a televize. 

 

Samota je dnes pojímána  jako významný jev v dnešní 

společnosti. Nikdo jí není ušetřen. Přesto si ji však lidé 

často přehnaný, způsobem spojují s obdobím stáří. 

Skutečnost, že někteří starší lidé mají méně přátel 

nebo příbuzných než dříve, ještě znamená, že už u nich 

neexistují sociální vztahy. Podstatná je kvalita vztahů,  

ne kvantit, a tak se někteří lidé cítí osamoceni uprostřed 

davu. Pocit osamocení není výsadou těch, kteří žijí sami. 

Samota je především pocit; „Samotu prožíváme způsobem velmi 

osobním, subjektivním a vnitřním.“. Můžeme žít sami,  

ale nemusíme se cítit osamělí (Pichaud, Thareauová, 1998). 

 
 
 
Faktory vedoucí k samotě  

 
V úvahu přichází mnoho faktorů, které snadno vedou 

k samotě a k izolaci starých lidí (Pichaud, Thareauová, 

1998). 

- Nejprve jsou to životní podmínky, např. věk člověka,  

je-li vdovec nebo vdova, žije-li sám… 

- Fyzický stav - nemoc, handicap, který brání člověku 

vycházet z domu, nebo se dokonce pohybovat, smyslový 

deficit (hluchota, slepota)… 

- Psychický stav – ztráta blízkého člověka nebo zvířete, 

nedostatek kontaktu s lidmi, poruchy chování… 
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- Sociální nebo ekonomické jevy – nedostatek prostředků, 

aktivit, vykořenění, předsudky… 

 

Pro některé lidi je obtížné vyrovnat se se samotou,  

že se u nich nakonec objeví patologické chování; samota  

pro ně neznamená jenom skutečnost, že žijí sami,  

ale mnohem více pocit, že s nimi už nikdo nepočítá 

(Pichaud, Thareauová, 1998). 

 

Ovdovění 

Ovdovění (ztráta životního partnera, manžela  

nebo manželky) postihuje v důsledku různé střední délky 

života u obou pohlaví mnohem častěji ženy než muže. 

Existují určité důkazy, že dopad této ztráty závisí na tom, 

jak byla očekávána. Bylo například zjištěno, že ztráta 

nebyla tak stresující, byl-li zesnulý delší dobu nemocný. 

Starší lidé se navíc s ovdověním vyrovnávají lépe  

než mladší lidé, neboť jsou na smrt partnera lépe 

připraveni. Ve většině případů je vyrovnání se se ztrátou 

hodnoceno přinejmenším jako přiměřené, přestože projevy 

smutku a další negativní pocity přetrvávají ještě 30 měsíců 

po ovdovění a značná část (20%) ovdovělých lidí se není 

schopna se ztrátou přiměřeně vyrovnat. Muži se vyrovnávají 

se ztrátou lépe než ženy. To však může být důsledkem 

tradičních pohlavních (diskriminačních) rolí, na jejichž 

základě se status vdané ženy odvozuje od přítomnosti jejího 

manžela, zatímco opačná závislost neplatí tak výrazně. 

Ovdovělý muž je zřejmě také finančně lépe zajištěn a má 

více příležitostí najít novou partnerku. Ostatní studie se 

však v tomto stanovisku liší, což je zřejmě způsobeno tím, 

že mnohem více mužů než žen má potíže se staráním se  

o sebe, a také tím, že vdovství je především zkušeností 

žen. Na základě dostupných faktů tedy nemůže být vyřešena 

otázka, do jaké míry jsou ovdověním postižena různá 
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pohlaví. Avšak dnešní společenské přehodnocování rolí 

jednotlivých pohlaví může každopádně vést k eliminaci 

jakýchkoliv existujících rozdílů (Stuart-Hamilton, 1999). 
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3 Občanský sektor 

 Občanský – jinak také nevládní nebo neziskový – sektor 

označuje něco, co v každé normální lidské společnosti je  

a nejspíš vždycky bylo. Teprve v posledním půlstoletí se mu 

ale věnuje soustředěná pozornost a začíná se chápat jako 

samostatná oblast společenského života. Jeho předchůdcem 

byly různé projevy lidské solidarity, jak je známe  

i z kmenových a rodových společností, a později dobročinné 

organizace, často s náboženským a církevním pozadím. Péče  

o lidi všelijak postižené, znevýhodněné a společensky slabé 

je stále důležitá složka jeho činnosti, občanským sektorem 

však dnes rozumíme rozhodně mnohem víc (Bergerová a kol., 

2002). 

 Občanský sektor – i když se mu tak u nás nikdy 

neříkalo – má  v českých zemích mimořádně bohatou  

a úspěšnou tradici, a to už od poloviny 19. století. Jeho 

první velice střízlivý program vyjádřil Karel Havlíček 

Borovský, zaměřil se především na činnost kulturní  

a vzdělávací, na místní občanskou svépomoc a na budování 

symbolické „národní armády“ (Bergerová a kol., 2002). 

 

3.1 Pojem občanský sektor 

V našem prostředí právní definice občanského sektoru  

a občanské organizace chybí stejně jako tradicí utvořená 

představa tohoto fenoménu. Vezměme definici amerického 

sociologa Lestra M. Salomona: Občanský sektor se skládá 

z organizací, které mají pět společných znaků:  

(in Bergerová a kol., 2002) 

- Jsou institucionalizované. Neformální, dočasná, 

jednorázová uskupení nejsou z tohoto hlediska součástí 

občanského sektoru, byť jim nelze upřít roli v občanské 

společnosti. 
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- Mají soukromou povahu. Nejsou součástí státní správy  

a nejsou řízeny jejími orgány. To nebrání tomu, aby byly 

z části ze státního rozpočtu financovány. 

- Nerozdělují zisk. Pokud zisku dosáhnou, musí jej použít 

na cíle, které jsou posláním organizace. 

- Jsou samosprávné. Nejsou řízeny zvenčí, řídí samy sebe. 

- Jsou dobrovolné. I když mají své vlastní zaměstnance, 

spolupracující v jisté míře – dle své vlastní potřeby – 

s dobrovolníky. 

Všechny tyto znaky musí působit společně,  

aby organizace splňovala podmínky toho, co nazýváme 

organizace občanská. Tato definice plně nevypovídá však  

o dalších znacích, kterými se občanský sektor liší  

od jiných segmentů občanské společnosti: (Bergerová a kol., 

2002) 

- Fragmentárnost. Občanské organizace nemají potřebu řešit 

společenské problémy v jejich celistvosti,  

nepředkládají komplexní systémová řešení, komplexní 

program. Jejich přínosy a vstupy jsou dílčí. V tomto 

ohledu se liší (nebo by se měly lišit) od státních 

orgánů i politických stran. 

- Různorodost. Společný cíl občanských organizací lze 

formulovat jen v nejobecnějším vymezení společenské 

prosperity. Různí se představy o konkrétních podobách  

a formách „obecného blaha“ i o cestách, jimiž k němu lze 

dospět. Přístup občanských organizací k řešení problémů 

vychází z různých pohledů, názorů, stanovisek. 

V občanském sektoru neexistují jednotné postupy  

a metody, ale škála otevřených možností, včetně možností 

netradičních, nevyzkoušených a experimentálních. Přitom 

různá řešení se vzájemně nevylučují, mohou se realizovat 

vedle sebe, vzájemně se ovlivňovat a obohacovat. Díky 
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této různorodosti je občanský sektor „univerzálním“ 

prostorem pro uplatnění záměrů jednotlivců a skupin. 

- Vztah k moci. Občanské organizace chtějí být vlivnými 

skupinami a působit na rozhodování o věcech veřejných. 

Usilují o vytvoření podmínek, které by jim tyto aktivity 

umožnily, ale neaspirují na výkon moci. I v tomto ohledu 

se liší od státu, vůči němuž se zpravidla vymezují,  

a od politických stran, u nichž jsou tyto ambice 

přítomné. 

  

3.2  Činnost občanského sektoru 

Občanský sektor je dobrovolnou sebeorganizací 

společnosti za účelem dosažení společenské prosperity. 

K tomuto cíli postupuje v dílčích a různorodých řešeních. 

Podle české legislativy jsou základní právní neziskové 

subjekty: nadace, nadační fond, obecně prospěšné 

společnosti, občanská sdružení a účelová zařízení církve: 

(Bergerová a kol., 2002) 

- Nadace jsou sdružením majetku a měly by představovat 

trvalý zdroj finančních prostředků pro občanský sektor, 

resp. pro tu jeho oblast, v níž nadace působí. Hlavním 

účelem nadace je spravovat majetek a poskytovat 

příspěvky (granty) třetím osobám, jak jednotlivcům,  

tak organizacím. 

- Nadační fondy jsou sdružením majetku. Na rozdíl  

od nadací však shromažďují majetek ke konkrétně 

definovanému, krátkodobému cíli. Nejsou tedy 

instrumentem vytvářejícím trvalé finanční zdroje,  

ale slouží k bezprostřednímu rozdělování získaných 

finančních prostředků. 
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- Obecně prospěšné společnosti poskytují veřejnosti obecně 

prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny 

uživatele stejných podmínek. 

- Občanská sdružení naplňují práva občanů sdružovat se  

za jakýmkoliv účelem s výjimkou sdružování v politických 

stranách a hnutích, v církvích a náboženských 

společnostech, za účelem výdělečné činnosti nebo výkonu 

povolání. 

- Účelová zařízení církví jsou zřizována církví 

k realizaci humanitních, charitativních a vzdělávacích 

záměrů. 

 

Vzdělávání seniorů 

To, že koncept aktivního stárnutí není zatím zabudován 

do povědomí české populace, indikuje také nízká podpora 

aktivizačních prvků v životě seniorů - rozšířit počet míst, 

kde se mohou senioři setkávat, a odstraňovat 

architektonické bariéry bránící v pohybu starých lidí. 

Nízká preference těchto opatření není způsobena tím, že by 

v této oblasti bylo vše v pořádku. Spíše je to výrazem 

skutečnosti, že aktivní prožívání seniorské každodennosti, 

k němuž přirozeně patří pohyb (jemuž např. nebrání ani 

komunikační překážky v místní dopravě) v místě bydliště  

a interpersonální kontakty v místech mající charakter 

klubu, v němž se setkávají lidé podobných zájmů a zálib, 

není pevnou součástí představy o životě českých seniorů. Je 

tedy dalším indikátorem, jak mnoho i osvětové práce nás 

očekává, než si koncept aktivního stárnutí všichni osvojíme 

(Rabušic, 2003). 

Řekne-li se "celoživotní vzdělávání", řada lidí  

si ihned vybaví univerzity třetího věku. Není to sice 

zdaleka přesné, nicméně tyto univerzity hrají v procesu 

celoživotního vzdělávání významnou roli. Lidé se dnes 
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dožívají vyššího věku v lepší fyzické i duševní kondici, 

než tomu bylo dříve. Všichni dobře víme, že k udržení 

duševní kondice je nezbytné permanentní mentální cvičení, 

podobně jako u stavu fyzického. Významná je touha řady 

seniorů doplnit si touto formou vědomosti, které z různých 

důvodů dříve nezískali. Podstatnou roli hraje také pocit 

seberealizace (vzdelavani.ihned.cz, 2004). 

 

Formy vzdělávání 

Lidové univerzity – staří se učí společně s mladými  
vedle sebe (SRN, Skandinávie) 

Kluby aktivního stáří – tam, kde nejsou vysoké školy,  

např. při domovech důchodců, nebo v rámci místní komunity 

Akademie třetího věku – různá témata, výklad uzpůsoben 

místním lidem podle podmínek 

Univerzity třetího věku -  oficiální vysokoškolské studium  

v mnoha oborech, dostanou osvědčení, ne diplom, nyní 45 

univerzit v ČR 

Univerzity volného času, Univerzity mezigeneračního 

sbližování, Studentský domov pro seniory -  navazování 

kontaktů, styků mezi sebou. 

Univerzity třetího věku jsou součástí vysokých škol  

a jsou otevřeny širší veřejnosti. Zájemcům vyššího věku 

nabízejí všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání  

na vysokoškolské úrovni. Je přitom zohledněn zdravotní stav 

posluchačů, jejich úroveň myšlení i životní situace. 

Vzdělávací programy a obory v rámci Univerzit třetího 

věku na tuzemských vysokých školách jsou rozmanité a velmi 

diferencované. Najdeme zde tradiční cykly populárně 

naučných přednášek a doprovodných akcí pro volný čas,  
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ale stejně tak i ucelené vzdělávací programy (nejčastěji 

dvou- až tříleté), kursy moderních technologií, jazykové 

vzdělávání, kursy na podporu fyzické a mentální kondice  

a další. 

Seniorské vzdělávání vznikalo v ČR na humanitních 

fakultách univerzit již v osmdesátých letech minulého 

století. První přednášky a kurzy se většinou týkaly vztahu 

člověka k přírodě (Člověk a příroda, Zdravé potraviny, 

Problémy stárnutí apod.). K většímu rozmachu seniorského 

vzdělávání došlo v devadesátých létech, kdy jednotlivé 

vysoké školy mohly uplatnit ve studijních programech svá 

specifika. K významnému zlepšení situace v seniorském 

vzdělávání došlo v roce 2003, kdy MŠMT poskytlo univerzitám 

v rámci Rozvojových a transformačních projektů finanční 

prostředky na zavádění seniorského vzdělávání. 

Představa výchovy a vzdělávání jen u dětí je již 

překonána, vzdělávání je celoživotní proces. Senioři 

naplňují potřebu zdokonalovat se, vzdělávat se, potřebu být 

nadále aktivní, být nadále užitečný, kompenzovat odchodu  

do důchodu, pocit sounáležitosti, klid, vyrovnanost, 

uspokojení potřeb komunikace, sociálních vztahů, pochopení 

moderní společnosti, která se mění. 

 

3.3  Senioři a technologie  

 Méně známým faktem je, že ve stáří stoupá zájem  

o všeobecnou informovanost a rozhled. Vzrůstá smysl  

pro detail. I starý člověk může vykazovat vysokou 

intelektuální kulturu projevu, a to zejména, či pouze 

v oboru, který celý život pěstoval a který může dík smyslu 

pro detail dovést právě ve stáří k virtuozitě (Haškovcová, 

1990). 

Dnes téměř všudypřítomný telefon, televize a rádio, 

umožňující starým lidem komunikovat s okolním světem, byly 
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ještě před pouhými čtyřiceti lety téměř neznámé. Moderní 

domácí spotřebiče zbavují dřívější námahy především vaření 

a základní péči o domácnost. Tyto přístroje jsou cenově 

dostupné pro většinu, takřka pro všechny staré lidi, a jsou 

pro ně nepochybně velkou pomocí. Chladničky a další metody 

konzervace potravin například snižují riziko otravy jídlem 

u starých lidí, jejichž smysly zeslábly natolik,  

že nejsou schopni zkažené jídlo rozpoznat. Hovoříme-li  

o volném čase starých lidí, nelze podceňovat ani vliv 

televize na moderní život. Přináší jim zábavu a umožňuje 

vidět místa, hry a koncerty, které již nejsou z důvodů 

finančních či kvůli fyzickému handicapu schopni navštívit 

osobně. Staří lidé (především osaměle žijící) užívají 

televize či rádia jako příjemné zvukové kulisy, aniž  by 

vysílaný program nějak zvlášť sledovali. Samozřejmě můžeme 

najít i nevýhody takového počínání. Programová struktura 

televizního a rozhlasového vysílání je přizpůsobena 

především potřebám a požadavkům mladých lidí. Jednotlivé 

programy jsou buď prezentovány způsobem na vkus starého 

člověka příliš křiklavým, nebo jejich obsah naprosto 

nezajímá (např. programy s moderní hudbou). Tato skutečnost 

může posilovat pocit starých lidí, že svět v podstatě již 

na jejich potřeby nedbá. Způsob, jakým je v médiích 

prezentována zločinnost, může vést k předsvědčení starých 

lidí, že jejich okolí je mnohem nepřátelštější  

a hrozivější, než ve skutečnosti je (Stuart-Hamilton, 

1999). 

Důležité je, aby televize nedominovala volném času 

lidí. Měla by ji nahradit nějaká jiná forma zábavy. Své 

výhody i nevýhody mohou přinášet i další technologické 

změny. Rádi bychom věřili tomu, že výpočetní technika  

a další zařízení s mikročipy jsou pro staré lidi 

dobrodiním. 
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Některé vyhlídky do budoucna vypadají velice nadějně – 

vyžadují počítač. Kam však takový počítač umístníme? 

Počítače budou stále rozšířenější a staří lidé budou 

přemluveni, aby si také jeden pořídili. To je samo o sobě 

velký nerozum, neboť většina způsobů využití osobního 

počítače s největší pravděpodobností nespadá do okruhu 

zájmů člověka v důchodu. Ti pravděpodobně nepotřebují 

provádět náročné výpočty nebo zpracovávat velké množství 

textu. Většinu starých lidí také neláká představa, že by si 

doma hráli počítačové hry. Počítače je proto třeba prodávat 

starým lidem společně se speciálními. 

Většina nových technologií je přizpůsobena mladším 

lidem. Návrháři miniaturních elektronických přístrojů si 

jistě zaslouží poklonu za své umění. Tyto přístroje jsou 

však často příliš malé, aby na ně mohli staří lidé vidět 

nebo je správně ovládat. Proto se zdá, že mnoho prvků 

moderní technologie bylo navrženo tak, že zvyšují riziko 

znevýhodnění starých lidí.Technologické objevy mají  

pro staré lidi své výhody i nevýhody. Přestože pro ně 

představují velkou naději, mnohé detaily týkající se jejich 

obsluhy nejsou příliš dobře promyšleny (Stuart-Hamilton, 

1999). 

V rámci Evropské unie vzniká projekt v rámci programu 

Socrates Grundtvig 1 - Evropské projekty spolupráce. Hlavní 

cílovou tematickou oblastí předkládaného projektu SEN-NET 

je podpora vzdělávání seniorů v oblasti informačních  

a komunikačních technologií (ICT) a vytvoření sítě učitelů. 

V rámci projektu se vytvářejí  vhodné modely tohoto 

vzdělávání a do nich se začlení distanční vzdělávání, 

kombinované vzdělávání a e-learning (sennet.cvut.cz, 2007). 

Silný důraz bude kladen na zapojení členů komunity 

seniorů, kteří budou požádáni o zapojení se do návrhu 
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projektu a vytvoření materiálů od jejich hrubého návrhu  

až po poskytování.  

Cílem projektu SEN-NET (Seniors in Network) je 

vytvořit výukové materiály pro vzdělávání seniorů v oblasti 

ICT, které budou moci využívat nově kvalifikovaní nebo 

zkušení učitelé v oblasti vzdělávání a školení seniorů  

v oblasti ICT tak, aby se senioři mohli stát členy  

e-společnosti. V rámci projektu bude vytvořena síť učitelů 

a školitelů sloužící pro výměnu zkušeností a materiálů.  

Vlastní výuka informatiky a výpočetní techniky směřuje 

k osvojení počítačové dovednosti a „funkční“ gramotnosti, 

schopnosti aktivně zacházet s informacemi – získávat je, 

kdykoliv je to zapotřebí, adekvátně je komunikovat a účelně 

využívat (Šemberová, 2007). 
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4  Výzkum 

Oslovila mě otázka zájmu seniorů o počítače  

a internet, která je poskytována v rámci sociálních  

a aktivizačních služeb pro seniory Klubem Remedium Praha. 

 

Předmět výzkumu 

Pracuji jako asistentka v Klubu Remedium, který je 

součástí programů pro seniory občanského sdružení Remedium 

Praha. V klubu se setkávám se seniory, kteří jsou plní 

energie, životního optimismu, neustálé zvídavosti a žízni  

po informacích. Internet jim často slouží také jako spojení 

se světem informací, či se  svými blízkými. 

Posláním Klubu Remedium je poskytovat seniorům kontakt 

se společenským prostředím, duševní a tělesné aktivity, 

předcházet jejich sociální izolaci, ztrátě samostatnosti  

a soběstačnosti. V Klubu Remedium mohou senioři navštěvovat 

jazykové kurzy (angličtina, němčina), cvičení paměti, 

rehabilitační cvičení (s míči, se židlemi, s hudbou  

i v angličtině, …), relaxační program (s prvky jógy), 

taneční lekce (kruhové tance, společenské tance), masáže 

(čínské tlakové masáže, Zen Touch Shiatsu), výlety a pobyty 

(jednodenní, prodloužené víkendy i týdenní, u nás  

i v zahraničí), klubové aktivity (diskusní, pánský, karetní 

klub, kavárnička, klub hráčů Scrabble), počítačové kurzy 

(různé úrovně, se zaměřením na ovládání počítače nebo 

internet), kurzy technického charakteru (úprava digitálních 

fotografií, tvorba webových stránek, ovládání mobilního 

telefonu). Klub je na Praze 3, v ulici Táboritská 22. 

Otevřeno je pondělí až čtvrtek od 9:00 do 18.00 hodin, 

v pátek pak od 9.00 do 16.00 hodin. 

Počítačový a internetový klub pořádá pravidelně „Dny 

otevřených dveří“. Seznámit se zdarma s internetem,  

tak mohou všichni zájemci. Na počítače a internet sem mohou 

senioři chodit v úterý, středu 9.30 - 17.30, čtvrtek 13.00 
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- 17.30, pátek 9.30 - 16.00. Použít internet zde mohou 

senioři s Klubovou kartou (100,- Kč/20 hod., platnost 12 

měsíců) nebo bez Klubové karty  (12,- Kč/1hod).  

 

Hlavní hypotéza 

Senioři jsou celkově spokojeni s počítačovým  

a internetový klubem. 

 

Pracovní hypotézy 

Hypotéza č.1:Informace o internetovém klubu se rozšiřují 

především neformální cestou. 

Hypotéza č.2:Většině seniorů vyhovuje otevírací doba 

počítačového a internetového klubu. 

Hypotéza č.3:Návštěvníci počítačového a internetového 

klubu chtějí, aby v učebně byla možnost 

přehrávání DVD. 

Hypotéza č.4:Návštěvníci internetového klubu často 

využívají pomoci asistentů v učebně nebo 

asistentů Klubu v recepci.  

 

Objekt výzkumu 

Objektem výzkumu jsou návštěvníci internetového klubu. 

Osoby budou vybrány nahodile podle předchozího zjištění 

z evidence klubových karet klubu a možnostech jejich 

zastižení v klubu. 

 

Účel výzkumu 

Cílem praktické části bylo zjistit názory pravidelných 

návštěvníků počítačového a internetového klubu a zaměřit se 

na rozvoj služby počítačového a internetového klubu - Klub 
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Remedium Praha v Táboritské ulici, číslo 22, na Praze 3. 

Získat nápady a požadavky seniorů k rozšíření a zlepšení 

služby, a ověřit, nabízí-li služba seniorům dostatečnou 

možnost aktivizace. 

 

Metodika výzkumu 

Pro účely praktické části jsem zhotovila samostatný 

dotazník, který čítal celkem třináct otázek, většinou 

s možností volných odpovědí, a otázky na základní údaje 

respondentů. Vyplňování dotazníků probíhalo začátkem roku 

2007, převážně v únoru. Dotazníky jsem vyplňovala 

s respondenty formou rozhovoru.  

V internetovém klubu je asi čtyřicet až padesát 

návštěvníků, kteří docházejí pravidelně (zjistila jsem to 

z dokumentace klubových karet s evidencí data návštěvy  

a zbývajícího času), z celkových 124.  

 

4.1  Popis souboru 

V době vyplňování dotazníků se dostavilo v různých 

intervalech kolem 35 - 40 seniorů. Vzhledem k časově 

náročnějšímu vyplňování formou rozhovoru, kterou jsem 

zvolila s ohledem na znalosti a zkušenosti se starými 

lidmi, jsem nakonec získala 30 vyplněných dotazníků,  

z toho je 11 mužů (37%) a 19 žen (63%). Věkový průměr 

respondentů je 67 let. 
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Graf 2: Rozložení mužů a žen ve skupině respondentů 

 

 

37%
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Muži Ženy

 

4.2  Výsledky výzkumu 

Hypotéza č.1: Informace o internetovém klubu se rozšiřují 

především neformální cestou. 

 V 67% případů se senioři dověděli o internetovém klubu 

přes svého kamaráda, který již klub navštěvuje. Další 

způsoby, jakými se o klubu dověděli, byly články 

v Radničních novinách, relace v rozhlase a určitou roli 

sehrálo i informování v Občanské poradně Remedium, což je 

jeden z dalších programů občanského sdružení Remedium 

Praha. Někteří se pro internet rozhodli v průběhu 

navštěvování jiného kurzu v rámci Klubu Remedium. Ve dvou 

případech vyhledali seniorům jejich rodinní příslušníci 

informace na webových stránkách klubu. 

 

Hypotéza č.2: Většině seniorů vyhovuje otevírací doba 

počítačového a internetového klubu. 

 Tato hypotéza se u 80% všech seniorů potvrdila. 

Většina odpovědí ohledně otevírací doby internetového klubu 

byla, že jim vyhovuje. U některých jsem se setkala  

s tím, že chodí i jinam. Využívají většinou nabídek Městské 
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knihovny, která má pobočky po celé Praze. Někteří si 

zavádějí internet domů. 

Díky otevřeným otázkám mi senioři sdělovali různá 

doplnění. Např. aby byl internetový klub otevřen i jeden 

den o víkendu, další preferovali odpoledne, nebo chtěli mít 

možnost zajít si na internet každý den alespoň na hodinu. 

  

Hypotéza č.3: Návštěvníci počítačového a internetového 

klubu chtějí, aby v učebně byla možnost 

přehrávání DVD. 

 S touto hypotézou se pojilo více otázek, resp. sami 

senioři navrhovali tuto možnost i v doplňujících otázkách 

zaměřených na jiné vylepšení počítačové učebny. Nicméně u 

mnoha seniorů DVD nehraje žádnou roli, protože neumí 

natolik ovládat počítač, aby této možnosti využili.  

 Pokud se vůbec u někoho vyskytl tento požadavek, byl 

spojen s tím, že by si senioři museli nosit sluchátka,  

nebo by v klubu musely být sluchátka k dispozici, aby 

nebyli rušeni další senioři u počítačů. 

 

Hypotéza č.4: Návštěvníci internetového klubu často 

využívají pomoci asistentů v učebně nebo 

asistentů Klubu v recepci. 

 Z dotazů směřujících na pomoc seniorům u počítače 

vyplynulo, že základní otázkou je, do jaké míry mají sami 

zvládnuto ovládání počítače. Někteří jsou na velmi vysoké 

úrovni počítačové gramotnosti a často pomáhají ostatním 

seniorům, jiní zase využívají pomoci asistentů velmi často. 

 Těch, kteří jsou na vysoké úrovni počítačové 

gramotnosti mnoho není, je to asi 10% návštěvníku klubu. 

Většina seniorů potřebuje tu a tam nějakou pomoc asistenta. 

Z rozhovoru s nimi vyplynul požadavek, zda by bylo možné, 

aby v počítačové učebně mohl být na pozici asistenta někdo, 
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kdo počítačům rozumí tak, že může návštěvníkům pomoci 

s jakýmkoliv problémem. 

  

Závěr výzkumu 

Potvrdila se hlavní hypotéza, že jsou senioři celkově 

spokojeni s počítačovým a internetový klubem. Informace o 

internetovém klubu se rozšiřují především neformální 

cestou, a to hlavně díky přátelům a známým návštěvníků 

klubu. Za velký přínos považuji doporučení návštěvníků 

klubu na jeho vylepšení. 

Většině seniorů vyhovuje otevírací doba počítačového  

a internetového klubu. V souvislosti s tím vzešel nápad, na 

počítač s připojením na internet, který je přístupný  

i mimo otevírací dobu internetového klubu, alespoň  

na rychlé vyřízení emailů (někde v prostoru Klubu 

Remedium). 

Někteří návštěvníci počítačového a internetového klubu 

chtějí, aby v učebně byla možnost přehrávání DVD. Pojí to 

však s požadavkem na sluchátka a mikrofon.  

Z hypotézy ohledně využívání pomoci asistentů v učebně 

nebo asistentů Klubu v recepci vyplynulo, že by 

v počítačové učebně mohl být na pozici asistenta někdo,  

kdo počítačům rozumí natolik, že může návštěvníkům pomoci 

s jakýmkoliv problémem. 

Z rozhovoru s nimi vyplynuly ještě další návrhy  

na vylepšení služby, které jsem neuvedla k jednotlivým 

hypotézám, např. že by chtěli: víc místa na odkládání 

sešitů či zápisků kolem počítače; lepší ventilaci,  

popř. klimatizaci; možnost připojení vlastního notebooku  

na internet; vypalovat si CD; scanner. 
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Závěr 

Z minulosti stále přežívá obraz důchodce,  

který se odchodem do důchodu víceméně stáhl z aktivního 

společenského dění a smyslem jeho života nadále zůstává 

podpora rodin jeho potomků a péče o vnoučata. Tento obraz 

se však postupně bude měnit s rostoucí nezávislostí  

a aktivnějším prožíváním důchodového věku. 

Obraz stáří, potřeby starých lidí i nabídka služeb  

pro seniory se rychle mění a vyvíjejí. Dlouhodobě je každá 

nově stárnoucí generace zdatnější, ambicióznější  

a znalejší, má větší nároky na kvalitu svého života  

ve stáří, hledá nové možnosti uplatnění. Objevují se nové 

technologie, pomůcky a služby. Zvláštní pozornost je 

věnována dovednostem v zacházení s novými technologiemi, v 

současnosti především s osobními počítači a s internetem. 

Aktivity seniorských organizací a občanských sdružení 

pomáhají spoluvytvářet občanskou společnost, ve které musí 

být zastoupeny všechny generace a spolu se seniorskou 

etapou celoživotního vzdělávání napomáhají k vytvoření 

takového ovzduší ve společnosti, které je přátelské  

pro všechny věkové kategorie. 
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Průměrný věk lidí se neustále prodlužuje. Člověk žije ještě desítky let po ztrátě své 
reprodukční schopnosti. Takový revoluční převrat v demografickém složení populace, 
by se měl projevit zásadně i v jiné hodnotové orientaci společnosti. Tedy měl by se 
promítnout v celkovém životním stylu a v celkově jiné podobě stáří. Oslovila otázka 
aktivního stáří. Pracuji jako asistentka v Klubu Remedium Praha. Klub nabízí sociální a 
aktivizační služby pro seniory. Součástí Klubu Remedium je i počítačový a internetový 
klub. Zabývám se otázkou: Jak rozvíjet službu počítačového a internetového klubu pro 
seniory? 

Pro odpověď na tuto otázku jsem udělala výzkum. Vytvořila jsem dotazník, díky němuž 
se mi podařilo potvrdit stanovené hypotézy. Dotazník čítal celkem třináct otázek, 
většinou s možností volných odpovědí, a otázky na základní údaje respondentů. 
Vyplňování dotazníků probíhalo začátkem roku 2007, převážně v únoru. Dotazníky 
jsem vyplňovala s respondenty formou rozhovoru. Cílem výzkumu bylo zjistit názory 
pravidelných návštěvníků počítačového a internetového klubu a zaměřit se na rozvoj 
služby počítačového a internetového klubu. Získat nápady a požadavky seniorů 
k rozšíření a zlepšení této služby. 

Potvrdila se hlavní hypotéza, že jsou senioři celkově spokojeni s počítačovým a 
internetový klubem. Informace o internetovém klubu se rozšiřují především neformální 
cestou, a to hlavně díky přátelům a známým návštěvníků klubu. Většině seniorů 
vyhovuje otevírací doba počítačového a internetového klubu. V souvislosti s tím vzešel 
nápad, na počítač s připojením na internet, který je přístupný i mimo otevírací dobu 
internetového klubu, alespoň na rychlé vyřízení emailů. Někteří návštěvníci 
počítačového a internetového klubu chtějí, aby v učebně byla možnost přehrávání DVD. 
Pojí to však s požadavkem na sluchátka a mikrofon. Z hypotézy ohledně využívání 
pomoci asistentů v učebně nebo asistentů Klubu v recepci vyplynulo, že by 
v počítačové učebně mohl být na pozici asistenta někdo, kdo počítačům rozumí natolik, 
že může návštěvníkům pomoci s jakýmkoliv problémem. Z rozhovoru s nimi vyplynuly 
ještě další návrhy na vylepšení služby, které jsem neuvedla k jednotlivým hypotézám, 
např. že by chtěli: víc místa na odkládání sešitů či zápisků kolem počítače; lepší 
ventilaci, popř. klimatizaci; možnost připojení vlastního notebooku na internet; 
vypalovat si CD; scanner. Doporučení návštěvníků klubu na jeho vylepšení považuji za 
velký přínos a budu se zasazovat o jejich uskutečnění. 
 

 

 
 
 


