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ABSTRAKT 

Cílem práce je prozkoumat a popsat vzdělávání dospělých jako nedílnou součást 

celoživotního učení ve vztahu k vývojovým etapám lidského života. Zvláštní důraz 

je kladen na 3. životní etapu, tedy seniorský věk. Na vymezenou problematiku je pohlíženo 

v širším historickém, geografickém a demografickém kontextu.  

Dále se autorka práce věnuje analýze celosvětového a obzvláště pak evropského 

demografického vývoje se zvláštním zaměřením na Českou republiku, Rakousko 

a Německo, především pak probíhajícím změnám ve věkové struktuře obyvatelstva 

a důsledkům tohoto vývoje na vzdělávací systém. 

V závěru jsou formulována doporučení a návrhy, jak na probíhající demografické změny 

reagovat a jak se z pohledu vzdělávání připravit na stárnoucí společnost. 
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ABSTRACT 

The aim of the thesis is to explore and describe adult education as an integral part 

of lifelong learning in relation to the development stages of human life. Particular 

emphasis is placed on the 3rd stage of life, the senior age. The defined area is solved with 

a wider historical, geographical and demographic context. 

The author also deals with the analysis of the global and especially European demographic 

development with a special focus on the Czech Republic, Austria and Germany. Especially 

the current changes in the age structure of the population and the consequences of this 

development on the educational system. 

In the end, recommendations and suggestions are formulated on how to respond to ongoing 

demographic changes and how to prepare for an aging society from the point of view 

of education.  



 

    

KEYWORDS 

lifelong learning, initial education, further education , education of seniors, Demographic 

developments, the aging population, gerontagogics   



 

    

OBSAH 

1 ÚVOD  ........................................................................................................................ 12 

2 CELOŽIVOTNÍ UČENÍ (SE) ..................................................................................... 14 

2.1 Vývoj celoživotního učení ............................................................................. 15 

2.1.1 Celoživotní vzdělávání versus celoživotní učení (se) .................................... 16 

2.1.2 Členění celoživotního učení ........................................................................... 18 

2.2 Vzdělávací systém .......................................................................................... 20 

2.3 Počáteční vzdělávání ...................................................................................... 23 

2.4 Další vzdělávání ............................................................................................. 27 

2.4.1 Legislativní rámec dalšího vzdělávání ........................................................... 30 

2.4.2 Další vzdělávání v systému celoživotního učení ............................................ 32 

2.4.3 Systém financování a řízení kvality dalšího vzdělávání ................................ 34 

3 VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ ......................................................................................... 35 

3.1 Gerontagogika, vzdělávání ve stáří a ku stáří ................................................ 39 

3.1.1 Konstituování gerontagogiky ......................................................................... 40 

3.2 Stručná historie vzdělávání seniorů v Evropě ................................................ 46 

3.2.1 Tradiční místa vzdělávání seniorů .................................................................. 49 

4 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V EVROPĚ, U  NÁS, V NĚMECKU A RAKOUSKU .......... 51 

4.1 Postup při zpracování dat ............................................................................... 53 

1.2. Vývoj populace ve světě a v Evropě .............................................................. 56 

4.2 Stárnutí populace v Evropě a ve sledovaných zemích ................................... 61 

4.3 Podrobný pohled na sledované země ............................................................. 67 

5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ ..................................................................................... 78 

6 ZÁVĚR ........................................................................................................................ 83 

7 SEZNAM POUŽITÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ ............................................. 85 



 

12 

 

1 ÚVOD 

Práce se věnuje problematice vzdělávání dospělých, jakožto významné součásti 

celoživotního učení, etapě navazující na počáteční vzdělávání a pokrývající celé spektrum 

zájmů a potřeb dospělého jedince, který je nucen vypořádat se se stále rychleji se měnícími 

životními podmínkami, rostoucími požadavky ze strany zaměstnavatelů a proměnami celé 

společnosti. Počáteční vzdělání stále rychleji zastarává, čímž potřebnost nepřetržitého 

vzdělávání vzrůstá. Zvláštní pozornost je věnována vzdělávání seniorů, které je doposud 

součástí vzdělávání dospělých, lze však očekávat, že se brzy osamostatní. 

Cílem práce je prozkoumat a popsat vzdělávání dospělých jako součást celoživotního učení 

ve vztahu k vývojovým etapám lidského života. Zvláštní pozornost je věnována 3. životní 

etapě, tedy seniorskému věku. Na vymezenou problematiku je pohlíženo v širším 

historickém, geografickém a demografickém kontextu. 

Autorka práce se pokouší nalézt odpovědi na otázky, zda sílící zájem o vzdělávání seniorů 

souvisí s demografickým vývojem ve světě a v Evropě. Jak se vyvíjí celosvětová 

populace? Jak se vyvíjí evropská populace a populace v České republice, Německu 

a Rakousku? Jaká je věková struktura obyvatelstva? Jak přistupují jednotlivé země 

ke vzdělávání seniorů a jaké postavení má edukace seniorů u nás. Existuje v současné 

chvíli samostatná edukační věda věnující se 3. životní etapě? 

Výzkumné otázky lze shrnout do následujících bodů: 

I Jak se vyvíjí celosvětová populace a její struktura v porovnání s vývojem evropské, 

 obzvláště pak  české, německé a rakouské populace? 

II Existuje samostatná edukační věda zabývající se vzděláváním seniorů? 

III Je nabídka vzdělávacích aktivit pro seniory ve sledovaných zemích srovnatelná? 

IV Lze dovodit souvislost mezi dlouhodobým, kontinuálním politickým vývojem 

ve sledovaných zemích a mírou účasti na dalším vzdělávání? 

V práci jsou užívány pojmy týkající se dalšího vzdělávání, které navazuje na počáteční 

vzdělávání, které jsou podrobně vysvětleny pro lepší proniknutí do problematiky, následně 
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je analyzována oblast stárnutí společnosti jak v celosvětovém, tak zúženém evropském 

měřítku s důrazem na sledované země a oblast dalšího vzdělávání.  

V práci je použit explanační teoretický typ vědeckého postupu, který umožňuje zpracování 

velkého množství materiálů, ať již strategických dokumentů, tak odborné literatury, 

která doposud byla k tématu napsána. Jsou analyzovány a komparovány dostupné 

dokumenty z oblasti legislativy, strategických dokumentů, statistik, odborných studií 

a odborné literatury, aby následně byla provedena syntéza a vytvořeny závěry vedoucí 

k formulaci doporučení pro oblast vzdělávání dospělých v České republice.  

V závěru práce jsou poznatky zkoumání shrnuty, jsou zodpovězeny výzkumné otázky 

a navržena možná řešení jak na úrovni managementu vzdělávání tak vzdělávací, rodinné 

a sociální politiky.  
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2 CELOŽIVOTNÍ UČENÍ (SE) 

Jak napovídá sám název, jedná se u celoživotního učení o učení, které provází člověka 

po celou dobu jeho života. Zahrnuje učení od narození až po úmrtí, podstatou této 

myšlenky je však především snaha o to, aby se lidé dál vzdělávali i po ukončení 

počátečního vzdělávání, aby se učení stalo přirozenou součástí života ve všech životních 

etapách a situacích, aby vzdělání bylo co nejdostupnější pro všechny. Tato myšlenka má 

podle Dvořákové své opodstatnění v tom, že pouze jedinec připravený neustále se učit 

novým věcem, bude schopen přizpůsobit se stále rychleji se měnícím podmínkám, rozvoji 

technologií a celospolečenským proměnám (Dvořáková et al., 2016, s. 89). 

Člověk prochází různými životními etapami od narození, přes dětství, mládí dospělost 

až do stáří a každé této etapě je dnes již i v edukačních vědách věnována pozornost zvlášť, 

se zaměřením na specifika ovlivňující schopnost a způsoby učení se v daném věku. Těmito 

vědami jsou pedagogika a andragogika, přičemž subdisciplínou andragogiky 

je gerontagogika. Pedagogika se věnuje problematice vzdělávání dětí a mladistvých, 

andragogika se zaměřuje na vzdělávání dospělých. Jelikož však mezi vzděláváním 

dospělých a seniorů jsou značné rozdíly, které si vyžadují specifický přístup k edukační 

činnosti, formuje se postupně i gerontagogika, které tato specifika zohledňuje, jako 

samostatná edukační věda. Rozvoj gerontagogiky podle Vetešky podporuje i skutečnost, 

že populace stárne a zájem o vzdělávání se strany seniorů neustále roste. Gerontagogika 

systematicky zpracovává témata aktivizace, animace, terapie, mezigeneračních 

a kulturních aktivit, sociálního a komunitního začlenění seniorů do společnosti 

a v neposlední řadě téma kvality života (Veteška, 2017, s. 13). 

Jak bude dále v práci podrobně rozvedeno, není myšlenka celoživotního učení nová, nově 

však narůstá potřeba tuto myšlenku uvést do praxe a docílit toho, aby co nejvíce lidí bylo 

ochotno a schopno učinit z učení přirozenou součást celého svého života. 

Pro co možná nejpřesnější užívání a pochopení pojmu celoživotního učení uvádí autorka 

práce výklady tohoto pojmu předních českých odborníků na problematiku vzdělávání 

dospělých. Jak již bylo uvedeno výše, je ohniskem zájmu celoživotního učení především 
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učení po ukončení počátečního vzdělávání a je tedy logické, že se výkladu pojmu věnují 

odborníci na další vzdělávání, které se převážně týká dospělé populace. 

V Andragogickém slovníku Průcha a Veteška pod heslem „celoživotní učení” uvádějí: 

„celoživotní učení/vzdělávání - veškeré účelné formalizované i neformální činnosti 

související s učením, které se průběžně realizují s cílem dosáhnout zdokonalení znalostí, 

dovedností a odborných předpokladů. V ideálním případě představuje nepřetržitý proces, 

který předpokládá komplementaritu a prolínání uvedených forem učení v průběhu celého 

života. V současnosti zřejmá preference pojmu celoživotní učení na úkor pojmu vzdělávání 

je výrazem toho, že zodpovědnost za získávání a rozvíjení schopností a dovedností, znalostí 

a kompetencí je přenesena na jednotlivce….” (Průcha, Veteška, 2014, str. 60). 

2.1 Vývoj celoživotního učení 

Zmínky o celoživotním učení, potažmo vzdělávání lze s úspěchem hledat v historii sahající 

až do antiky a židovské kultury, neomezují se též pouze na evropský kontinent. První velké 

obrození zažila myšlenka ustavičného učení v díle Komenského. Krumpera k tomu říká: 

„Vrcholem Komenského pedagogické soustavy je koncept celoživotního vzdělávání, neboť 

člověk by měl usilovat o sebezdokonalování i ve věku mužnosti a stáří. Přitom 

Komenskému zdaleka nešlo jen o znalosti a vědomosti, jako spíše o formování a výchovu 

harmonicky rozvinuté lidské bytosti.” (Kumpera, 1999, online) 

Pokud se podíváme do historie, uvidíme i tam období, ve kterých byl na celoživotní učení 

kladen velký důraz, a byla chápána důležitost neustálého učení se. 

Nelze nezmínit antickou koncepci schólé, J. A. Komenského, kterou zmiňují Špatenková 

a Smékalová a jeho systém výchovy pro každý věk (Pampediae), osvícenství 

a obrozenectví. Všechna tato období mají společné rysy, vykazující souvislost mezi 

celospolečenským vývojem a reflektovanou potřebou celoživotního učení (Špatenková, 

Smékalová, 2015, s. 26). 

Myšlenka celoživotního učení tedy není nová, je znovuobjevená. Organizace OECD, 

UNESCO, OSN, Rada Evropy, EU a další připomínají důležitost tohoto tématu s menšími 

přestávkami od druhé poloviny 20. století. Rok 1970 byl, podle Vyhnánkové, Organizací 

spojených národů vyhlášen rokem výchovy a vzdělávání. Evropská unie vyhlásila rok 
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1996 rokem celoživotního učení. Spolu s kladeným důrazem na celoživotní učení vznikalo 

postupně mnoho strategických dokumentů a konceptů. Koncept Lifelong education vznikl 

již v roce 1970 (UNESCO), v roce 1993 vzniká Zelená kniha o evropské dimenzi 

ve vzdělávání (EU), v roce 1994 Bílá kniha: Růst, konkurenceschopnost, zaměstnanost 

(EU). Rok 1996 je významný tím, že byla vydána tzv. Deloresova zpráva: Učení - skryté 

bohatství a byly pojmenovány 4 pilíře, na kterých je CU založeno: učit se být, 

učit se poznávat, učit se jednat a učit se žít společně (Vyhnánková, 2007, s. 30 - 35).  

Došlo také ke změně v terminologii. Upouští se od pojmu vzdělávání a je nahrazováno 

učením/učením se jakožto vyjádření toho, že učení je více zaměřeno na zájmy a úsilí 

jednotlivce, zatímco vzdělávání přenáší již ve svém názvu odpovědnost na vzdělávací 

instituci. V roce 1997 je přijímána Amsterdamská smlouva, která deklaruje celoživotní 

učení jako politiku pro VD s důrazem na úroveň zaměstnanosti. 

V roce 1997 je přijata Hamburská deklarace a vydána “Agenda pro budoucnost” 

(UNESCO), která řeší vstup vzdělávání dospělých do 21. století. Je následována 

Boloňským procesem, Lisabonskou strategií, Memorandem o celoživotním učení z roku 

2000, naším Národním programem rozvoje vzdělávání, tzv. Bílou knihou, ve které je celá 

čtvrtá kapitola věnována vzdělávání dospělých a kterou, ač vznikla již v roce 2001, autorka 

pokládá za jeden z nejucelenějších a nejzdařilejších strategických dokumentů v oblasti 

vzdělávání u nás. 

Podle Kopeckého lze za zakladatele moderního pojetí celoživotního vzdělávání považovat 

Lindemana a Yaxlea, kteří vzdělávání považují za neoddělitelnou součást celého lidského 

života a nikdy nekončící proces (Kopecký, 2013, s. 17). 

2.1.1 Celoživotní vzdělávání versus celoživotní učení (se) 

V odborné literatuře se lze setkat s pojmy celoživotní vzdělávání i celoživotní učení 

a jejich vzájemné vymezení zůstává nejasné. Oba pojmy jsou používány synonymně, často 

je volen ten, který se lépe hodí k popisovanému tématu a souvislostem. 

Palán ve Výkladovém slovníku se pod heslem „celoživotní vzdělávání” neuvádí nic 

a pod heslem „celoživotní učení” je uveden následující výklad: 



 

17 

 

 „Celoživotní učení (vzdělávání), CU (angl. lifelong learning, fr. éducation permanente, 

něm. lebenslanges Lernen) u nás také rekurentní vzdělávání, kontinuální vzdělávání, 

permanentní vzdělávání. Od roku 1996 je místo pojmu „vzdělávání” užíván pojem „učení” 

- ke zdůraznění nutnosti aktivního přístupu jedince….” (Palán, 2002, str. 28). 

 

Konceptu celoživotního učení podle Kopeckého předcházel koncept celoživotního 

vzdělávání (lifelong education). Pojem se poprvé objevil ve Velké Británii po první 

světové válce a je spojen s Lindemanem a Yeaxleem. Na půdě UNESCO byl počátkem 

sedmdesátých let formulován ucelený koncept celoživotního vzdělávání, který vycházel 

z dílčích dokumentů, které byly formulovány již během předchozího desetiletí, tedy 

v převážně optimistické atmosféře šedesátých let a byl prezentován na konferenci v roce 

1970 Paulem Legrandem, tehdejším vedoucím sekce vzdělávání dospělých v Sektoru 

vzdělávání UNESCO. Jednalo se o „první ucelený a současně celosvětově vlivný politický 

koncept celoživotního vzdělávání“ s názvem „An introduction to lifelong learning” (Úvod 

do celoživotního učení).  (Kopecký, 2013, str. 17-18). 

Ve stejném roce Rada Evropy publikovala koncept s názvem Education permanente 

(permanentní vzdělávání/učení) a o dva roky později UNESCO přichází s publikací 

Learning to be (učení pro život/učit se být). Všechny tyto dokumenty spojuje důraz, 

který kladou na právo a zároveň nutnost permanentního vzdělávání, učení se. 

Od roku 2002 do roku 2014, tedy v podstatě do současnosti, došlo k jednoznačnému 

příklonu k užívání termínu „celoživotní učení”, oba termíny jsou však i nadále používány 

synonymně a budou vzhledem k citacím různých autorů i dále v této práci užívány 

synonymně. 

Autorka této práce se více ztotožňuje s pojmem „Celoživotní učení”, který pokládá za lépe 

vystihující podstatu učení se po celý život, všemi možnými formami a způsoby, v celé 

myslitelné šíři a hloubce, termín učení připouští spolupůsobnost informálního učení 

na celkové formování osobnosti jedince a vystihuje tak přesněji nutnost vnímat svět celý 

život pozorně, v souvislostech a se schopností vyvozovat z pozorovaného, naučeného 

a prožitého závěry, které vedou k rozšíření schopností, vědomostí a dovedností.  
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Salivarová říká, že celoživotní učení se realizuje v konceptu life-long, tedy po dobu celého 

života a life-wide learning, což vystihuje vzdělávání ve všech rozmanitostech života 

člověka. (Salivarová, 2013, s. 49) Ať se již použije pojem celoživotní vzdělávání, 

či celoživotní učení, oba vyúsťují v nutnost reagovat na rychle se měnící podmínky 

ve světě, na trhu práce, v osobních vztazích, kdy při ustrnutí dochází k odtržení od reality 

a prohlubování propasti mezi reálným světem a schopností v něm obstát. 

Celoživotní učení je vnímáno velmi komplexně a pokrývá celé období lidského života, 

od narození až po úmrtí. Lze ho dělit do různých etap a forem, obsahuje zkrátka veškeré 

učení, ke kterému u jedince dochází během jeho celého života. 

2.1.2 Členění celoživotního učení 

Celoživotní učení (se) tedy podle Vetešky postihuje učení všemi způsoby, ve všech 

životních etapách a v celé šíři lidského života. Ať se jedná o intencionální, tedy záměrné, 

či incidentní, nezáměrné učení. Vzdělávání formální, neformální a informální učení, 

počáteční či další vzdělávání, profesní, zájmové nebo občanské vzdělávání. Celoživotní 

učení (se) postihuje učení v celé šíři (lifewide) i délce (lifelong) lidského života. (Veteška, 

2016, str. 97) 



 

19 

 

Obrázek 1: Etapy celoživotního učení 
Zdroj: Vychová, 2008, s. 14 

Obrázek 1, zobrazující schéma autorky Vychové názorně prezentuje základní dělení, 

kterému celoživotní učení podléhá. Celoživotní učení je rozděleno na počáteční a další 

vzdělávání. Počáteční vzdělávání je podle Vetešky vymezeno školským systémem, 

všechny jeho formy spadají v rámci vzdělávací soustavy do formálního vzdělávání 

a zahrnuje vzdělávání preprimární, primární, sekundární a terciární, tedy předškolní, 

základní, střední a vysokoškolské vzdělávání. Věnuje se mu edukační věda „pedagogika”. 

Další vzdělávání na počáteční vzdělávání navazuje a pokrývá časově delší životní úsek. 

Je dále děleno na profesní, zájmové a občanské vzdělávání.  Celé toto období zatím 

pokrývá „andragogika” s výhledem, že se v budoucnu konstituuje samostatná edukační 

věda „gerontagogika”, která edukační vědy doplní, zatím je vnímána jako subdisciplína 

andragogiky. (Veteška, 2016, str. 107) 
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2.2 Vzdělávací systém 

Lidé přicházejí na svět s přirozenou potřebou vzdělávat se, učit se hrou, zkoumáním 

bezprostředního okolí, napodobováním atd. Stát je i přesto přesvědčen, že je každého 

jedince potřeba začlenit do systému tak, aby byl po celý svůj život prospěšný celku, 

a prospěšnými se jeví být především vzdělaní jedinci. Stát vytváří vzdělávací systém, který 

má vzdělané jedince zajistit, snaží se vytvářet systém, který odpovídá aktuálním potřebám 

společnosti a do tohoto systému umožňuje vstup co nejširšímu spektru populace. 

Jak ale rozumět pojmu vzdělaný jedinec, potažmo vzdělanost? 

Vzdělanost je termín hojně používaný, nicméně málokdy jasně vymezený. Internetová 

jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR definuje tento pojem jako 

„vlastnost toho, kdo je vzdělaný: vyniká všestrannou vzdělaností; ušlechtilost mysli, 

vzdělanost ducha (Něm.): vyšší stupeň vzdělanosti vzdělání” (Ústav pro jazyk český 

Akademie věd ČR, online, cit. 2018-03-02), což je definice vztahující se k jednotlivci. 

V souvislosti s mezinárodními šetřeními míry vzdělanosti jednotlivých národů, 

prováděných mezinárodními organizacemi, je vzdělanost indikována počtem osob 

s dosaženou určitou úrovní (formálního) vzdělání. Platí, že čím vyšší počet osob s vyšším 

vzděláním, tím vyšší vzdělanost národa/populace.  

Na vzdělanost však lze pohlížet z nejrůznějších úhlů pohledu, jak k tomu nabádá 

kupříkladu Průcha ve svém díle Česká vzdělanost, Multidisciplinární pohled na fenomén 

národní kultury a sám pohlíží na vzdělanost ze sedmi různých pohledů: historického, 

demografického, pedagogického, andragogického, sociálního, ekonomického a kulturního, 

aniž by se smířil s jednoduchou definicí, která by tento široký pojem omezila, vyzývá 

naopak k mezioborové spolupráci a multidisciplinárnímu vnímání tohoto fenoménu 

(Průcha, 2015, s.7). 

V andragogickém slovníku se nachází snad nejobsáhlejší definice pojmu, je ve shodě 

s výše řečeným a dále konstatuje vysokou míru vzdělanosti českých obyvatel, která 

vyplývá z podílu obyvatel, kteří dosahují vyššího sekundárního vzdělání, což vyplývá 

ze statistik zpracovaných na základě šetření OECD. 
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Vzdělání, vzdělávání, celoživotní učení, permanentní vzdělávání…je mnoho pojmů, které 

se snaží popsat stále stejnou podstatu věci. Totiž, že vzdělaný člověk má v životě lepší 

šance na úspěch, že vzdělaný člověk je kultivovaný, smířlivý, angažovaný… Zkrátka, 

vzdělaný člověk je přínosem pro společnost a jeho osobní úspěchy přispívají k prosperitě 

celé společnosti. 

Prosperita či úspěšnost jsou podle Kopeckého pro dnešní společnost klíčové pojmy. Každý 

chce být úspěšný, každá společnost usiluje o dlouhodobou prosperitu (Kopecký, 2015, 

s. 27). Touha po neustálém růstu bohatství, zisku, produktivity, majetku a blahobytu vůbec 

vede k tomu, že se každý, ať jedinec, firma, stát či společenství států snaží vytěžit vše 

dostupné bez ohledu na dlouhodobé důsledky. Vytěžují se zdroje, ale i lidé. Vzdělaní lidé, 

kteří jsou si často vědomi, že práce, kterou vykonávají, není v souladu s trvale udržitelným 

rozvojem, ale odměna za jejich práci je dostatečně vysoká, aby umlčela veškeré 

pochybnosti i svědomí. Protože za většinou veškerého současného počínání stojí touha 

po zisku. Vzdělávání není výjimkou. Příliš mnoho studentů se při výběru studia řídí kromě 

svých mentálních možností a osobních preferencí i vyhlídkou na dobře placenou práci. 

Prosperitu a úspěch by však bylo možné vnímat i jinak. Neměřit úspěch tučností konta, 

velikostí domu, počtu zahraničních dovolených a počtu postupů na kariérním žebříčku. 

Úspěch jedince by mohl spočívat v tom, že našel v životě to, co ho baví a naplňuje, co mu 

dává smysl. Za úspěch by bylo možné pokládat založení vlastní rodiny, výchovu dětí, 

schopnost vážit si přírody a žít v souladu s jejími zákony. Za úspěch by mohlo být 

považováno to, že svým životem a počínáním nikomu a ničemu neškodíme, naopak 

se podílíme na zvelebování svého okolí a jsme součástí většího celku, který se nazývá 

planeta Země. 

To by však vzdělávací systém nesměl prostřednictvím svých pedagogů, které často 

předcházejí samotní rodiče, selhávat již v samých začátcích, kdy některé profese jsou 

prezentovány a vnímány s respektem a jiné nikoli. Možná i to je jedním z důvodů, proč 

se dnes každý snaží mít alespoň maturitu, ačkoli je možná velmi zručný a byl by třeba 

skvělým kovářem, ale to nikdy nezjistí, jelikož je tlakem po úspěchu hnán k metě, která 

je sice nesmyslná, ale všeobecně vnímána jako minimum, které by každý měl mít. Díky 



 

22 

 

tomu se zvyšuje počet maturantů s odřenýma ušima, současně se však snižuje počet 

řemeslníků se zlatýma rukama. 

Vzdělavatelé, učitelé, starší kmene, šamani…ti, kteří předávali vědomosti, radili 

při překonávání nejrůznějších těžkostí byli vždy těmi nejmoudřejšími a nejzkušenějšími, 

které kvalifikovaly jejich léta a prožité zkušenosti, později i moudro načerpané z mnohých 

knih a nehasnoucí touha stále se učit novým věcem. Lze současného, podhodnoceného, 

byrokracií zavaleného pedagoga, byť vzdáleně, přirovnat k někdejším nositelům vzdělání 

a moudrosti? Lze od současných pedagogů očekávat osobní angažovanost a pocit 

sounáležitosti s žáky, jejich rodiči a obcí, ve které působí a spoluodpovědnost za dobré 

vzdělání a blaho obce i přesto, že žáci ke svým učitelům nechovají respekt, rodiče 

si na učitele spíše stěžují a obec se o školy většinou zajímá pouze v nutné míře, především 

pak v rámci obsazení pozice ředitele? Feřtek uvádí: „O kvalitě každého vzdělávacího 

systému … vždy rozhodují učitelé.” (Feřtek, 2015, str. 77) 

Vzdělávací systém je rozdělen na počáteční a další vzdělávání. Ve školách, kde probíhá 

počáteční vzdělávání, jsou pokládány základní kameny vzdělávání. Zde si děti a mladiství 

osvojují základní znalosti a dovednosti, schopnosti orientovat se v problémech. Učí se, jak 

se mají učit, jak reflektovat zkušenosti a jak tyto zkušenosti lze integrovat a uplatnit 

při procesu učení. Počáteční vzdělávání je následováno dalším vzděláváním a tyto dvě 

etapy se vzájemně doplňují, jedna bez druhé by nemohla existovat, především další 

vzdělávání by bylo bez funkčního počátečního vzdělávání nemyslitelné.  

Vzdělávací systém nezahrnuje podle Liškové pouze vzdělávací instituce působící v rámci 

jak počátečního, tak dalšího vzdělávání, jde o pojem popisující též řízení vzdělávacích 

institucí a formulace vzdělávací politiky, které mají ekonomický a sociální přesah. 

Vzdělávací systém se může spolupodílet na vytváření a zároveň řešení sociálních 

problémů, které souvisejí jak s ekonomickým, tak demografickým vývojem společnosti, 

na který kvalitní vzdělávací systém musí umět flexibilně reagovat. (Lišková, 2008, s. 46-

48) 
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2.3 Počáteční vzdělávání 

Počátky vzdělanosti na českém území do 10. století souvisí s Velkomoravskou říší. V roce 

863 vypravil císař Michal z Cařihradu na žádost knížete Rastislava (846-869) zkušené 

misionáře Konstantina a Metoděje, na Moravu, aby zde oba slovanští věrozvěsti působili 

jako šiřitelé křesťanství a zároveň jako „první učitelé národa”. Oba bratři patrně založili 

i první školy, které vznikly při kostelech nejprve na Velké Moravě a později v Čechách. 

Vyučovacím jazykem byla staroslověnština, jejíž užívání při bohoslužbách římská kurie 

povolila. Výuku prováděl kněz a jako takový připravoval žáky ke křtu. (Univerzita Jana 

Amose Komenského, online, cit. 2017-12-12) 

První školou na českém území byla podle legendy z Kosmovy kroniky latinská škola 

v Budči, která je zmíněna jako místo, kde měl budoucí kníže Václav (asi 907-935) získat 

své západní, latinské vzdělání. Kníže Václav, který platil za velmi vzdělaného 

a osvíceného panovníka, si nejprve osvojil gramotnost v staroslověnské verzi v církevní 

škole na Pražském hradě za což se zasloužila kněžna Ludmila, Václavova babička, která 

byla pokřtěna Metodějem na Velké Moravě a podporovala cyrilometodějskou misi 

(Morkes, online, cit. 2017-12-12 ). 

Osobní příklad knížete Václava podle Průchy zrcadlí situaci, ve které se odehrával 

mocenský střet dvou civilizací, franské (západní) a byzantské (východní), ve kterém 

nakonec z geopolitických a ekonomických důvodů zvítězila západní, na latině založená 

kultura čímž bylo dáno i další směřování forem a způsobů vzdělávání. (Průcha, 2015, 

s. 23-26) 

Jan Ámos Komenský pojmenoval, jak uvádějí Kasper, Kasperová, konkrétní vzdělávací 

obsah pro stupně vývoje člověka do 24 let v Didactica magna a v Informatoriu. Do 6 let 

hovoří o mateřské škole, která představuje výchovu dítěte v rodině a jako vychovatel 

působí především matka. Následuje obecná škola, od 6 do 12 let, kde se děti učí ve svém 

mateřském jazyce základním dovednostem čtení, psaní a počítání, ale i vědám přírodním 

a sociálním. Na obecnou školu navazuje škola latinská, od 12 do 18 let, výuka je vedena 

v univerzálním světovém jazyce, tehdy latina, dnes by se v tomto pojetí jednalo 

o angličtinu. Od 18 do 24 let následuje akademie, na kterou navazuje škola mužného věku, 

tedy profesní dráha, během které lze využít nabyté znalosti. Tím by však proces učení 
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končit neměl, člověk by se měl i nadále učit od zkušenějších a dál se vzdělávat, aby svůj 

život završil tím, že své znalosti a zkušenosti ve stáří předá mladším. (Kasper, Kasperová, 

2008, str. 18-24) 

Škola plní a vždy plnila nejrůznější funkce. Dělení, jak je znázorněno na obrázku 

2. napovídá, jak rozmanité funkce škola má a i do budoucna jistě mít bude. Zde jsou 

funkce rozděleny na dvě základní, funkce manifestní, důsledky činnosti školy, které byly 

zamýšlené, vědomé, předpokládané či veřejně̌ prezentované a funkce latentní, tedy 

důsledky výchovného působení nezamýšlené, neočekávané, nepředvídané či veřejně 

nedeklarované a ty jsou dále rozděleny na individuální (tedy s dopadem na jedince) 

a sociální funkce (mající vliv na fungování celé společnosti). Školy by podle Walterové 

měly „produkovat” osobnosti a zároveň týmové hráče, jedince se schopností orientovat se 

v co nejširší škále problémů, ale zároveň specialisty ve svých oborech (Walterová, 2004, 

s. 171 - 173). 
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Obrázek 2: Funkce školy 

Zdroj: PdF UP, 2008 

Současný školský systém, systém počátečního vzdělávání, v ČR se od dělení, 

které předestřel již Komenský, příliš neliší. Je rozdělen na preprimární (předškolní) 

vzdělávání, 3 až 6 let, primární a nižší sekundární vzdělávání (základní vzdělávání), 

6 až 15 let, vyšší sekundární vzdělávání (střední vzdělávání), 15 až 18/19 let a terciární 

vzdělávání (vyšší odborné a vysoké školy). Zvláštním druhem školy jsou konzervatoře, 

které realizují nižší a vyšší sekundární a vyšší odborné (terciární) vzdělávání s uměleckým 

zaměřením. 

Preprimární (předškolní) vzdělávání lze přirovnat ke Komenského mateřské škole, pouze 

s tím rozdílem, že hlavním vychovatelem již není především matka. Děti mohou od 3 let 

navštěvovat mateřskou školu, od 4 let mají právní nárok na přednostní přijetí ve spádové 

mateřské škole a poslední rok předškolní docházky je od roku 2017 dokonce povinný, což 

hlavní výchovnou roli matky v tomto životním období dítěte vylučuje. 
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Primární a nižší sekundární vzdělávání začíná v 6 letech a trvá 9 let. Uskutečňuje 

se v základních školách, které mají devět ročníků a dělí se na první a druhý stupeň. Nižší 

sekundární vzdělávání mohou žáci absolvovat i na víceletých gymnáziích a osmiletých 

konzervatořích. Primární vzdělávání lze přirovnat k obecné škole, děti se na prvním stupni 

základní školy též seznamují s učivem v mateřském jazyce, jen množství učiva, 

které je současným dětem předkládáno, je větší než za dob Komenského, což souvisí 

s celkovým množstvím poznatků vědy a technickým pokrokem, který se v mezičase 

odehrál. Komenský byl podle Kaspera a Kasperové zastánce postihnutí celku a harmonie 

světa, „všeobecné moudrosti”, což ale nepředstavuje encyklopedický souhrn tehdejších 

poznatků, ale především schopnost chápat zákonitosti světa a na základě vědomostí 

správně jednat. (Kasper, Kasperová, 2008, str. 22) 

Druhý stupeň základní školy by měl být ekvivalentem latinské školy. Zde se však oba 

systémy rozcházejí. Zatímco v latinské škole výuka probíhala v univerzálním světovém 

jazyce, tehdy tedy v latině, probíhá výuka na nižším sekundárním stupni stále v jazyce 

mateřském a cizí jazyky jsou vyučovány tak, jako všechny ostatní předměty. 

Na první pohled by se mohlo zdát, že za dob Komenského vstupovalo do dospělého věku 

více lidí vybavených znalostí univerzálního světového jazyka, po absolvování latinské 

školy, než dnes. Na tomto místě je proto nutné připomenout, že se školství v habsburské 

monarchii ještě v polovině 18. století zdaleka nenacházelo v bodě, o kterém Komenský 

píše jako o žádoucím cíli.  

S reformami, které reagovaly na postupný růst manufakturní a strojové výroby, císařovna 

Marie Terezie přichází roku 1774 v podobě vydání Všeobecného školního řádu. Postupně 

se vytvářel nový systém škol, který byl pro děti od 6 do 12 let doporučený, nikoli povinný. 

Marie Terezie, mimo jiné, chtěla zabránit dětské práci. Děti ve věku 9 až 12 let byly 

i přesto často právě kvůli práci ze školní docházky omluveny. Povinnou školní docházku 

uvedl postupně do praxe až tzv. Hasnerův zákon z roku 1869. (srov. Kasper, Kasperová, 

2008, str. 97) Při každé farnosti byly zřízeny triviální školy (dvoutřídky), což byly jediné 

školy, kde se vyučovalo v mateřském jazyce žáků. V hlavních školách (trojtřídkách), 

které byly zřizovány v krajských městech a normálních školách v hlavních městech byla 

vyučujícím jazykem němčina, což vedlo ke germanizaci a centralizaci celé habsburské 
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monarchie. Ideálu školy podle Komenského podle Walterové tento model velmi vzdálený 

(Walterová, 2004, s. 51). 

Vyšší sekundární vzdělávání (střední vzdělávání), všeobecné i odborné, se uskutečňuje na 

středních školách. Žáci toto vzdělávání absolvují ve věku 15 až 18/19 let. Absolventi 

získávají jednu ze tří variant stupně vzdělání. Buď střední vzdělání s maturitou, 

nebo střední vzdělání s výučním listem, nebo střední vzdělání. Podmínkou pro přijetí 

do terciárního stupně vzdělávání je získání středního vzdělání s maturitou. 

Terciární vzdělávání poskytují vyšší odborné a vysoké školy. Vyšší odborné vzdělání 

se získává v obvykle tříletých programech. Vysokoškolské vzdělávání se uskutečňuje 

v programech prvního, druhého a třetího cyklu (bakalářský, magisterský a doktorský 

studijní program), případně v nestrukturovaných dlouhých magisterských programech.  

Vzdělávání dospělých zahrnuje všeobecné, odborné, zájmové a jiné vzdělávání v rámci 

vzdělávání formálního, neformálního i informálního učení není však součástí současného 

školského systému a představuje stěžejní zájem této práce, bude proto pojednáno 

samostatně v další podkapitole kapitole. 

2.4 Další vzdělávání 

Při uchopování vzdělávání dospělých je podle Kopeckého potřeba překonat hranice 

vymezené konceptualizací a účelovostí, které celý tento obor redukují na jednostranný 

a účelový nástroj vzdělávací politiky, bez zohlednění šíře aspektů vstupujících 

a působících během vzdělávacího procesu. S tímto zúženým pohledem a jeho definitivním 

rozšířením se musí vypořádat obor andragogika, který se o vzdělávání dospělých zajímá 

v celé jeho šíři, komplexních souvislostech a podobách. (Kopecký, 2013, str. 34) 

Wallenstein uvádí, že vzhledem k tomu, že procesy vzdělávání a učení se neprobíhají 

odděleně od socioekonomického, sociokulturního, politického nebo sociálně 

psychologického kontextu, je potřeba ke zkoumání přistupovat interdisciplinárním 

a transdisciplinárním studiem soudobých sociálních věd. (Wallenstein, 1998, str. 48, 56 in 

Kopecký, 2013, str. 35). 

Dalším vzděláváním se zabývá edukační věda s názvem andragogika. Pojem andragogika 

je, stejně jako samotný vědní obor, relativně mladý a ujal se podle Beneše především 
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u nás, v zemích bývalé Jugoslávie, Polsku, Koreji nebo Venezuele. V Německu, tedy zemi 

předpokládaného prvního použití pojmu „andragogika” Alexandrem Kappem, se pojem 

neujal, v odborné obci je však znám (Beneš, 2014, str. 12). 

Vzdělávání dospělých a další vzdělávání bývá často zaměňováno. Vzdělávání dospělých 

je podmnožinou celoživotního učení, je vymezeno věkem vzdělávaných s přihlédnutím 

ke skutečnosti, zda jde o počáteční či další vzdělávání. Plnoletý člověk, který studuje 

v rámci počátečního vzdělávání (kontinuálně, bez přerušení a bez vstupu na pracovní trh) 

není v tomto smyslu vzdělávající se dospělý. 

Na pojmosloví u nás měl podle Palána vliv i celospolečenský vývoj a změny politického 

zřízení, nejvýrazněji pak vývoj po roce 1989, kdy byl pojem „Výchova a vzdělávání 

dospělých” nahrazen zjednodušeným a zkráceným pojmem „Vzdělávání dospělých”, 

který je jednak blíže anglickému termínu „adult education” a zahrnuje teorii i praxi 

vzdělávání dospělých, zároveň není tento pojem zatížený ideologickou deformací 

normalizačního procesu (Palán, online, 2017-04-04). 

Dále Palán uvádí, že transformace České republiky po roce 1989 směrem k tržnímu 

hospodářství měla za následek rozvoj tržních vztahů v oblasti vzdělávání dospělých, 

zvláště̌ v jeho profesně̌ orientované části. Podle Palána o nabídce kurzů začala rozhodovat 

poptávka, což vedlo ke vzniku přibližně 2000 soukromých vzdělávacích institucí, 

nepřehlednosti a ztížení orientace v nabídce i kvalitě nabízených kurzů. Na Ministerstvu 

školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) sice vznikl odbor celoživotního vzdělávání, 

ale koordinační činnosti se zčásti ujala občanská sdružení typu Asociace institucí 

vzdělávání dospělých (AIVD ČR), Česká asociace distančního univerzitního vzdělávání 

(ČADUV) a další, jelikož stát v souladu s liberalistickými zásadami přestal do této oblasti 

vzdělávání zasahovat a vývoj ponechal na tržních principech (Palán, online, 2017-04-04). 

Beneš definoval vzdělávání dospělých, z hlediska účastníka jako proces, ve kterém 

se dospělý člověk aktivně, systematicky a kontinuálně učí. „Dospělým zde nemáme 

na mysli osobu, která překročila hranici 18let věku, ale osobu, která se dá charakterizovat 

statusem dospělého. To znamená, že má své sociální role v práci, rodině a společenském 

životě, ukončila svou vzdělávací dráhu ve formálním vzdělávání a přijala odpovědnost 

za svůj život.” (Beneš, 2008, s. 26) 
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Vychová, upozorňuje na častou záměnu dalšího vzdělávání, potažmo vzdělávání dospělých 

za celoživotní učení, která vede k řadě pojmových nepřesností a nedorozumění. Uvádí, 

že „celoživotní učení je třeba chápat jako souhrn aktivit formujících znalosti a dovednosti 

po celý život člověka. Nejedná se tak o formativní proces určité životní etapy, ale naopak 

prostupuje celým obdobím trvání života a tvoří jeho neodmyslitelnou součást”. Vzdělávání 

dospělých pak představuje pouze jednu z etap celoživotního učení a navazuje na počáteční 

vzdělávání, aniž by bylo možné mezi těmito etapami udělat jednoznačnou dělicí čáru 

(Vychová, 2008, s. 12). 

V současnosti je vzdělávání dospělých ve všech vyspělých státech ve větší či menší míře 

neoddělitelnou součástí vzdělávacího systému. Např. v Rakousku je podle Grubera 

vzdělávání dospělých jedním z nejvýznamněji se měnících vzdělávacích oborů, jde 

o kvalitativně a kvantitativně nezávislý systém, který však zůstává součástí 

jak vzdělávacího managementu, tak knihovnictví. (Pozn. př.: V Rakousku knihovny 

tradičně patří do systému vzdělávání, pořádají se zde nejrůznější vzdělávací aktivity). 

(Gruber, online, 2018-02-03) Definic, které byly formulovány k popsání managementu 

vzdělávání nacházíme, především v zahraniční literatuře, nepřeberné množství. Autorka 

se ponejvíce přiklání k výkladu pojmu, jak ho formuloval Euler. U managementu 

vzdělávání jde v jádru o zodpovězení otázky, jak sloučit individuální kompetence 

jednotlivců se strategiemi, strukturami a kulturami organizace, celku (Euler 2004, s.31). 

Přičemž za pojem „organizace” lze dosadit libovolnou instituci či jakýkoli název celku 

a definice bude stále platná. 

Jak již bylo řečeno výše, navazuje další vzdělávání na první etapu celoživotního učení, 

tedy počáteční vzdělávání a v dokumentech vzdělávací politiky je děleno na formální, 

neformální a informální. Hlavním rozdílem mezi počátečním a dalším vzděláváním je ten, 

že do dalšího vzdělávání spadá veškeré vzdělávání po ukončení počátečního vzdělávání 

a  vstupu subjektu na trh práce. Pokud nezletilý po absolvování povinné školní docházky 

vstoupí na pracovní trh a po nějakém čase se rozhodne opět studovat, měl by, striktně 

vzato, spadat do dalšího vzdělávání. Jelikož je však tento příklad spíše výjimečný, lze 

konstatovat, že drtivá většina účastníků dalšího vzdělávání jsou dospělí.  
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2.4.1 Legislativní rámec dalšího vzdělávání 

Další vzdělávání není podle Šeráka v legislativě ukotveno systematicky, jedná se vždy 

spíše o dílčí řešení problematiky v rámci zájmu jednotlivých resortů. Zčásti je další 

vzdělávání uvedeno ve školském (561/2004 Sb.)  a zčásti ve vysokoškolském zákoně 

(111/1998 Sb.), dále zákon 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání dalšího vzdělávání, 

kde se dalším vzděláváním rozumí „vzdělávací aktivity, které nejsou počátečním 

vzděláváním”, s tím, že v §21 je deklarováno, že i v rámci dalšího vzdělávání lze získat 

formální stupeň vzdělání (maturitu, VŠ diplom atp.) a je formulován pojem vzdělávání 

dospělých ve školách vedoucí k získání stupně vzdělání dalším vzděláváním. Strategické 

dokumenty jakými jsou Národní program vzdělávání v ČR, tzv. Bílá kniha (2001) 

a Strategie celoživotního učení ČR (2007) nemají legislativní charakter (Šerák, 2009, 

s. 119). 

K jednoznačnému začlenění dalšího vzdělávání do vzdělávacího systému z pohledu 

legislativy, se ani po jedenácti letech, které od chvíle zformulování tohoto požadavku 

uplynuly (r. 2006), nepodařilo. Neexistuje kontinuita ve strategických záměrech MŠMT 

a MPSV, tedy řídících orgánů, které mají na systematický vývoj vzdělávání největší vliv. 

Možná na skutečnost, že za posledních jedenáct let nebylo příliš pokročeno, má vliv i to, 

že jedinými dvěma ministry školství, kteří setrvali ve své funkci celé čtyři roky, byl 

Eduard Zeman (22. 7. 1998 – 12. 7. 2002) a Petra Buzková (15. 7. 2002 – 4. 9. 2006). 

 Zákoník práce se možností, že by si dospělý jedinec chtěl zvyšovat svou kvalifikaci 

věnuje, jak uvádí Dvořáková, v § 232, kde specifikuje v jakém rozsahu a za jakým účelem 

se zaměstnanec může věnovat studiu a za jakých okolností má nárok na náhradu mzdy 

nebo platu a v jaké výši. Jde výhradně o zvyšování kvalifikace, ostatní složky dalšího 

vzdělávání dospělých jsou v tomto zákoně (z pochopitelných důvodů) opomíjeny 

(Dvořáková et al. 2016, s. 109-112). 

Další ze zákonů, uvádí dále Dvořáková, který se alespoň okrajově věnuje dalšímu 

vzdělávání dospělých je Živnostenský zákon. Pro získání živnostenského oprávnění 

za účelem pořádání kurzů vzdělávání pro dospělé není potřeba splňovat žádné zvláštní 

podmínky. Podle Přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., se mimoškolní výchova 

a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti řadí mezi živnosti 
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ohlašovací, volné. Pouze rekvalifikační kurzy jsou specifické vzdělávací kurzy. Podmínky 

pro pořádání rekvalifikačního kurzu jsou dány Zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění 

rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání. Pořádání rekvalifikačního 

kurzu musí předcházet akreditace. Akreditaci ke kurzům uděluje Ministerstvo školství 

mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). Čímž se opět vracíme k zákonu č. 176/2009 Sb., 

kde jsou stanoveny náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, podmínky 

organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení (Dvořáková et al. 

2016, s. 148). 
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2.4.2 Další vzdělávání v systému celoživotního učení 

Lze tedy říci, že oba pojmy lze používat synonymně, přičemž pojem další vzdělávání 

se hodí především pro užití při dělení celoživotního učení do etap (počáteční a další) 

a pojem vzdělávání dospělých je vhodnější ve všech ostatních souvislostech 

pojednávajících o vzdělávacích a vzdělávajících se aktivitách dospělých. Umístění dalšího 

vzdělávání v systému vzdělávání je dobře patrné z následujícího schématu, převzatého 

se stránek MŠMT:  

Obrázek 3: Vzdělávání dospělých v systému celoživotního učení 

Zdroj: MŠMT, online, cit.2017-06-27 
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Ačkoli je další vzdělávání nedílnou součástí celoživotního učení, není prozatím systémově 

uchopeno. V současné chvíli není dořešeno jednoznačné začlenění do vzdělávacího 

systému, chybí odpovídající legislativa, všeobecně dostupná institucionální infrastruktura, 

systém financování a mnohé další atributy, které by ze segmentu vzdělávání řízeného 

téměř výhradně nabídkou a poptávkou, tedy tržními principy, udělaly plnohodnotnou, 

systémovou součást vzdělávacího systému ČR. Jedním z pokusů o takovéto začlenění, 

byl i projekt Koncept, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

a realizátorem byl Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení 

pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Projekt byl zaměřen především 

na uznávání výsledků dalšího vzdělávání, stimulaci poptávky po dalším vzdělávání 

jednotlivců i podniků, sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, kvalitu dalšího 

vzdělávání a další oblasti, praktický dopad, který by skutečně vedl k posunu systematizace 

dalšího vzdělávání, však ne zcela došlo (KDV, online, cit. 2017-07-08). 

Ve srovnání se zeměmi EU v ČR chybí vzdělávací a výcviková centra pro dospělé, 

poskytující obecně uznávanou kvalifikaci všem dospělým zájemcům, kteří ukončili školní 

docházku, nastoupili do praxe a z různých důvodů potřebují či požadují v průběhu svého 

života získat další nebo specializovanou (výjimečně prvotní) kvalifikaci, o zájmovém 

vzdělávání ani nemluvě (ESF CR, online, cit. 2018-05-11). 

Ministerstvem pro místní rozvoj jsou v rámci integrovaného regionálního operačního 

programu vyhlašovány výzvy na podporu rozvoje vzdělanosti, také Ministerstvem práce 

a sociálních věcí v rámci operačního programu „Zaměstnanost”, „Rozvoj dalšího 

vzdělávání,” Specifický cíl 2.4, zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání 

a celoživotní učení přímo reaguje na potřebu vytvořit dostupnou institucionální 

infrastrukturu dalšího vzdělávání svou aktuální výzvou č. 56 „Infrastruktura pro zájmové, 

neformální a celoživotní vzdělávání“, počet podaných žádostí o podporu je minimální. 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy pracuje s operačním programem 

Výzkum, Vývoj a Vzdělávání na období 2014-2020, který se ale více zaměřuje na zvýšení 

kvality vzdělávání, zajištění podmínek pro kvalitní výzkum, propojení vzdělávání 

a výzkumu s trhem práce a posílení principu rovného přístupu ke vzdělávání. Dále pak 

na snížení rizika neúspěchu mladých lidí ve vzdělání, což bude mít významný vliv 
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na kvalitu jejich života i na jejich úspěch na trhu práce. A nakonec na zlepšení kvality 

a efektivity vzdělávání a odborné přípravy, spravedlivost, sociální soudržnost a aktivní 

občanství, zlepšování kreativity a inovativnosti a rozvoj podnikatelských schopností, 

na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy (MŠMT, online, cit. 2017-06-27).  

Lze konstatovat, že do současné chvíle není problém dostupné institucionální 

infrastruktury v oblasti dalšího vzdělávání vyřešen. 

2.4.3 Systém financování a řízení kvality dalšího vzdělávání 

Ani systémové řešení financování a systém motivačních pobídek není z pohledu dalšího 

vzdělávání na uspokojivé úrovni a nedošlo zde k velkému posunu. Prostředky alokované 

z Evropských fondů nejsou instituce poskytující další vzdělávání dospělých schopné plně 

využívat pro administrativní komplikovanost, na finance ze státního rozpočtu většina 

z těchto institucí nemá nárok (pokud neposkytuje kurzy akreditované MŠMT) a jediné 

zdroje, které zbývají, jsou prostředky účastníků kurzů (Šerák, 2009, s. 120). 

Ve výčtu předpokladů pro systémové začlenění dalšího vzdělávání do vzdělávacího 

systému nemůže chybět ani kvalita, jde o téma velmi důležité, často diskutované 

a odpovídající pojednání o kvalitě v dalším vzdělávání by vyžadovalo mnoho prostoru, 

který zde nelze poskytnout, lze však alespoň na okraj zmínit snahy Asociace institucí 

vzdělávání dospělých (AIVD) o systémové řešení. Společnost AIVD připravila raiting 

hodnocení institucí poskytujících další vzdělávání, proběhl i pilotní provoz, 

ale po ukončení pilotního provozu byl tento projekt přerušen a není jasné, zda kdy bude 

uveden do praxe (AIVD, online, cit. 2017-06-11). 
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3 VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ 

Hledání odpovědí na otázky, jak se starší lidé učí, co se učí a co jim naučené přináší, 

získávají stále více na významu. Společenské změny, které jsou určovány demografickým 

vývojem, potřebností zvyšování věku odchodu do důchodu, hrozící chudobou ve stáří 

a exkluzí seniorů ze společnosti, vrhají podle Dietscheho a Meyera na problematiku 

vzdělávání seniorů, jako součásti celoživotního učení, zcela nové, důležitost této 

problematiky podtrhující, světlo (Dietsche, Meyer, 2004, s. 27). 

Před samotným pohledem na vzdělávání seniorů je potřeba si vymezit, co to stáří je, 

jak je definováno a jaký vliv má stáří na schopnost jedince se vzdělávat. Stáří je pojem, 

který je potřeba blíže vymezit před tím, než bude přistoupeno k pojednání o vzdělávání 

ve stáří a pro stáří, vzdělávání seniorů a gerontagogice. 

Stáří je přirozená součást života, podobně jako smrt. Tím, že před stářím zavíráme oči, 

nepřipouštíme si jej, otázky spojené s přirozeným fyziologickým vývojem nevyřešíme, 

ani nástup této životní etapy neoddálíme. Co ale vlastně je stáří? Jak na něj pohlíží odborné 

vědy a jak stáří, potažmo staré lidi, seniory, vnímá společnost? 

Následující část práce je věnována zodpovězení právě těchto otázek s poukazem na to, 

že stáří je součástí dospělosti a to se stále rostoucím podílem, doba, po kterou jsme staří, 

se stále prodlužuje. Dospělým je de jure jedinec, který dosáhl věku 18 let. Podle Světové 

zdravotnické organizace (WHO) začíná stáří 60. rokem života, dospělost tedy trvá 42 let. 

Při současné a stále se zvyšující naději dožití, bude brzy seniorské období života 

srovnatelně dlouhé jako ne seniorská dospělost. 

Na stáří lze pohlížet z psychologického, biologického, sociologického, zdravotnického 

a v neposlední řadě z edukačního hlediska. 

Psychologie je věda zabývající se lidskou psychikou, zkoumá lidské chování, mentální 

procesy a vzájemně inter reagující tělesné pochody. Problematice stáří se věnuje 

především vývojová psychologie a psychologie stáří a stárnutí. Ta rozděluje stáří do tří 

základních etap, na tzv. rané stáří (65 - 75 let), pozdější stáří (po 75 letech) a stařeckost 

(nad 90 let), toto dělení je v současnosti nejčastěji užívaným dělením, zároveň Benešová 

popisuje základní psychické a biologické změny, kterými jsou zhoršení smyslového 
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vnímání, zhoršení paměti, klesající inteligence, egocentrismus, sociální závislost a klesající 

adaptability (Benešová, 2014, s. 28 - 31). 

Z biologického hlediska jsou Veteškou sledovány změny lidského organizmu, které přímo 

souvisí se stárnutím mozku, což platí především pro vliv na smysly a centrální nervovou 

soustavu. Podle fyzického vývoje, potažmo degenerace jedince je biologický věk dělen na 

anatomický, karpální a fyziologický. Teorii procesu stárnutí se věnuje řada odborníků, 

kteří tuto problematiku důkladně zpracovali. Např. Ďoubal et al., Kubešová et al., 

Mühlpacher a další (Veteška, 2017, s. 44). 

Z pohledu sociologie je podle Benešové podstatné, že ve stáří dochází ke změnám 

sociálních rolí a potřeb, životního stylu a ekonomického zajištění. Zlomovým bodem pro 

sociální stáří je odchod do důchodu. Zatímco první věk (předproduktivní věk) 

je determinován přípravou na druhý, tedy produktivní věk, je třetí věk (postproduktivní 

věk) obdobím, na které většinou žádná příprava neprobíhala a s nastavšími změnami 

se senioři hůře či lépe vyrovnávají po svém, podle svých aktuálních možností. Někdy 

se hovoří i o čtvrtém věku, který je definován naprostou závislostí a nemohoucností 

(Benešová, 2014, s. 22, 23). 

Ze zdravotního hlediska jsou sledovány především nemoci ve stáří, přičemž převažují 

chronická onemocnění, která jsou důsledkem opotřebení orgánů, jedná se o tzv. 

degenerativní onemocnění, jejichž počátky často sahají do středního věku, ale plně 

se projeví až ve věku seniorském. Typickými představiteli těchto onemocnění jsou podle 

Vetešky artróza, arteroskleróza nebo cukrovka, které se projevují bolestivostí při pohybu, 

zadýcháváním, poruchami zažívání, závratěmi a dalšími obtížemi. Vedle chronických 

onemocnění se projevují i akutní onemocnění, která mohou, ale nemusejí mít přímou 

souvislost s chronickými chorobami. Včasná diagnostika a rychlá léčba jsou, nejen 

v seniorském věku, velmi důležité. Mezi akutní onemocnění patří například zánět slepého 

střeva nebo zánět žlučníku (Veteška, 2017, s. 52, 53). 

Edukační vědy vycházejí z poznatků všech výše jmenovaných vědních disciplín, 

aby edukační proces přizpůsobili potřebám a možnostem seniorů. Při edukaci seniorů 

je podle Špaténkové a Smékalové potřeba respektovat fyziologické změny a zdravotní 

omezení seniorů. Jedná se především o sníženou pohyblivost a sníženou senzorickou 
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kapacitu (zhoršení kvality zraku a sluchu), ale i zhoršenou odolnost vůči rušivým vlivům, 

zpomalení pohybu, které má za důsledek zpomalení psychomotorických funkcí. 

Pro edukační činnost je dále podstatná změna paměti, která se ve většině případů zhoršuje, 

především tzv. novopaměť a mění se z mechanické na logickou. Logicky uspořádané 

učivo, respektující zkušenosti a znalosti seniorů, přispívá k dobrému výkonu učících 

se seniorů (Špaténková, Smékalová, 2015, s. 64 - 66). 

Pro správné nastavení edukačních aktivit seniorů je důležitý i pohled na motivy, které 

seniory vedou ke vzdělávací činnosti. Ze studie Learning in Later Life vyplývá, 

že hlavními motivátory seniorů pro další vzdělávání jsou nejen možnost naučit se něčemu 

novému, rozšířit si dosavadní znalosti a zůstat duševně aktivní, ale i možnost věnovat 

se naplno tomu, co je po celý život bavilo a zajímalo a neměli čas a příležitost svůj zájem 

rozvíjet. Velká část seniorů spatřuje ve vzdělávání možnost dosáhnout osobního 

uspokojení a smysluplného využití času, příležitost k setkávání se se stejně smýšlejícími 

a aktivně laděnými vrstevníky a v neposlední řadě i možnost získat na základě nabitých 

vědomostí pracovní místo a pomoci tak své rodině, případně komunitě (Learning in Later 

Life, online, cit. 2017-07-26).  

Z výše uvedeného vyplývá, že určení toho, co je stáří a kdy začíná, není jednoznačně 

možné. Nejjasnější a nejjednodušší je určení hranice stáří podle věku, tzv. chronologické 

stáří, jde však o problematické a nejednoznačné vymezení. Nevypovídá nic o skutečném 

psychickém a fyzickém stavu jedince a už vůbec nerespektuje subjektivní vnímání stáří, 

které se může často měnit podle aktuálního zdravotního stavu a psychického rozpoložení 

člověka. (Špatenková, Smékalová, 2015, s. 48) 

Veteška uvádí, že Světová zdravotnická organizace (WHO) člení stáří do tří stádií, rané 

60-74 let, vlastní 75-89, dlouhověkost 90 let a více (Veteška, 2017, s. 42). 

V jiné publikaci Veteška dále uvádí, že Americká geriatrická společnost periodizuje stáří 

na mladší stáří 65-74 let, stáří 75-94 let, dlouhověkost 95 let a více (Veteška, 2016, s. 155). 

Ve většině zemí, zapojených do „Programme for the International Assessment of Adult 

Competencies” (PIAAC), je nejvyšší jmenovaná věková hranice respondentů stanovena 

na 65 let, v Německu byla tato hranice posunuta prostřednictvím projektu „Competencies 
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in Later Life” (CiLL) na dotazování respondentů ve věku od 66 do 80 let. CiLL, projekt 

zaštítěný Spolkovým ministerstvem pro vzdělání a výzkum (Bundesministerium für 

Bildung und Forschung (BMBF), zkoumá důležité kompetence ve vyšším věku a udává 

směr, jakým způsobem tyto lze rozvíjet. Projekt je realizován Německým institutem 

pro vzdělávání dospělých (DIE) se sídlem v Bonnu, Institutem pro všeobecnou pedagogiku 

a výzkum vzdělávání na Univerzitě Ludwiga-Maximiliana v Mnichově (LMU) společně 

s Institutem pro výchovné vědy Univerzity v Tübingenu (BMBF, online, 2018-06-11). 

CiLL se kromě testování, které je srovnatelné s testy PIAAC, zaměřuje na zkoumání 

sociodemografických údajů, sebehodnocení v oblasti zdraví a každodenního užívání 

kompetencí respondentů v běžném životě. 

Věk odchodu do důchodu se v různých zemích velmi liší, ani tento věk nelze pokládat 

za jednoznačně určující hranici stáří. Na Islandu je podle údajů České správy sociálního 

zabezpečení věk odchodu do důchodu u mužů stanoven na 67 let, v Německu také, 

v Rakousku 65 let a ve Francii dokonce 60 let. Podle jiného zdroje je průměrný věk 

skutečného odchodu do důchodu na Islandu 69,5 let, v zaměstnání Islanďané tedy 

setrvávají déle, než by museli, což je dáno asi i skutečností, že odchod do důchodu lze 

na Islandu posunout až na 72 let, přičemž se za každý odpracovaný měsíc nad stanovenou 

hranici se penze zvyšuje o 0,5 procent, maximálně však o 30 % původní částky (Spolková 

správa sociálního zabezpečení, 2014, s. 13).  

Definice stáří není jednoznačně formulovatelná a vždy musí být uvažováno v širších 

souvislostech a zohledněn nejen konkrétní věk a fyzické a psychické možnosti jedince, 

ale i sociální a společenský kontext. Společnost může seniory vnímat jako potřebné, 

nesamostatné a závislé jedince, kteří pro společnost představují zátěž, nebo jako moudré 

a zkušené jedince s obrovským potenciálem obohatit celou společnost předáváním životní 

moudrosti. V současné době probíhá v zemích Evropské unie snaha o vytvoření obrazu 

aktivního seniora, který je pro společnost cenným přínosem, podílí se na celospolečenském 

dění, zasahuje do komunální politiky a rozhodovacích procesů na národní úrovni. Zkrátka 

obraz moudrého, aktivního, zodpovědného a angažovaného člověka, který disponuje 

životní moudrostí, kterou je ochoten dále rozvíjet a dělit se o ni s ostatními. Obrázek sice 
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velmi pěkný, ale při pohledu na běžné současné seniory u nás, poměrně odtržený 

od reality. 

3.1 Gerontagogika, vzdělávání ve stáří a ku stáří 

Homolková uvádí: „Gerontagogika je aplikovaná vědní subdisciplína andragogiky, 

která se zabývá vzděláváním, výchovou a péčí o seniory, přípravou na stáří a 

mezigeneračními vztahy” (Hromková, 2011 in Benešová, 2014, str. 7). 

Pojem „gerontagogika” není podle Vetešky ani u nás, ani v německy mluvících zemích 

zatím zcela ustálený, v českých zemích se lze setkat také s pojmy jako gerontopedagogika, 

geragogika, případně je tato subdisciplína andragogiky výjimečně označována 

jako gerontoandragogika atp. (Veteška, 2017, str. 92). 

V německy mluvících zemích jsou používány pojmy Altenbildung (vzdělávání starých), 

Alternsbildung (vzdělávání ve/ke stárnutí), Seniorenbildung (vzdělávání seniorů), 

Altenpädagogik (pedagogika starých), Alterserziehung (výchova starých), Gerontagogik 

(gerontagogika), Geragogik (geragogika), Sozialgeragogik (sociální geragogika), 

Weiterbildung im Alter (další vzdělávání ve stáří), Weiterbildung im dritten Lebensalter 

(další vzdělávání ve třetím věku), Bildung in der nachberuflichen Phase (vzdělávání 

v postproduktivní fázi) a mnohé další. Tato různorodost má opodstatnění jednak v různých 

oborech (gerontologie, sociologie, psychologie, sociální pedagogika), které se edukační 

činnosti seniorů věnují, nemalý vliv měl i historický vývoj, během kterého se pohled 

společnosti na edukaci seniorů a na seniory vůbec, měnil a vyvíjel. I v německy mluvících 

zemích probíhají snahy o sjednocení terminologie a jsou diskutovány především pojmy 

geragogika, gerontagogika a sociální geragogika, které by se jako samostatně etablované 

vědní disciplíny věnovali problematice vzdělávání seniorů, přičemž ani vymezení těchto 

pojmů vůči sobě navzájem nevyznívá zcela jednoznačně (Bubolz-Lutz, 2010, s 44 - 48). 

Geragogika, pojem, který je odvozen ze dvou řeckých slov, významu starý a vedení, 

dohromady vedení ve stáří, ale i ke stáří, mající popisovat především přípravu na třetí 

životní etapu. Podle Arnoldové vznikl tento pojem ve snaze přiblížit se co nejvíce pojmům 

peda-gogika a andra-gogika. Předmětem zájmu geragogiky má být podle Arnoldové 

zkoumání vztahů a podmínek souvisejících se schopností učení ve stáří, vytváření 
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prostředků a metod pro učení a provázení během seniorského věku, včetně vzdělávání osob 

věnujících se práci a vzdělávací činnosti se seniory (Arnoldová, 2000, s. 18). 

Gerontagogika má podle Arnoldové dále původ ve slově gerontago, které lze přeložit 

jako vedení/péče (o) kmeta a má působit výchovně na staré jedince, tak, aby ke stáří 

přistupovali zodpovědně a vnímali stáří jako příležitost prožít tuto etapu příjemně, pěkně. 

(Arnoldová, 2000, s. 18) 

Veelken rozšiřuje pojem geragogika o sociální rozměr, popisuje sociální geragogiku jako 

vzdělávání seniorů a se seniory v sociálním kontextu se zaměřením na kulturu, volný čas, 

nauku o zdraví ve vyšším věku. (Veelken, 1994, s. 18) 

V této práci bude nadále užíváno pojmu „gerontagogika”, odvozeného podle Vetešky 

z anglického „gerontagogy”, který se poprvé objevil v roce 1962 v práci Otta Friedricha, 

německého filozofa a vysokoškolského učitele, načež následně Bollnow „navrhl realizovat 

výchovnou pomoc ve stáří, jež by měla sloužit efektivnímu a smysluplnému zvládání 

životních situací v této fázi ontogeneze. Nauku o výchově starších lidí označil 

jako gerontagogiku, součást vzdělávání dospělých” (Veteška, 2017, str. 92). 

3.1.1 Konstituování gerontagogiky 

Gerontagogika se nevěnuje pouze edukační práci se seniory, velká pozornost je věnována 

také přípravě na stáří a studiu mezigeneračních vztahů. Gerontagogika není pouze 

aplikovanou subdisciplínou andragogiky, vyvíjí se postupně v samostatnou edukační vědu, 

ohniskem zájmu jsou teoretická východiska věd zabývajících se vzděláváním a stářím, 

která jsou převáděna v praktické edukační postupy specificky upravené pro potřeby 

seniorů. (Bubolz-Lutz et al., 2010, str. 11, 12) Pro konstituování gerontagogiky 

jako samostatné vědní disciplíny hovoří i samotný objekt zájmu, kterým v andragogice 

je dospělý jedinec, v gerontagogice však dospělý jedinec v postproduktivním věku. 

V rámci edukačního procesu existují velké rozdíly v přístupu k jedinci v produktivním 

věku, jehož potřeby, motivy i možnosti se od těch v postproduktivním věku značně liší. 

Těmto odlišnostem je potřeba přizpůsobit formy a způsoby učení (Veteška, 2017, str. 93). 

V této práci bude na gerontagogiku pohlíženo jako na součást vzdělávání dospělých, tedy 

subdisciplínu andragogiky, s vědomím, že v budoucnu lze velmi pravděpodobně očekávat 
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vydělení gerontagogiky jako samostatné edukační vědy, jak lze vidět 

na obrázku 4. Schéma znázorňuje jednotlivé etapy lidského života, které jsou zde 

rozděleny do základních životních úseků, kterými se zabývají jednotlivé edukační vědy. 

Poznatky gerontologie opodstatněnost vzdělávání seniorů podporují, jelikož byla 

prokázána schopnost seniorů učit se, což současně podporuje rozvoj gerontagogiky 

jako samostatné vědy. 

Obrázek 4: Model edukačních věd 

Zdroj: upraveno podle Vetešky, 2017, str. 94 

Schéma v originále respektuje na časové ose skutečnost, že věková hranice oddělující 

působnost jednotlivých edukačních věd není zcela ostrá, autorka práce z důvodů dalšího 

zpracování dat v této práci tuto hranici, pouze pro potřeby této práce, stanovila 

jednoznačně i s vědomím, že se tím dopouští drobné nepřesnosti. 

Stejné důvody, které postupně pravděpodobně povedou k osamostatnění gerontagogiky 

od andragogiky, vedou autorku práce k podrobnému zaměření se na problematiku 

vzdělávání seniorů, ale i vzdělávání celé společnosti o stáří, o adekvátní přípravě na stáří 

a působení na zlepšení mezigenerační komunikace a vztahů. Zájem o tuto problematiku 

narůstá napříč nejrůznějšími vědními disciplínami, politikou a i celou společností s tím, 

jak narůstá počet seniorů a mění se poměr, jakým je tato skupina obyvatel zastoupena 

ve společnosti a zároveň jakým způsobem se proměňují zájmy a možnosti seniorů, 

kteří jsou v porovnání s minulostí aktivnější, bohatší a činorodější, což je umožněno 
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především zlepšujícím se zdravím i finančními možnostmi, které jsou u nás v porovnání 

s většinou západoevropských zemí sice stále horší, ale rozhodně se zlepšující se tendencí. 

V roce 2014 byla úroveň příjmů osob starších 65 let poloviční v porovnání s Německem, 

které tvořilo výchozí základnu pro srovnání. Rakousko je na tom v tomto ohledu ještě lépe 

než Německo. 

Graf 1: Příjmy osob starších 65 let v roce 2014 

Zdroj: DESTAT, 2016 

V originále se graf 1 nazývá „Příjmy osob starších 65 let” podtitul říká, že hodnoty 

jsou vztaženy ke kupní síle v Německu. Názvy jednotlivých zemí autorka práce 

nepokládala za nutné přeložit. Graf 1 je převzat bez úprav, autorka práce nepokládala 

jakékoli úpravy za přínosné. I bez úprav je na první pohled zřejmé, jak si jednotlivé země 

v rámci příjmů osob starších 65 let stojí v porovnání k ostatním. V čele států stojí 

Lucembursko s hodnotou 172, což představuje téměř dvojnásobek v porovnání 

s Německem. Hned druhé místo zaujímá Rakousko s hodnotou 118. Česká republika 
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zaujímá nižší střed za zeměmi jako jsou Itálie, Španělsko a Slovinsko. Hůře než Česká 

republika jsou na tom země jako Portugalsko, Polsko, Slovensko, Řecko a další. 

Jak již bylo řečeno výše, pokrývá vzdělávání dospělých přibližně tři čtvrtiny lidského 

života a jde tudíž o velmi rozsáhlé a různorodé pole působnosti. Ohnisko zájmu 

pedagogiky představuje především dítě, andragogika přebírá mladé lidské jedince 

a provází je celým produktivním i postproduktivním životem a bylo by více než logické, 

kdyby s přechodem člověka z produktivního věku do postproduktivního věku nastoupila 

gerontagogika. Vzdělávací potřeby seniorů, jejich motivy, mentální možnosti i očekávání 

se od potřeb během produktivní fáze života liší a gerontagogika, která podle Benešové 

vychází především z poznatků gerontologie v kombinaci s ostatními edukačními vědami, 

dále pak zohledňuje poznatky geriatrie a gerontopsychologie, je připravena na konkrétní 

edukační požadavky seniorů adekvátně reagovat a přistupovat k celé problematice 

se zapojením poznatků z mnoha různých vědních disciplín, tedy poměrně zeširoka, 

ale s úzkým zaměřením na seniory a problematiku stáří jako takovou (Benešová, 2014, 

str. 9). 

Obrázek 5: Gerontagogika ve vztahu k edukačním vědám a gerontologii 

Zdroj: Bubolz-Lutz, 2010, s. 58 
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Z obrázku 5 vyplývá subdisciplinární a zároveň transdiciplinární postavení gerontagogiky 

vůči gerontologii a edukačním vědám. Přerušovaná čára vyjadřuje vzájemnou prostupnost 

všech disciplín, překračování dříve vymezených hranic, v ideálním případě se tyto vědní 

disciplíny vzájemně doplňují a spolupracují. Gerontagogiku však ovlivňuje mnohem více 

vědních disciplín, proto je též označována jako interdisciplinární (věda opírající 

se o poznatky jiných věd), multidisciplinární (věda spolupracující s jinými vědami) 

a transdisciplinární (věda překračující dříve vymezené hranice mezi obory) (srov. Veteška, 

2017, Benešová, 2014, Bubulz-Lutz, 2010). Množství vědních disciplín, s nimiž 

gerontagogika spolupracuje, o jejichž poznatky se opírá a jejichž hranice překračuje, 

naznačuje následující obrázek 6. 

Obrázek 6: Gerontagogika v interdisciplinární výměně 

Zdroj: Bubolz-Lutz, 2010, s. 58 

Jak je patrné z obrázku 6, čerpá gerontagogika z obrovského množství poznatků 

nasbíraných nejrůznějšími vědními disciplínami. Některé již byly podrobně popsány výše 

v kapitole pojednávající o stáří, na tomto místě jde spíše o připomenutí této skutečnosti 
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v souvislosti s gerontagogikou, vědní subdisciplínou, která však aspiruje na osamostatnění, 

což ale nelze zaměňovat za osamocení. Naopak, lze předpokládat, že osamostatnění 

gerontagogiky by přineslo prohloubení znalostí, které by zpětně obohatily ostatní vědy. 
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3.2 Stručná historie vzdělávání seniorů v Evropě 

V původních zemích EU lze vzdělávání seniorů vysledovat až do šedesátých let minulého 

století. Evropská Unie se tehdy skládala ze šesti států a nazývala se Evropské 

(hospodářské) společenství (EHS) a již v zakládající smlouvě z roku 1957 lze najít 

ve čtyřech článcích zmínku o společném vzdělávání, jedná se však o vzdělávání profesní, 

které má přispět ke společnému hospodářskému růstu díky kvalifikovaným pracovním 

silám. Do prvních zmínek o vzdělávání seniorů si rétorika politiky Evropské Unie musí 

počkat dalších necelých čtyřicet let. 

Prvním důležitým příspěvkem k rozvoji vzdělávání seniorů v evropském kontextu byl 10. 

gerontologický kongres pořádaný roku 1975 v Jeruzalémě, na kterém téma vzdělávání 

seniorů již nebylo pojednáváno okrajově, bylo mu naopak věnováno mnoho pozornosti 

v řadě příspěvků (The Gerontologist, online, cit. 2018-2-2). Vzdělávací politika Evropské 

Unie se však problematice vzdělávání seniorů věnovat ještě nezačala, což může souviset 

i s vysokou autonomií členských států při určování vzdělávací politiky. 

Do zorného pole evropského referenčního rámce se problematika seniorů podle Klercqa 

dostala až v roce 1993, což byl podle některých zdrojů „Evropský rok seniorů” (Klercq, 

2000, s. 143). 

Jiní autoři pokládají za zlomový již rok 1973, kdy ve Francii na univerzitě v Toulouse byla 

založena první univerzita třetího věku. 

V této souvislosti nelze opomenout ani myšlenky J. A. Komenského, který jako první 

formuloval myšlenky o nutnosti celoživotního vzdělávání, které v této práci již byly 

uvedeny blíže v předchozích kapitolách a zmínka je zde pouze z důvodu 

neopominutelnosti Komenského v souvislosti s historií vzdělávání seniorů v Evropě, ale 

i celém světě. 

V roce 1993 vydala Komise Evropských společenství Bílou knihu „Růst, 

konkurenceschopnost, zaměstnanost”, která reagovala především na nezaměstnanost 

a možnosti, jak se s tímto problémem vypořádat. V souvislosti se vzděláváním je v tomto 

dokumentu zmiňováno především profesní vzdělávání, které má Evropě i nadále zaručit 

konkurenceschopnost, není zde ale opominut ani demografický vývoj společnosti, 
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který upozorňuje na stárnutí populace a změny funkce rodiny. V roce 1995 byla Komisí 

Evropských společenství vydána „Bílá kniha o vzdělávání a odborném výcviku - 

Vyučování a učení na cestě k učící se společnosti”, jejíž myšlenková východiska vycházela 

jak z předešlé Bílé knihy, tak z nutnosti reagovat na proměny ve společnosti. 

Na tomto místě je potřeba uvést, že Bílá kniha má pro členské země pouze doporučující 

charakter, poukazujíc na aktuální problémy ve společnosti má podpořit odbornou i laickou 

debatu na dané téma, což v ideálním případě může vést ke schválení a zavedení 

konkrétních opatření. 

Za konkrétní výstup obou Bílých knih lze pokládat i to, že rok 1996 byl vyhlášen 

„Evropským rokem celoživotního učení”, čemuž předcházela „První globální konference 

o celoživotním učení”, která se konala v roce 1994 v Římě. Od této chvíle se celoživotní 

učení, vzdělávání dospělých, ale i vzdělávání v postproduktivní fázi života stává trvalou 

součástí politických, odborných i laických diskuzí o vzdělávání a pro edukaci seniorů lze 

zlom ve vývoji vnímat právě zde, jelikož vědomí o demografickém vývoji a potřebnosti 

na tento vývoj reagovat se silně usídluje v politikách napříč všemi obory, ať již v rámci 

politických dokumentů, diskuzí odborné veřejnosti, podpůrných opatření a programů. 

Důraz je sice i nadále kladen na vzdělávání mladých a dospělých v produktivním věku, 

ale bod „Rovnost šancí” jasně deklaruje „Vzdělání pro všechny”, tedy i pro seniory. 

Další průběh byl ve znamení implementace konceptů a konkrétních cílů celoživotního 

učení do systémů vzdělávání v Evropě. V březnu 2000 vytyčila v Lisabonu Rada Evropy 

hlavní strategický cíl pro evropské společenství pro období 2000-2010: Evropa by se měla 

"stát nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomikou na světě, která čerpá 

ze znalostí a dovedností a je schopna nepřetržitého hospodářského růstu při současném 

dosažení většího množství lepších pracovních příležitostí a větší sociální soudržnosti” 

(Rada Evropské unie, 2000, s. 2). K dosažení tohoto cíle je potřeba, aby se všichni 

obyvatelé evropských zemí učili po celou dobu svých životů. Tento hlavní cíl byl 

rozpracován do 3 strategických záměrů, které obsahují 13 cílů. Strategické záměry řeší 

otázky kvality a efektivity vzdělávacích systémů, přístupnosti ke vzdělání pro všechny 

a nutnosti otevření vzdělávacích systémů a odborné přípravy okolnímu světu. 
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V pracovním materiálu Evropské komise „Memorandum o celoživotním učení” z roku 

2000 byly poprvé rozpracovány strategie pro realizaci celoživotního učení v Evropě, 

koncept byl sice znám již dříve, ale teprve nyní došlo k implementaci do pevného rámce 

evropské politiky.  

Formulace popisující celoživotní učení, použitá v Memorandu, je natolik výstižná, přesně 

postihující podstatu celoživotního učení, přímé souvislosti a návaznosti počátečního 

vzdělávání s dalším vzděláváním, že je zde citována doslova, jakákoli parafráze 

by zbytečně mohla význam rozostřit: 

„Celoživotní učení chápe veškeré učení jako nepřerušenou kontinuitu “od kolébky 

do hrobu”. Vysoce kvalitní základní vzdělávání pro všechny, od nejútlejšího dětství, je jeho 

základnou. Základní vzdělávání následované počátečním odborným vzděláváním 

a přípravou by mělo vybavit všechny mladé lidi novými dovednostmi vyžadovanými 

v ekonomice založené na znalostech. Mělo by také zajistit, že se „naučí učit se“ a že budou 

mít k učení pozitivní postoj.” (Evropská komise, 2000, s. 6) I z této krátké citace vyplývá 

stále silný důraz kladený na počáteční vzdělávání a odbornou přípravu, vzdělávání 

v postproduktivním věku je pojednáno pouze okrajově v rámci 3. myšlenky, Inovace 

ve vzdělávání (Evropská komise, 2000, s. 12). 

Z mezinárodních dokumentů se postupně cíle a strategie týkající se vzdělávání 

implementovaly do národních dokumentů ČR, především pak do Národního programu 

přípravy na stárnutí a Národní strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 - 

2017. České strategické dokumenty vznikaly chronologicky v tomto pořadí: Národní 

program rozvoje vzdělávání v ČR (2001), tzv. Bílá kniha, Dlouhodobý záměr vzdělávání 

a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky (2002), Strategie rozvoje 

lidských zdrojů (2003), Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy v ČR (2007), Strategie celoživotního učení ČR (2007), Strategie vzdělávací 

politiky České republiky do roku 2020 (2014), Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 (2015).  

Důvodů pro sílící zájem o edukaci seniorů a život seniorů vůbec je více, k nejdůležitějším 

podle Špatenkové a Smékalové patří dlouhodobý demografický vývoj, včetně predikce 

pokračujícího nárůstu obyvatel v důchodovém věku, tedy stárnutí populace a sociální 
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kontext, jelikož v současné době lze pozorovat zhoršující se vztah společnosti k seniorům, 

někdy lze „hovořit až o gerontofobii, chorobném strachu ze stáří a stárnutí.” (Špatenková, 

Smékalová, 2015, s. 13) Demografickému vývoji se samostatně věnuje následující 

kapitola, jelikož jde o oblast velmi rozsáhlou a pro úvahy o odůvodněnosti rostoucího 

zájmu o seniory a jejich vzdělávání, stěžejní. 

3.2.1 Tradiční místa vzdělávání seniorů 

Je nabídka vzdělávacích aktivit pro seniory ve sledovaných zemích srovnatelná? Jaká jsou 

tradiční místa vzdělávání seniorů? 

V Německu patří k tradičním místům, kde probíhá vzdělávání seniorů, vedle univerzit  

a akademií třetího věku, Vysoké lidové školy (VHS), církevní vzdělávací instituce 

a obecní spolky. V Rakousku hrají ve vzdělávání dospělých důležitou roli, vedle Vysokých 

lidových škol, i knihovny. U nás se senioři mohou vzdělávat na univerzitách a akademiích 

třetího věku, univerzitách volného času, Experimentálních univerzitách pro prarodiče 

a vnoučata, virtuálních univerzitách a v klubech seniorů. (srov. Veteška, 2016, s. 159) 

Univerzity třetího věku (U3V) patří k nejnáročnějšímu možnému studiu seniorů a jak sám 

název napovídá, mohou být zakládány pouze při odborném spojení s univerzitou, 

či vysokou školou. Jedná se o institucionalizovanou formu vzdělávání v postproduktivním 

věku. Lze se s nimi setkat ve všech zemích Evropy, Česká republika, Německo 

a Rakousko netvoří výjimku. Obvykle mohou na U3V studovat osoby starší 55 let, 

ale i osoby mladší, především invalidní důchodci. V organizaci a obsahu vzdělávacích 

aktivit mají U3V autonomii, jsou zcela v jejich kompetenci a mohou se díky tomu 

univerzita od univerzity lišit. Špatenková se Smékalovou uvádějí, že u nás byla v roce 

1993 založena Asociace univerzit třetího věku, která působí na jednotnost názorů, forem 

a pravidel existence U3V (Špaténková, Smékalová, 2015, s. 90). 

I Akademie třetího věku (A3V) jsou institucionalizovanou formu vzdělávání 

v postproduktivním věku a najdeme jak u nás, tak v Německu a Rakousku. Tyto akademie 

jsou zakládány v místech, kde nejsou univerzity a vysoké školy, mají podstatně volnější 

program, nejsou zde skládány zkoušky a výuka je často obsahově zaměřena na témata 
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související se zvládáním stáří, kulturu, pohybové aktivity, různé exkurze a další 

volnočasové aktivity. (srov. Špaténková, Smékalová, 2015, s. 94) 

Další institucionalizovanou organizací věnující se vzdělávání seniorů, jsou kluby aktivního 

stáří (KLAS). První takový klub založila na našem území roku 1978 paní Weberová 

se záměrem vytvořit především místo pro setkávání osamělých seniorů a umožnit jim 

tak navázání sociálních kontaktů (Aktivní stáří, online, 2018-04-05). Dnes lze tyto kluby 

najít při zdravotnických zařízeních, jsou zřizovány i obcemi a neziskovými organizacemi. 

Náplně jsou různé, účel však zůstává stále stejný, aktivizovat a mobilizovat seniory, 

podporovat rozvoj vzájemných sociálních vazeb a tím zvyšovat kvalitu jejich života. 

Andragogickou infrastrukturu v České republice tvoří nejen řada institucí, ale i různé 

informační zdroje, Veteška uvádí webové portály, odborné a vědecké časopisy 

či výkladové slovníky (Veteška, 2016, s. 257). Mezi nejrozšířenější vzdělávací programy 

pro seniory v ČR patří podle Balcarové Univerzity třetího věku (U3V), Akademie třetího 

věku (A3V), Lidové univerzity, Kluby třetího věku, kluby seniorů, kluby aktivního stáří, 

kluby důchodců, kluby, dříve narozených, Seniorská poradenská centra, Letní univerzitní 

kurzy, edukační akce v domovech pro seniory, poznávací zájezdy pro seniory, vzdělávací 

akce knihoven a muzeí, programy zaměřené na tělesnou a pohybovou výchovu seniorů, 

Diakonie a církevní aktivity, video, TV a rozhlasové pořady (Balcarová in Veteška et al. 

2014, s. 153). 

Lze konstatovat, že nabídka vzdělávacích aktivit pro seniory je ve všech sledovaných 

zemích srovnatelná. Ovšem to, že je srovnatelná nabídka neznamená, že je srovnatelná 

i poptávka. Poptávka seniorů po vzdělávacích aktivitách úzce souvisí mimo jiné s tím, 

zda jsou pokryty jejich základní potřeby, zda nežijí na hranici chudoby, zda se touží 

vzdělávat či mnohem více cítí potřebu po sociálním kontaktu s okolím. Záleží 

na managementu těchto vzdělávacích institucí, zda si pravidelně ověřují motivy a bariéry 

pro účast seniorů na vzdělávání a zda svou nabídku adekvátně přizpůsobují. To, zda tyto 

vzdělávací instituce plní své poslání vždy úzce souvisí s kvalitou řízení těchto institucí 

a kvalitou lektorů a poradců, kteří se seniorům věnují.  
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4 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V EVROPĚ, U NÁS, 

V NĚMECKU A RAKOUSKU 

Nejprve je potřeba vymezit základní demografické pojmy, vedle vymezení samotné 

demografie jsou i další pojmy, jakými jsou stárnutí populace, demografická revoluce, 

komprese a expanze, jelikož se dále v práci s těmito pojmy bude pracovat. 

Demografie je věda zabývající se počtem, složením, vývojem a zákonitostmi vývoje 

obyvatelstva, hledá obecné zákonitosti reprodukce lidské populace a zároveň zkoumá 

specifické projevy konkrétních populací (Demografický informační portál, online, 

cit. 2018-05-05). 

Důležitým výstupem demografie jsou i demografické prognózy, které slouží 

k předpovídání předpokládaného vývoje jak počtu, tak složení populace. Nevýhodou 

prognóz je, že mohou být nepřesné. Demografické prognózy jsou důležité, umožňují 

včasnou přípravu na nadcházející situaci, která by bez patřičných opatření mohla vyústit 

v katastrofu. Tato opatření se musejí týkat především rodinné politiky, integrace migrantů, 

upravení sociálních systémů, přizpůsobení vzdělávání a dalších. Na této cestě změny může 

Evropská unie sehrát pozitivní roli, pobízejíc své členy k přípravě na nadcházející situaci 

prostřednictvím společných cílů deklarovaných mimo jiné i v Lisabonské smlouvě, 

více vzdělání, více inovací, více udržitelnosti pro větší konkurenceschopnost (Klingholz, 

2008, s. 6 - 7). 

O stárnutí populace hovoříme podle Benešové tehdy, když se podíl starých lidí v populaci 

zvyšuje. Důvodem pro tento jev je demografická revoluce, především pokles porodnosti 

za současného prodlužování naděje dožití. Stárnutí populace se měří za pomoci indexu 

stáří (is), což je podíl postreprodukční (P50+) a dětské složky (P0-14) obyvatelstva 

uváděný v procentech (Mühlpachr in Benešová, 2014, s. 50). 

Poprvé byly tyto zákony formulovány francouzským sociologem Landrym (nikoli Landim, 

jak mylně uvádí Benešová, 2014, s. 50) právě pod názvem Demografická revoluce. 

Demografickou revoluci, zvanou též Demografický přechod, definoval český demograf 

Zdeněk Pavlík, který zároveň tento pojem v Čechách zavedl, následovně: „Demografickou 

revoluci je možno co nejstručněji charakterizovat jako převratnou a v celé historii lidstva 
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ojedinělou přeměnu charakteru demografické reprodukce, která je ve svém výsledku 

nejzřetelněji patrná ve změnách v úrovni úmrtnosti, porodnosti a ve věkové struktuře 

jednotlivých populací.“ (Pavlík, 1986, s. 510) 

Tento demografický fenomén je pro lepší přehlednost v odborné literatuře dělen na více 

fází, lze se však setkat s dělením na tři, čtyři i pět fází. Autorka práce se přiklání k dělení 

na čtyři fáze podle Benešové, kdy první fáze znamená rovnoměrný počet obyvatel, který je 

dán vysokou porodností i úmrtností se střední délkou dožití 20 - 30 let. V této fázi se rodí 

6 - 8 dětí v rodině (Benešová, 2014, s. 50). 

Hirschman upřesňuje tyto údaje v tom smyslu, že počet dětí v evropských rodinách 

směrem na západ a na sever klesá (Hirschman, 1994, s. 2). 

Druhou fázi definuje snižování úmrtnosti při zachování vysoké porodnosti, což má 

za následek přirozený přírůstek populace. Začátek tohoto demografického přechodu 

způsobila podle Bacciho především Britská agrární revoluce, která se datuje na počátek 

osmnáctého století, postupující postupně z Anglie přes Francii a Německo do Rakouských 

zemí a Ruska. Tento proces probíhal poměrně pomalu, a zatímco v Anglii započal 

počátkem osmnáctého století do Ruska dorazil až o přibližně 200 let později (Bacci, 2003, 

s. 159 - 160). 

Hlavním rysem třetí fáze, jak uvádí Benešová, je pokles porodnosti. Důvody, které nástup 

této fáze způsobují jsou stále předmětem diskuze, nejpravděpodobněji se však jedná 

o reakci na snížení úmrtnosti během druhé fáze. Čtvrtá fáze se vyznačuje rovnoměrným 

počtem obyvatel, úmrtnost i porodnost je nízká, naděje dožití převyšuje 70 let, počet dětí 

v rodině je 1 - 2 (Benešová, 2014, s. 50). 

Stárnoucí populace s sebou přináší rizika, ale i příležitosti, což do značné míry záleží 

na kvalitě stárnutí. Touto problematikou se zabývají dva hlavní myšlenkové proudy, 

kompresní a expanzní. Kompresní teorie od Jamese Friese předpokládá, 

že se se zvyšujícím věkem posune zároveň hranice, kdy se objeví choroby provázející stáří, 

nemocnost a doba, po kterou jedinec bude nemocný, se neprodlouží, pouze posune. Proti 

tomuto názoru stojí Ernest Gruenberg se svou expanzní hypotézou v opozici. Podle jeho 

názoru se lidé budou dožívat vyššího věku, ale nemocnost bude mít počátky ve stejném 
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období jako nyní, náklady na péči o nemocné v důsledku toho vzrostou a kvalita života 

se v seniorském věku nezlepší (DESTAT (Spolkový statistický úřad), 2010, s. 11). Lze 

se setkat i s názory, že nastanou obě varianty, přičemž kompresní teorie se bude týkat 

vzdělanějších obyvatel z vyšších příjmových skupin, zatímco nižší příjmové skupiny 

s nižším vzděláním dají za pravdu expanzní teorii (Sütterlin, 2017, s. 18). 

4.1 Postup při zpracování dat 

Pro demografickou analýzu byly použity především údaje dostupné na Eurostatu 

(statistickém úřadě Evropské unie),  OECD.Statu, OSN, GeroStau (statistického 

informačního systému centra pro otázky stáří), Českého statistického úřadu, Destatisu 

(spolkového statistického úřadu), dále zprávy a analýzy zveřejněné na stránkách 

Spolkového ministerstva pro rodinu, seniory, ženy a mládež (BMFSFJ), Spolkového 

ministerstva pro vzdělání a vědu (BMBF) a dostupná odborná literatura našich 

i zahraničních autorů. Cílem analýzy je popsat demografický vývoj v Evropě včetně 

zohlednění relevantních prognóz dalšího vývoje a vytvořit tak podklad pro opodstatněnost 

hlubšího zájmu autorky o problematiku seniorů a jejich vzdělávání a vytvořit návrhy, 

jak na vzniknuvší situaci reagovat v oblasti vzdělávání, ale i sociální a pracovní. 

Gerontagogika je prozatím subdisciplínou andragogiky, závěry analýzy však možná 

vytvoří základnu pro argumentaci ve prospěch konstituování gerontagogiky 

jako samostatné edukační vědy. 

Dokumenty a analýzy, které jsou v jednotlivých zemích zveřejňovány, mají různá data 

vzniku a zkoumají různá časová období, což autorku vedlo k samostatnému zpracování 

některých grafů, tak aby poskytovaly přehledné porovnání demografického vývoje 

ve zkoumaných zemích. 

V této kapitole autorka názorně ukazuje příklady analytického zpracování statistických dat. 

Objekty, které jsou zde znázorněny pouze pro ilustraci nejsou číslovány podle řazení 

ve zbytku práce. Pro šetřenou oblast nejprve došlo k vyhledání správného zdroje dat.  

Nejčastěji bylo čerpáno z, již výše uvedených, zde pro přehlednost vypsaných, zdrojů: 

- v případě České republiky z dat Českého statistického úřadu (https://www.czso.cz/),  

- v případě Rakouska z Informačního centra Statitistik Austria (https://www.statistik.at), 
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- v případě Německa ze Spolkového statistického úřadu Destatis (https://www.destatis.de)  

- a v případě celoevropských údajů ze zdroje Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).  

S daty bylo dále postupováno, jak je uvedeno v následujících příkladech. 

Příklad 1: 

V případě grafického zpracování podílu obyvatelstva v České republice, došlo k vyhledání:  

Věkového složení obyvatel pro rok 2009 (soubor 400310001.xls z adresy 

https://www.czso.cz/documents/10180/20555881/400310001.xls/eaf8bd2f-9ef3-44bc-

8f7e-ec4057bb4267?version=1.0).  

A k vyhledání: 

Věkového složené obyvatel pro rok 2016 (soubor 1300641701.xlsx z adresy 

https://www.czso.cz/documents/10180/45948544/1300641701.xlsx/103473f3-c878-49ff-

a2cf-95d18546707a?version=1.0). 

Pomocí funkcí „SUMA” a přepočtu na procenta došlo k sečtení potřebných údajů 

pro vytvoření hodnot pro věkové skupiny „0 - 20 let", „21 - 64 let" a „65 let a více”. 

Zdrojovým podkladem pro graf se tak stala tabulka, obsahující pouze potřebné údaje 

pro správné vykreslení  grafů.  

 

Obrázek 7: Příklad 1 – názorné zobrazení 

Zdroj: vlastní zpracování 

Analogicky bylo postupováno i v případě Německa a Rakouska. 
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Příklad 2: 

V případě pyramidového zobrazení „Věkového složení obyvatelstva - ženy a muži v roce 

2017”, došlo k vyhledání Věkového složení mužů k 31.12.2017 (soubor 1300641808.xlsx 

z adresy https://www.czso.cz/documents/10180/61566208/1300641808.xlsx/470bd709-

122d-4708-af27-d532c18ae900?version=1.0).  

Dále k vyhledání Věkového složení žen k 31.12.2017 (soubor 1300641809.xlsx z adresy 

https://www.czso.cz/documents/10180/61566208/1300641809.xlsx/819aecbb-6f7a-420a-

aa12-eae7e6cfb3bb?version=1.0) z Českého statistického úřadu. 

Z obou zdrojových souborů bylo využito sloupců Věk (A) a CZ0 ČR (B) = počet. 

Po převodu žen do záporných hodnot pro potřebu zobrazení grafu po obou stranách osy X 

vznikla zdrojová tabulka obsahující potřebné údaje pro správné vykreslení. 

Pomocí základního SW pro úpravu obrázků byla upravena polarizace a záporné hodnoty 

na kladné. Viz finální zobrazení. 

 

Obrázek 8: Příklad 2 – názorné zobrazení 

Zdroj: vlastní zpracování 2018 

Dále byly využity nástroje Animované stromy života, který poskytuje Český statistický 

úřad na adrese https://www.czso.cz/csu/czso/animovane_stromy_zivota), konkrétně 

Projekce obyvatelstva ČR do roku 2101 

(https://www.czso.cz/staticke/animgraf/projekce_1950_2101/index.html?lang=cz). 

Pokud byly dostupné již zpracované a vyhovující tabulky a grafy, byly do práce převzaty 

s uvedením zdrojů, ze kterých byly čerpány. Autorka práce pomocí analytické vizualizace 

dat odpovídá na otázky vývoje populace a věkové struktury obyvatelstva.  
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1.2. Vývoj populace ve světě a v Evropě 

Zatímco celosvětová populace roste, nárůst populace v Evropě se zpomaluje a očekává 

se postupný pokles obyvatel, stárnutí populace a úbytek původních obyvatel. Tato tranzice 

věkové struktury má přímé dopady na fungování celé společnosti, jejíž mechanismy 

byly nastavovány za zcela odlišných podmínek. Nejvíce ohrožené kolapsem jsou systémy 

penzijního a sociálního pojištění, změny se ale dotknou prakticky všech oblastí lidské 

činnosti (Rabušic in Rabušic, Rabušicová, 2008, s. 265). K největšímu nárůstu světové 

populace došlo ve druhé polovině minulého století, roční přírůstek obyvatelstva dosahoval 

až dvou procent ročně. Celosvětový nárůst populace představuje pro lidstvo i přes značné 

regionální rozdíly, jeden ze základních globálních problémů, jedná se především 

o atypickou věkovou strukturu a postupné stárnutí populace.  „Zatímco v Evropě dochází 

k úbytku obyvatelstva, africké země dosahují v průměru téměř 2,1 procentního 

přírůstku.”(Exnerová, Volfová, online, 2018-11-05) 

Graf 2 vykresluje vývoj celosvětové populace od roku nula po současnost. Zatímco nárůst 

během prvních tisíci let byl téměř nepatrný, lze mezi lety 1900 a 1950 již sledovat skokový 

růst z 1,65 miliard na 2,54 miliardy. Každá další dekáda představuje nárůst zhruba o půl 

miliardy obyvatel (s rostoucí tendencí).  
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Graf 2: Vývoj celosvětové populace během „našeho letopočtu” (0-2017) 

Zdroj: STATISTA (2018a), online, cit. 2018-06-27 

Podle Organizace spojených národů (OSN) žila na světě v roce 1804 jedna miliarda lidí, 

v roce 1927 již dvě miliardy, v roce 1960 tři, v roce 1974 čtyři, v roce 1987 pět miliard 

a od roku 1999 již přes šest miliard obyvatel. 7 miliard populace dosáhla v roce 2011 

(Exnerová, Volfová, online, 2018-11-05). 

Pohled na graf 2 výroky Exnerové a Volfové potvrzují. Poslední tři sloupce od sebe dělí 

pouhý rok, na rozdíl od sloupců v levé části grafu, kde první a druhý sloupec dělí tisíc let 

a přesto je i pouze opticky, na první pohled, patrný nárůst počtu obyvatel ve světě mezi 

lety 2015, 2016 a 2017.  

Následující graf 3 znázorňuje předpokládaný vývoj počtu obyvatel jednotlivých 

kontinentů. První, světlemodrý sloupec udává stav v roce 2017, druhý sloupec představuje 

odhad v roce 2100. 

Světová populace v miliardách 
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Graf 3: Prognóza obyvatelstva kontinentů v letech 2017 a 2100 

Zdroj: STATISTA (2018b), online, cit. 2018-06-27; graf byl převzat v původní podobě, byly pouze 

přeloženy názvy regionů. 

Podobné srovnání předpokládaného vývoje světové populace lze najít i v Průvodci 

globálními městy přátelskými k seniorům (2007) in Veteška (2017, s. 24), kde je však 

srovnáván podíl světové populace starší 60 let podle regionů v letech 2006 s předpokladem 

v roce 2050 a údaje jsou vyjádřeny v procentech. Ze zmíněného srovnání vyplývá 

procentuální nárůst obyvatel Evropy starších 60 let o od roku 2006 do roku 2050 o 13%. 

Celkový počet obyvatel Evropy bude tedy podle prognóz klesat, podíl starších 60 let oproti 

tomu poroste. Z toho vyplývá, že populace Evropy stárne. Celosvětová populace roste, 

populace v Evropě klesá a stárne. 

Eurokomisař pro sociální záležitosti Vladimír Špidla vyzval Evropany, aby již nenahlíželi 

na stárnutí obyvatel v rovině nákladů či hrozeb. "Ekonomika se musí chopit příležitostí, 

jakými jsou nové trhy spojené s potřebami starší populace.” (Špidla, online, cit. 2018-05-

29) 

Evropská komise publikuje pravidelně Zprávu o stárnutí evropské populace (Ageing 

Report), který důležitým podkladem pro formulování hlavních výzev pro hospodářskou 

politiku členských zemí EU, především pak pro hodnocení udržitelnosti veřejných financí 
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ve světle výdajů vázaných na demografický vývoj (starobní důchody, zdravotní péče, 

vzdělávání či dávky v nezaměstnanosti). Zároveň slouží jako analytický podklad 

pro hodnocení dopadů tohoto vývoje na trh páce a na potenciální hospodářský růst. Z této 

zprávy lze např. vyvodit, že se stárnutím populace má, za jedním řeckým regionem, 

největší problém se stárnutím obyvatelstva bývalá NDR. Naopak nejmladší obyvatele 

najdeme podle Dědka ve francouzských zámořských územích a ve Velké Británii (Dědek, 

online, cit.2018-6-11). 

Tabulka 1, čerpající z údajů Organizace spojených národů, umožňuje rychlý vhled 

do trendu stárnutí evropské populace. 

Tabulka 1: Srovnání vývoje počtu obyvatel ve světě a v Evropě 

Zdroj: Knöhnert, Hossman, 2008, s. 7 

Graf 4, který vychází z dat uvedených v tabulce 1, dobře znázorňuje očekávaný úbytek 

obyvatel v Evropě a Rusku, který je procentuálně znázorněn zelenou barvou a jde vždy 

o první sloupec daného regionu. Druhý, tmavě fialový sloupec znázorňuje průměrný věk 

v roce 2005 a i tento sloupec je velmi výmluvný. Na první pohled je zřejmé, že Evropa, 

Rusko, USA a Kanada oscilují kolem srovnatelných hodnot, zatímco sloupce ostatních 

regionů, především Afriky jsou nižší. Třetí, azurový sloupec představuje průměrný věk 

v roce 2050, jde o prognózu respektující dosavadní vývoj. Čtvrtý sloupec znázorňuje 

obyvatelstvo mladší 15 let v roce 2007 v procentuálním poměru ku zbytku obyvatelstva. 



 

60 

 

VAfrice je tento sloupec jednoznačně nejvyšší. Pátý sloupec opět znázorňuje prognózu, 

tentokrát se jedná o prognózu obyvatel starších 65 let v procentuálním poměru ku zbytku 

společnosti. Nejvyšší sloupec má Evropa, v dalších regionech se směrem zleva do prava 

snižuje. Šestý sloupec znázorňuje očekávané dožití v roce 2006, nejvyšší očekávané dožití 

v tomto roce bylo v USA a Kanadě, necelých 80 let, následované Evropou s 75 lety, 

Latinskou Amerikou a Karibikem, Asií, Ruskem a nakonec Afrikou. Oproti roku 2006 

se v roce 2050 očekávané dožití ve všech sledovaných regionech zvyšuje. 

Graf 4: Srovnání vývoje počtu obyvatel ve světě a v Evropě 

Zdroj: Knöhnert, Hossman, 2008, s. 7 

Od komparace vývoje počtu a složení obyvatel ve světě a v Evropě se nyní pozornost 

obrací k Evropě a jednotlivým vybraným státům. 
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4.2 Stárnutí populace v Evropě a ve sledovaných zemích 

Autorka práce si je vědoma, že se sledované země plnými názvy nazývají Česká republika, 

Německá spolková republika a Rakouská republika, pro zjednodušení jsou v práci často 

používány oficiální zkrácené názvy Česko, Německo a Rakousko. 

Ke změnám v populační skladbě dochází ve světě a především v Evropě postupně 

již několik desetiletí a v horizontu 20 až 30 let lze očekávat, že počet obyvatel v Evropě 

starších 65 let převýší počet obyvatel mladších 20 let. Tento vývoj jsou odborníci, 

zabývající se populačním vývojem, schopni celkem přesně předvídat, za předpokladu, 

že nedojde k neočekávaným katastrofám či zvratům, nejsou však schopni předpovědět, 

jak si společnost s touto skutečností poradí. Následující graf vyjadřuje vývoj 

procentuálního zastoupení osob starších 65 let v jednotlivých zemích Evropy v letech 2010 

a 2016. 

Graf 5: Zastoupení osob starších 65 v populaci 

Zdroj: ČSÚ, 2016, online, cit. 2018-06-11 

Z grafu znázorňujícího procentuální zastoupení osob starších 65 let v letech 2000 a 2016 

vyplývá, že se problematika stárnutí obyvatelstva týká, snad s výjimkou Lucemburska, 

všech uvedených zemí. Sledované země jsou zpracovány do samostatného grafu pro lepší 

názornost. Pro srovnání jsou znázorněny státy Česká republika, Německo, Rakousko 

a souhrnně i celá Evropa. Do výpočtu hodnot pro Evropu byly zadány všechny země 

z předchozího grafu pro zachování správných poměrů. Graf znázorňující procentuální 
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zastoupení populace ve věku 65+ v letech 2000 a 2016 názorně ukazuje zkoumané státy 

a nárůst starší populace v každém z nich. 

Graf 6: Procentuální zastoupení populace ve věku 65+ ve sledovaných zemích a 

Evropě 

Zdroj: ČSÚ, 2016, online, cit. 2018-06-11 

Sledované země je možné na základě grafu seřadit podle míry procentuálního zastoupení 

obyvatel starších 65 let v roce 2016 v pořadí Německo (21,1%), Rakousko (18,4%), Česká 

republika (18,3%).  Evropský průměr osob starších 65 let pro rok 2016 je 17,6 %, všechny 

sledované země leží nad tímto průměrem. 

Znázorněný vývoj by pro Evropu mohl představovat hrozbu, ale i příležitost, pokud 

se podaří na vzniknuvší situaci adekvátně zareagovat. Pak by se Evropa mohla stát dobrým 

příkladem zemím, které tento vývoj dříve či později potká také, budou-li platit zákony  

uvedené v subkapitole 4.1.2, pojednávající o stárnutí populace a vysvětlující pojem 

demografická revoluce. 
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Evropa se nachází v poslední z popsaných fází, což je zřejmé jak z grafu 5, tak z tabulky 

a především popisu toho, čím se tato fáze vyznačuje. V roce 2007 měla Evropa 591 

milionů obyvatel, odhad pro rok 2050 je 542 milionů, tedy pokles o 8,3 %. Pokles obyvatel 

je očekáván ještě v Rusku, ale v USA, Kanadě, Asii i Africe je očekáván nárůst populace. 

Největší nárůst, o 105 %,  podle prognóz Eurostatu, je očekáván v Africe, nejlidnatějším 

kontinentem zůstane i nadále Asie. V roce 2050 bude mít již přes 5 miliard obyvatel. 

Zatímco v Evropě je průměrný počet dětí na jednu ženu 1,5, je počet dětí na jednu africkou 

ženu 5.   

Prognózy vývoje obyvatel Evropy předpokládají růst populace na Kypru, v Irsku, 

Lucemburku, pomalejší nárůst v Norsku, Velké Británii a Francii. V Německu, Polsku, 

Lotyšsku a Bulharsku se očekává pokles, tak jak to znázorňuje graf 7. 

 

Graf 7: Prognóza vývoje obyvatelstva v Evropě (2007 = 100) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Stejně jako je důležité sledovat vývoj absolutního počtu obyvatel, je podstatné sledovat 

i věkovou strukturu, vzhledem k plánování vzdělávacích aktivit je tento údaj vůbec 

nejdůležitější. V Evropě podíl obyvatel starších 65 let podle prognóz vzroste na 28 % 

a průměrný věk obyvatel bude přibližně 50 let. 
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Graf 8: Naděje dožití ve sledovaných zemích 

Zdroj: Eurostat (a), online, cit.2017-07-01 

První, modrý sloupec představuje hodnoty EU28, které jsou uváděny souhrnně až od roku 

2005, druhý sloupec ČR, třetí Německo a fialový Rakousko, pro roky 1995 a 2000 data 

pro EU28 chybí, počátečním bodem osy Y je věk 66 let.  

Naděje dožití až do roku 2014 stále stoupá. V grafu 8 je vývoj naděje dožití znázorněn 

souhrnně pro obě pohlaví, z důvodu úspory místa zde autorka práce nezveřejňuje i grafy, 

které znázorňují obě pohlaví odděleně, ze kterých vyplývá, že naděje dožití u žen je vyšší, 

než naděje dožití u mužů. Na management vzdělávání tato skutečnost však nemá 

rozhodující vliv a je proto pracováno se souborem celého obyvatelstva. 

Dalším zajímavým pohledem na vývoj populace ve vztahu ke vzdělávání je pohled na 

účast na vzdělávání podle věku a vývojové tendence. Za tímto účelem byl zpracován graf 

9, který znázorňuje účast na vzdělávání a odborné přípravě ve sledovaných zemích a EU28 

v letech 2010 a 2015 ve věku 25 až 54 a 55 až 74, tentokrát s rozlišením, zda se jedná 

o ženy či muže. 

Lze dovodit souvislost mezi dlouhodobým politickým vývojem ve sledovaných zemích 

a mírou účasti na dalším vzdělávání? 
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Při pohledu na první sloupec znázorňující souhrnné údaje pro EU28, sekce muži ve věku 

od 25 do 54 let v roce 2010 a v roce 2015 je patrný nárůst účasti na vzdělávání o 1,6 %, 

v České republice byl tento nárůst pouhých 0,3 %, v Německu 0,6 % a v Rakousku 0,8 %.  

V roce 2010 se vzdělávání v EU28 účastnilo 11,7 % mužů ve věku 25 - 54 let, v roce 2015 

již 13,3 %, jde o nárůst o 1,6 %. Lze tedy konstatovat, že všechny sledované země leží 

v tomto ukazateli pod průměrem EU28. V poměru počtu účastníků však jednoznačně vede 

Rakousko. V roce 2010 se vzdělávání účastnilo 16,7 % všech mužů ve věku od 25 do 54 

let, v roce 2015 to bylo 17,5 %. Rakouští muži ve věku od 25 do 54  let se účastní 

vzdělávání nejvíce nejen ze sledovaných zemí, předčí i průměr EU28. 

Ženy ve stejném věku a stejném období vykazují nižší účast na vzdělávání než muži, 

hodnoty pro EU28 jsou v roce 2010 9,7 % účastnících se že, v roce 2015 se vzdělávání 

účastnilo 11,2 % žen ve věku od 25 do 54 let. V České republice se v této věkové kategorii 

v roce 2010 účastnilo vzdělávání 9 % žen v roce 2015 to bylo 9,6 %. Lze sledovat nárůst 

o 0,6 %. V Německu tento podíl z 9,3 % stopl na 9,9 %, nárůst o 0,6 % je stejný jako 

v České republice a i absolutní procentuální účast je srovnatelná. V Rakousku se v roce 

2010 účastnilo vzdělávání 14,7 % žen dané věkové kategorie a v roce 2015 již 15,2 %, 

nárůst je o 0,5 %, opět tedy srovnatelný s ostatními sledovanými zeměmi. I tentokrát však 

Rakousko dosahuje nejvyšší poměrné účasti na vzdělávání. 

Vzdělávání a odborné přípravy se ve věku 55 až 74 let v roce 2010 účastnilo 4,3 % mužů 

v EU28, v roce 2015 to bylo 5,6 %. Šlo o nárůst o 1,3 %. Procentuální nárůst 

je ve srovnání s mladší věkovou kategorií o 0,3 % nižší. Žen se ve stejné věkové kategorii 

v EU28 v roce 2010 účastnilo 2,9 % a v roce 2015 to bylo 3,9 %. Jde o procentní nárůst, 

což je v porovnání s nižší věkovou kategorií o 0,5 % nižší nárůst ve srovnání let 2010 

a 2015. 

Muži ve věku 55 až 74 let v České republice se v roce 2010 podíleli na vzdělávání 2,1 %, 

v roce 2015 to bylo 2,9 %. Nárůst podílu na vzdělávání této věkové kategorie je o 0,8 %. 

V Německu se v roce 2010 účastnilo 2,2 %, v roce 2015 2,3 %. Nárůst o pouhou 0,1 %. 

V Rakousku v roce 2010 činil podíl mužů ve věku 55 až 74 let 6,4 %, v roce 2015 to bylo 

7 %. Lze sledovat nárůst o 0,6 %. 
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Ženy ve věku 55 až 74 let v České republice se v roce 2010 podíleli na vzdělávání 2,2 %, 

v roce 2015 pak 2,9 %. Procentuální účast na vzdělávání je v porovnání s EU28 o celé 

procento nižší, nárůst o 0,6 % je dobrý trend. V Německu byl v roce 2010 podíl žen 

daného věku na vzdělávání 1,9 %, v roce 2015 pouhá 2,0 %. Lze konstatovat, 

že ani procentuální hodnoty srovnávaných let, ani vývojový trend není pozitivní. Nárůst 

podílu žen ve věku 55 až 74 let na vzdělávání o 0,1 % v průběhu 5 let je velmi nízký. 

Rakousko se svými hodnotami opět předčí všechny sledované země i průměr EU28. 

V roce 2010 byl podíl žen účastnících se vzdělávání ve věku 55 až 74 let 4,5 %, v roce 

2015 již 5 %. Nárůst o 0,5 % je pozitivní. Nejvyšší nárůst podílu žen účastnících 

se ve věku 55 až 74 let vzdělávání lze zaznamenat v České republice. 

Graf 9: Účast na vzdělávání a odborné přípravě podle věku a pohlaví v letech 2010 a 

2015  

Zdroj: ČSÚ, 2016, online, cit. 2018-06-11 
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Lze konstatovat, že nejvyšší podíl na vzdělávání osob starších 55 let mají obyvatelé 

Rakouska se stále rostoucí tendencí. Hůře je na tom Česká republika, procentuální 

zastoupení ve vzdělávání starších osob je poměrně nízké, ale trend je znatelně stoupající. 

Nejhorší výsledky vykazuje Německo, jak procentuální zastoupení osob starších 55 let 

na vzdělávání, tak stoupající trend vykazují nízké hodnoty. 

Na otázku, zda lze dovodit souvislost mezi dlouhodobým politickým vývojem 

ve sledovaných zemích a mírou účasti na vzdělávání lze s přihlédnutím k porovnání, 

které je znázorněno v grafu 9 odpovědět, že jelikož jedinou zemí, kde nedošlo k přerušení 

kontinuálního politického a ekonomického vývoje je Rakousko, které zároveň vykazuje 

nejvyšší míru účasti na dalším vzdělávání, že míra účasti na dalším vzdělávání s touto 

skutečností souvisí.  

4.3 Podrobný pohled na sledované země 

Německu bude v této práci věnováno nejvíce prostoru a pozornosti. Důvodem je jak 

velikost, tak různorodost této země. Každá Spolková země je do značné míry autonomní, 

nadto jsou dopady někdejšího rozdělení Německa v postižených regionech stále patrné 

i přes veškerou snahu, tyto rozdíly odstranit. V některých regionech bývalého východního 

Německa by bylo možné čerpat inspiraci i pro naše „slabší” regiony, zatím však neexistují 

vědecké studie, které by se problematice rozvoje regionů nejvíce postižených dopady 

znovusjednocením, věnovaly. 

Na Německo bude v této práci pohlíženo jako na jeden celek, autorka práce 

si je dočasného politického rozdělení této země, které skončilo v roce 1989, vědoma, vliv 

na migraci obyvatel z území bývalého „východního” Německa do západních, hospodářsky 

rozvinutějších částí země, ovlivňuje strukturu a rozložení obyvatelstva uvnitř země, 

na celková čísla tato skutečnost však vliv nemá. 

Jednotlivé země nejsou srovnávány odděleně, jelikož by to bylo na úkor souvislého 

porovnávání, země by byly odděleně popsány, nešlo by však o komparaci v pravém smyslu 

slova. 

Skutečnost, že vzdělávání je v jednotlivých Spolkových zemích řízeno autonomně, a nejen 

vzdělávání, vede autorku ke konstatování, že pohled na Německo jako celek je sice možný, 
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pro hlubší zkoumání problematiky demografického vývoje a jeho dopadů na fungování 

společnosti by bylo zajímavé zpracovat podrobný pohled na jednotlivé Spolkové země 

s rozdělením na původní a „znovusjednocené” země. Mezi jednotlivými zeměmi panují 

značné rozdíly a v některých oblastech by jistě bylo možné čerpat inspiraci i pro Českou 

republiku. Takové podrobné zpracování však možnosti a rozsah této práce přesahují. 

Alespoň okrajově zde bude nastíněn vývoj po roce 1989, který paradoxně vedl k velkým 

rozdílům mezi jednotlivými Spolkovými zeměmi, potažmo regiony. 

Po znovusjednocení Německa došlo k situaci, kdy vybrané lokality již nebyly 

podporovány státními subvencemi, týkalo se to především příhraničních oblastí, aby stíraly 

rozdíly mezi západní a východní částí země. Tyto oblasti byly hustě osídleny a porodnost 

byla vysoká. Byly budovány školy, nákupní střediska a celá infrastruktura občanské 

vybavenosti byla na relativně vysoké úrovni. Po sjednocení došlo k masivnímu odlivu 

z těchto regionů. Jak postupně zanikaly podniky, které neobstály v tržní konkurenci, rostla 

nezaměstnanost a řešením bylo přestěhování se za prací nebo čerpání dávek 

v nezaměstnanosti.  

Současný obrázek těchto oblastí je alarmující. Obce jsou vylidněné, továrny i obytné domy 

chátrají, školy jsou zavírány pro nedostatek žáků, obyvatelstvo v produktivním věku 

je zastoupeno minimálně. Některé obce se pokoušejí prázdné školy a další nevyužívané 

budovy využít alternativními způsoby, jsou zakládány volnočasové akademie, kavárny atp. 

Občané zakládají vlastní iniciativy, provozují svépomocí prodejny s potravinami, aby byla 

zaručena alespoň základní obslužnost v obci. Některá řešení jsou velmi kreativní, doposud 

však nebyla bohužel zpracována žádná odborná studie, která by jednotlivé projekty 

sledovala a vyhodnotila jejich účinnost. Autorka práce tyto informace čerpá 

z dlouhodobého zájmu o tuto problematiku a z osobních zkušeností během pobytů 

v Německu. 

Nyní tedy pohled na souhrnné statistické údaje. Nejzajímavějším a pro položenou 

výzkumnou otázku ohledně stárnutí populace nejvýznamnějším je graf poskytující 

informaci o vývoji věkové struktury obyvatelstva. Byl zkoumán podíl obyvatel v letech 

1999 a 2016. 
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Graf 10: Podíl obyvatel Německa v letech 1999 a 2016 

Zdroj: Eurostat (b), online, cit. 2017-07-01 

V roce 1999 mělo Německo téměř 82 milionů obyvatel, z toho 21,4 % ve věku 0 - 19 let, 

62,4 % ve věku 20 - 64 let a 16,2 % starších 65 let. V roce 2016 to bylo již pouze 80,5 

milionu obyvatel, rozložený podle věkových kategorií na 18,5 %, 60,3 % a 21,2 %. Tento 

vývoj vyznívá vcelku nepříznivě, střední věková skupina ze zmenšila o 2 procenta, 

nejmladší populace klesla o 3 procentní body, zato nejstarší populace vzrostla o celých pět 

procent. Německá populace stárne. Dobře je to patrné i z následujícího zobrazení, 

kde modrá populační pyramida obyvatelstva v roce 1910 je ještě skutečně pyramidou, 

zatímco červené zobrazení věkového rozložení populace z roku 1950 připomíná spíše 

vánoční stromeček. Jsou patrné silné poválečné ročníky, které mají vliv na další vývoj 

populace v podobě „Baby boomu”, patrného na zeleném znázornění. Čtvrtý, žlutošedý 

obrazec představuje prognózu stavu obyvatelstva v roce 2050, klesající počet mladých 

obyvatel a rostoucí počet osob dožívajících se stále vyššího věku, je patrný. 



 

70 

 

 

Graf  11: Německo, populace v letech 1910 – 2050 

Zdroj: Schuster, 2007 

Podobný vývoj populace lze sledovat i v Rakousku a Česku, pyramidové či později 

stromečkové zobrazení je si nápadně podobné. 

Německo pravidelně zpracovává a zveřejňuje prognózy vývoje obyvatelstva. Při bližším 

pohledu na 9. až 13. prognózu, které byly zveřejněny mezi lety 2000 a 2015 a porovnáním 

se skutečným vývojem je patrné, jak těžké je tento vývoj předpovídat. Následující graf 

znázorňuje předpokládaný vývoj obyvatelstva jednotlivých prognóz (z více variant byla 

brána střední varianta) oproti skutečnému vývoji. 
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Graf 12: 9. až 13. prognóza vývoje obyvatel v porovnání se skutečným stavem 

Zdroj: DESTATIS, online, cit. 2018-02-27 

Prognózy vývoje obyvatelstva v Německu dlouho předpokládaly, že počet obyvatel bude 

plynule klesat, některé odhady hovořily dokonce o zmenšení populace v roce 2050 o 10 

milionů obyvatel v porovnání s rokem 2000. Politický diskurz ovlivnily především dva 

předpoklady, a to, že obyvatel bude ubývat, a že populace bude stárnout. Obraz 

budoucnosti byl v médiích vykreslován jako bezútěšný, ve kterém mateřské a základní 

školy zejí prázdnotou a převis seniorů, odkázaných na pomoc společnosti zatěžuje 

neúměrně sociální systémy i služby a systémy zdravotního zabezpečení. 

Zprvu se zdálo, že se prognózy naplní. V padesátých letech byl počet obyvatel podle údajů 

Spolkového statistického úřadu 69 milionů osob, tento údaj kontinuálně vzrůstal, 

aby svého vrcholu dosáhl v roce 2002 počtem 82,5 milionů obyvatel. Dnes je tento údaj 

zpětně zpochybňován, jelikož poslední sčítání lidu ve Spolkových zemích proběhlo v roce 

1997 a v tehdejší Německé demokratické republice dokonce v roce 1981 a z prvního 

společného sčítání lidu po sjednocení, které proběhlo v roce 2011, vyplynulo, 

že 1,5 milionu obyvatel, započítaných ve statistikách, zemřelo nebo opustilo území 

Německa. Stav obyvatelstva v roce 2011 byl 80 328 milionů obyvatel a od té doby stále 

roste. Statistická chyba, ke které došlo, měla vliv na mnoho studií zpracovaných před 

rokem 2011 a je tedy třeba tyto posuzovat s vědomím, že nevycházely z přesných údajů. 
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Toto se týká i studie zpracované v roce 2007 a zveřejněné Berlínským institutem o rok 

později, ale i dalších prací, které stále vycházejí z neaktualizovaných údajů. 

Graf 13: Skutečný vývoj populace v Německu v letech 1950 až 2016 

Zdroj: DESTATIS, online, cit. 2017-11-27 

Graf znázorňující skutečný vývoj populace v Německu v letech 1950 až 2016 je zde 

uveden především kvůli vývoji od roku 2011, opětovný nárůst obyvatelstva oproti 

prognózám je dobře patrný. 

Reálný vývoj se od prognóz podstatně lišil. Ale zatímco v odhadech absolutního počtu 

obyvatel se prognózy mýlily, odhady vývoje věkové struktury obyvatelstva byly poměrně 

přesné. S tímto vývojem však Německo i díky prognózám počítalo a dlouhodobě 

se na stárnutí populace připravuje. Na současné zvyšování počtu obyvatel nemá vliv pouze 

příliv migrantů, ale i zvyšující se věk očekávaného i reálného dožití. Proto je důležité, 

zda se pouze bude zvyšovat věk obyvatel nebo i kvalita života. To úzce souvisí s náklady, 

s jakými je potřeba v souvislosti se stárnutím populace počítat. Pokud zůstane zachovaná 

míra nemocnosti, především chronických onemocnění souvisejících se stářím, které byly 

podrobněji popsány v kapitole o stáří, vzrostou i náklady na zdravotní a sociální péči. 

Pokud se však podaří docílit, mimo jiné i osvětou a vzděláváním, že seniorská populace 
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bude zdravější, lze doufat v zachování nákladů v oblasti zdravotnictví i sociálního 

zabezpečení. 

Snižující se porodnost má nezanedbatelný vliv na fungování škol a snahu o jejich 

zachování i v místech, kde je počet dětí velmi nízký, tímto problémem se intenzivně 

zabývají politici na všech úrovních ve snaze najít vhodná řešení. Demografické změny 

mají však dopady i na vzdělávání dospělých. V Německu patří k tradičním místům, 

kde probíhá vzdělávání seniorů, vedle univerzit  a akademií třetího věku, Vysoké lidové 

školy (VHS), církevní vzdělávací instituce a obecní spolky. 

Stárnutí populace zpočátku ovlivní především profesní vzdělávání, bude potřeba více 

rekvalifikací a programů na rozvoj schopností pro udržení práce i ve vyšším věku. 

Na nastávající změny se musejí připravit a již připravují i organizace, instituce a všechna 

zařízení věnující se vzdělávání dospělých. Vzdělávací instituce v Německu se zapojují 

do projektů a evropských sítí v rámci LiLL (Learning in Later Life), kde se sdružují 

univerzity, zařízení poskytující další vzdělávání, univerzity třetího věku a další vzdělávací 

instituce a dalších evropských vzdělávacích projektů v rámci So-LiLL (Self-organised 

Learning in Later Life) a e-LiLL (e-Learning in Later Life), LENA, LACE a dalších.  

Projekt koordinovalo centrum všeobecného vědeckého dalšího vzdělávání při Univerzitě 

v Ulmu (ZAWIW) a kromě Francie, Itálie, Nizozemí a Španělska se do projektů So-LiLL 

a e-LiLL v České republice zapojila Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 

(Schuster, 2007, s. 54) Koordinovaná spolupráce napříč evropskými zeměmi se zdá být 

jednou z možných funkčních reakcí na potřeby vzdělávání stárnoucí populace.  

Další z možností vzdělávání starších obyvatel je Seniorská síť (SeniorenNet) zvaný někdy 

i Setkání seniorů (Seniorentreff), což je klub seniorů ve virtuálním světě, na internetu 

kde senioři mohou nacházet podobně smýšlející seniory z celého světa, ale především 

i z nejbližšího okolí, se kterými se mohou seznámit i osobně nejen na pořádaných 

setkáních. 

Berlínský institut obyvatelstva a rozvoje zpracoval, na základě statistik Eurostatu, údajů 

dostupných na portálech statistických úřadů jednotlivých zemí, statistik OECD 

a Spojených národů, studii pojednávající o připravenosti 285 regionů NUTS 2 
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na nadcházející změny. Do studie byly zahrnuty i země, které nejsou členy Evropské unie, 

např.: Island, Norsko a Švýcarsko. Hodnocení probíhalo na základě vyhodnocení 

24 indikátorů z oblasti demografie, hospodářství, pracovního trhu a vzdělávání. Všechny 

regiony byly hodnoceny podle jednotného klíče, známky z jednotlivých oblastí byly 

slučovány do mezisoučtů ze kterých vyšlo konečné hodnocení jednotlivých regionů 

a z průměrů pak vyplynulo celkové hodnocení států. Přínos této studie lze spatřovat 

především v přehledném srovnání regionů a způsobů, jak jednotlivé regiony přistupují 

k řešení různých problémů. Osvědčenou dobrou praxi pak lze, po úpravách vyžadovaných 

specifičností daných regionů, převzít a aplikovat i jinde. Ve Finsku se například 

lze inspirovat v otázkách vzdělávání, ve Francii tamní rodinnou politikou a v Norsku 

dotováním penzijních fondů z fondů nerostných surovin (Hossman et al., 2008, s. 9). 

Vůbec nejlépe v tomto srovnání dopadl Island, následovaný Stockholmem a Oslem, dále 

pak šesti švýcarskými regiony. Na 18. místě je region Horní Bavorsko společně s dánským 

regionem Seeland. V první padesátce se umístilo celkem 6 německých regionů 

a 3 rakouské. Český region se do první padesátky nedostal ani jeden (Hossman et al., 2008, 

s. 16). 

Region Praha se jako nejlepší z českých regionů umístil na 95. místě s hodnocením 2,96, 

následovaný středočeským regionem na 168. místě se známkou 3,38. 190. místo zaujímá 

Jihozápad (3,54), 202. místo Severovýchod (3,67), 207. místo Jihovýchod (3,75), 

217. místo Střední Morava, 235. Severozápad (4,08) a nakonec 241. místo se známkou 

4,17 Moravsko-Slezský region. V souhrnném hodnocení zemí se Rakousko umístilo 

nejlépe, obsadilo 11. místo (2,83), Německo skončilo na 14. místě (3,13) a Česká republika 

na 21. místě se známkou 3,58 (Hossman et al., 2008, s. 11 - 17). 

Výše zmiňované rozdělení zemí na dílčí regiony je rozdělení NUTS 2, které vzniklo 

pro potřeby Eurostatu, aby bylo možné podobné analýzy provádět. Název NUTS je zkratka 

počátečních písmen, Nomenclature of Units for Territorial Statistics. Rozdělení na regiony 

NUTS 2 zároveň slouží při čerpání prostředků z rozvojových fondů. Česko je rozděleno 

do osmi regionů, Rakousko do devíti a Německo do čtyřiceti jednoho regionu. 
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Kromě již výše zmíněného Berlínského institutu se problematikou vývoje dospělé 

populace v souvislosti se vzdělávacími potřebami zabývá organizace Deutsches Institut für 

Erwachsenbildung (DIE, Německý institut pro vzdělávání dospělých), který se zabývá 

systémovými otázkami vzdělávání dospělých, výzkumem, poradenskou činností 

na spolkové úrovni. Každá spolková země si vzdělávací politiku řídí dle vlastních zákonů, 

ale organizace, jako je např. tato, mají celorepublikovou působnost. 

Další institucí, která by zde neměla chybět je Deutsches Zentrum fürs Altersfragen (DZA), 

interdisciplinárně zkoumající a dokumentačně pracující institut, který zkoumá životní 

situace a životní styl seniorů ve společensko-sociálním a politickém kontextu. Poskytuje 

zájemcům informace a poradenství, mimo jiné provozuje online informační systém 

GeroStat a vydává publikace na téma týkající se stárnutí a stáří v souvislosti 

se vzděláváním (DIE, online). 

V porovnání s Německem Rakousko zatím hrozící úbytek obyvatel neřeší. Populace stále 

roste, což není dáno pouze přílivem migrantů, ale i zvyšováním očekávaného dožití 

a mírně se zvyšující fertalitou. Zatímco v roce 2007 připadalo v průměru 1,39 dítěte na 

ženu, bylo to v roce 2016 již 1,53 dítěte. 

(https://de.statista.com/statistik/daten/studie/217432/umfrage/fertilitaetsrate-in-

oesterreich/) 

V roce 1999 mělo Rakousko 8 milionů obyvatel, z toho 24,4 % ve věku 0 - 19 let, 60,7 % 

ve věku 20 - 64 let a 14,9 % starších 65 let. V roce 2016 to bylo již 8,7 milionu obyvatel, 

rozložený podle věkových kategorií na 19,6 %, 61,9 % a 18,5 %. Tento vývoj vyznívá 

vcelku příznivě, střední věková skupina zůstala prakticky stejná, za pozornost ovšem stojí 

úbytek podílu nejmladších obyvatel, který je kompenzován procentním nárůstem nejstarší 

věkové skupiny. Rakouská populace také stárne, dopady tohoto procesu nejsou zatím 

tak markantní jako v Německu, ale alarmující je především procentuální podíl nejmladší 

populace. Graf 14 tento vývoj zachycuje. 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/217432/umfrage/fertilitaetsrate-in-oesterreich/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/217432/umfrage/fertilitaetsrate-in-oesterreich/
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Graf 14: Podíl obyvatel Rakouska v letech 1999 a 2016 

Zdroj: Eurostat (c), online, cit. 2017-07-01 

 

Rakousko jako jediná ze sledovaných zemí neprošla výraznými změnami politického 

uspořádání, vývoj zde probíhal téměř kontinuálně, což mělo, jak bylo konstatováno výše, 

s nejvyšší pravděpodobností, pozitivní dopad na kontinuální rozvoj vzdělávací politiky 

a tím i na míru účasti populace na dalším vzdělávání. 

Česko je co do počtu obyvatel i velikosti srovnatelné s Rakouskem. 
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Graf 15: Podíl obyvatel České republiky v letech 2009 - 2016 

Zdroj: Eurostat (d), online, cit. 2017-07-01 

 

V roce 2009 měla Česká republika 10,49 milionu obyvatel, z toho 21,5 % ve věku 0 - 19 

let, 63,6 % ve věku 20 - 64 let a 14,9 % starších 65 let. V roce 2016 to bylo již 10,56 

milionu obyvatel, rozložený podle věkových kategorií na 20,7 %, 61,0 % a 18,3 %. 

Je patrné, že populace ČR stále roste, ale také stárne, což vyplývá ze zvyšujícího se podílu 

obyvatel starších 65 let. 

Ve všech sledovaných zemích dochází ke stárnutí populace, v Německu je tento problém, 

regionálně podmíněn, nejkritičtější, Česká republika a Rakousko jsou v tomto ohledu 

srovnatelné. Důležité je, že v Rakousku nedošlo k přerušení kontinuálního vývoje 

společnosti a nejen vzdělávací systém se tak vyvíjel bez násilných reforem zaměřených na 

ideologické přizpůsobení obsahů výuky, ale ani populační politika nebyla ovlivněna tak 

výraznými zásahy v podobě podpory porodnosti, jak tomu bylo např. v Česku a bývalé 

NDR. I přesto je však vývoj populace v těchto zemích srovnatelný a lze konstatovat, 

že na tento vývoj, více než politické proklamace, působí hospodářská situace obyvatelstva.  
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

1. První doporučení se týká kvality poskytovaného vzdělávání, která úzce souvisí s mírou 

poptávky po dalším vzdělávání a tedy i mírou účasti na dalším vzdělávání.  

Setká-li se zájemce o vzdělávání (opakovaně) s nekvalitními službami, které mu 

nepomohou rozvinout stávající schopnosti, ani nezíská nové poznatky a dovednosti, 

bude čas a prostředky, vynaložené na vzdělávání, pokládat za ztracené. 

Vzdělávací instituce a instituce udělující certifikáty a zároveň provádějící kontrolu 

profesní způsobilosti uchazečů o certifikaci by na sobě měly být nezávislé. To by 

do budoucna vyloučilo případy, kdy žadatel o udělení certifikace, který neabsolvuje 

přípravný kurz nabízený stejnou společností, která provádí i přezkoušení a rozhoduje 

o udělení certifikátu, je oproti těm, kteří kurz absolvovali znevýhodněn. Pravděpodobnost 

získání osvědčení se za současného nastavení zvyšuje, pokud si uchazeč zaplatí přípravný 

kurz, a to bez ohledu na to, zda mu kurz přinese nějaké vědomosti a dovednosti, 

které zatím neovládá. 

Kvalifikaci uchazečů o udělení konkrétního osvědčení (certifikátu), dokládajícím profesní 

způsobilost držitele, by měli prověřovat nezávislí profesionálové, kteří by museli splnit 

stanovená kritéria pro udělení titulu „zkušební komisař” a tvořili by alespoň tříčlenné 

komise, před kterými by uchazeči skládali teoretické i praktické zkoušky. 

Požadavky na udělení certifikace by byly veřejně dostupné, podobně jako je tomu nyní 

v rámci Národní soustavy kvalifikací, pouze s tím rozdílem, že by autorizovanou osobou 

nemohla být vzdělávací instituce, která by poskytovala přípravné kurzy a zároveň 

udělovala certifikáty. Toto řešení by zajišťovalo větší objektivitu při posuzování uchazečů, 

zároveň by poskytovalo důležité informace o kvalitě vzdělávacích institucí poskytujících 

přípravné kurzy.  

Uchazečům o certifikaci by při přihlášení k ověření kvalifikace bylo přiděleno jedinečné 

identifikační číslo (JIČ), což by bylo v souladu s aktuálně platnými požadavky na ochranu 

osobních údajů, které by sloužilo jak k ochraně osobních údajů uchazečů, tak k možnosti 

anonymního vyhodnocení dotazníků, které by uchazeči vyplňovali v rámci teoretické části 

zkoušky. Díky dotazníku by bylo možné sbírat informace o tom, jakým způsobem 
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se uchazeči na zkoušky připravovali a jaké kurzy u kterých vzdělávacích institucí a lektorů 

absolvovali. Z porovnání výsledků JIČ a údajů poskytnutých v dotazníku 

by při dlouhodobém sběru těchto údajů postupně vyplývalo, které vzdělávací instituce 

poskytují kvalitní kurzy a dokáží uchazeče o certifikaci připravit dobře a které nikoli. Tyto 

údaje by byly zveřejňovány na stránkách instituce organizující udělování certifikací 

a sloužily by dalším uchazečům jako vodítko při výběru vzdělávací instituce. 

Dotazník by mohl obsahovat následující otázky: 

1. Přidělené identifikační číslo: 

2. V rámci přípravy na certifikaci jsem (ne)využil -a služeb vzdělávací instituce. 

3. (Pokud nebylo využito služeb vzdělávací instituce, pokračujte dále otázkou 7) 

4. Název vzdělávací instituce: 

5. Jména lektorů, kteří kurzy vedli: 

6. Kurz (ne)byl podle mého názoru dobře připravený, kvalitně vedený a (ne)poskytl 

 mi potřebné znalosti a dovednosti k certifikaci. 

7. Lektoři (ne)byli profesionálové, kteří (ne)uměli látku srozumitelně předat. 

8. Příprava na certifikaci pro mne (ne)byla náročná. 

9. (Ne)věřím, že certifikaci úspěšně absolvuji a (ne)budu ve zvoleném oboru  

 profesionálem. 

10. Certifikaci a podmínky stanovené pro její získání (ne)pokládám za smysluplné 

a (ne)odpovídající požadavkům oboru. 
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2. Autorka práce by doporučila, aby se vzdělávací systém zajímal o aktuální vývoj 

ve společnosti a díky tomu pružněji reagoval na vzdělávací potřeby. 

Vzdělávací systém v minulosti spíše kopíroval celospolečenský vývoj a postupně 

byl přizpůsobován potřebám trhu práce a společnosti. Důsledkem toho bylo a stále je, 

že je opožděný za celospolečenským vývojem. Tento stav byl do jisté míry uspokojivý 

v dobách, kdy se společnost vyvíjela pozvolna, technologické změny se do praktického 

života promítaly pomalu a postupně, je však zcela nevyhovují ve chvíli, kdy se podmínky 

ve všech oblastech lidské činnost mění velkou rychlostí a nepřetržitě. 

Platilo-li v minulosti, že se stačí vyučit a držet se po zbytek života svého řemesla, 

aby člověk prožil spokojený život, je tomu dnes jinak. Dnes nastupuje trend rychlé změny 

a šance těch, kteří jsou nejen schopni dále se rozvíjet ve svých oborech, ale dokonce 

přecházet z oboru do oboru, rychle se učit novým věcem a přizpůsobovat se neustálým 

změnám, rostou. V budoucnu bude pravděpodobně schopnost celoživotního učení 

nezbytným předpokladem pro jakékoli počínání. To klade velký požadavek na celý 

vzdělávací systém, který nemůže zůstávat u „pouhého” předávání informací a dovedností, 

nýbrž musí své svěřence vést ke schopnosti permanentního vzdělávání se. 

Mezinárodních a národních strategických dokumentů již bylo napsáno více než dost, nyní 

by se mělo přistoupit k zavedení vznosných myšlenek do praxe. 

 

3. Začít vzdělávací systém vnímat jako jeden funkční celek, na jehož utváření 

se spolupodílí jak jednotlivé edukační vědy, tak vědy zabývající se člověkem a společností 

jako celkem.  

V současné chvíli je vzdělávací systém rozdělen podle mnoha kritérií do mnoha částí, 

které spolu často nespolupracují. Jediný segment vzdělávání, který ve svém názvu nese 

i pojem systém, je školský vzdělávací systém, obecně označován jako vzdělávací systém, 

který vychází především ze školského zákona, ale i z vysokoškolského zákona a zabývá 

se postupným získáváním kvalifikací, které lze získat postupným absolvováním 

jednotlivých stupňů, od základní až po vysokou školu. Jakékoli další vzdělávání v tomto 

systému chybí.  
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Z definic diskutovaných v této práci vyplynulo, že nejednotnost pojmů, která v této oblasti 

vládne, znesnadňuje diskuzi a vzájemné pochopení. 

Snaha o popsání a přesné pojmenování současného stavu vzdělávacího systému vede 

k úvaze, že chyba možná není v systému, ale že chybou je sám systém. 

Má-li vzdělávání provázet jedince od kolébky až do hrobu, musí přestat existovat pevné 

dělící mantinely. Společnost musí začít vzdělávání vnímat jako celek, nikdy nekončící 

proces a pak i pojmy jako počáteční a další vzdělávání přestanou hrát roli. 

Zaměříme-li se na produkt vzdělávání, budeme vytvářet podmínky pro dosažení 

požadovaného produktu, kdy produktem nemůže být ani vysvědčení, ani certifikát 

a ani diplom, ale člověk ovládající předem stanovené vědomosti a dovednosti, toužící 

po nekončícím rozšiřování svých obzorů.  

Základním předpokladem pro správné fungování vzdělávacího procesu jsou na jedné 

straně profesionálové, kteří vzdělávací proces řídí a na straně druhé jedinci připravení 

se vzdělávat. Jednou z možných cest, jak zajistit profesionály v oboru vzdělávání, 

je transformace pedagogických škol na školy výběrové, které své uchazeče pečlivě 

vybírají, aby je následně provedly náročným procesem přípravy až ke zdárnému cíli, 

tedy profesionálovi, který je pro obor vzdělávání zapálený a připravený předávat nejen 

vědomosti a dovednosti, ale i zájem o další, nekončící růst. Aby však zároveň nebyli 

vyloučeni ti, kteří jsou nebo byli profesionály ve svém oboru a mají zájem své zkušenosti 

a vědomosti předat dál. 

 

4. Zaměřit se do budoucna na možnosti mezigeneračního vzdělávání.  

Senioři, jimž by jejich zdravotní stav umožňoval zapojit se do spolupráce se školou, 

doplňovat výklad učitele, věnovat se s dětmi nejrůznějším činnostem by dětem sloužili 

jako konkrétní ukázky toho, že starý člověk nemusí nutně být zároveň nepotřebný, 

ale naopak moudrým rádcem. Docházelo by ke zcela přirozenému mezigeneračnímu 

dialogu, ze kterého by si účastníci odnášeli dlouhodobý kladný vztah k příslušníkům jiných 

věkových skupin. Výborně by se dala tato myšlenka implementovat do Montessori škol, 

kde již nyní existují tzv. trojročí, ve kterých jsou smíchané děti ve věku tří různých tříd. 
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Např. v prvním trojročí jsou děti ve věku první až třetí třídy. Tento systém využívá 

poznatku, že se děti jsou schopny učit vzájemně a že jak učící se, tak vyučující dítě 

z tohoto způsobu učení profituje. Pokud by v takovýchto třídách vedle pedagoga 

a asistentů pedagoga přibyl i senior, bylo by to jistě ku prospěchu mezigenerační 

komunikace a vzdělávání. 
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6 ZÁVĚR 

V práci bylo popsáno postavení vzdělávání dospělých jako součásti celoživotního učení, 

včetně nastínění historického vývoje celoživotního učení a vzdělávání vůbec. Zvláštní 

pozornost byla věnována třetí etapě lidského života, seniorskému věku jako součásti věku 

dospělého, leč specifického. 

Práce prozkoumala a popsala vzdělávání dospělých jako součást celoživotního učení 

ve vztahu k vývojovým etapám lidského života. Zvláštní pozornost byla věnována 

3. životní etapě, tedy seniorskému věku. Na vymezenou problematiku bylo pohlíženo 

v širším historickém, geografickém a demografickém kontextu. 

Autorka práce hledala odpovědi na otázky, zda sílící zájem o vzdělávání seniorů souvisí 

s demografickým vývojem ve světě a v Evropě. Analyzovala celosvětový vývoj populace, 

zvláštní pozornost věnovala evropské, především pak německé, rakouské a české populaci. 

Popsala, jaké jsou vzdělávací možnosti dospělých, obzvláště seniorů, v jednotlivých 

zemích a jak tyto země k edukaci seniorů přistupují. Otázky byly formulovány 

do výzkumných otázek a byly zodpovězeny. 

V úvodu práce si autorka položila tyto výzkumné otázky: 

I Jak se vyvíjí celosvětová populace a její struktura v porovnání s vývojem evropské, 

 obzvláště pak  české, německé a rakouské populace? 

Celosvětová populace stále roste, růst se týká především Afriky a Asie. Skladba populace 

v oblastech s rostoucí populací se vyznačuje vysokým zastoupením nejmladší věkové 

kategorie, menším podílem obyvatel ve střední věkové kategorii a nejnižším podílem 

seniorů. Růst evropské populace se pozvolna zastavuje, ve vybraných regionech Německa 

již dočasně došlo k zastavení růstu populace, úbytek původního obyvatelstva je především 

v Německu a Rakousku částečně kompenzován přílivem migrantů. Evropská populace 

stárne. 
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II Existuje samostatná edukační věda zabývající se vzděláváním seniorů? 

Edukaci seniorů se věnuje andragogika, jejíž subdisciplínou je gerontagogika. 

Gerontagogika má všechny předpoklady pro to, aby se etablovala v samostatnou edukační 

vědní disciplínu, autorka toto dokonce pokládá za logické vyústění s ohledem na stárnoucí 

populaci a specifické edukační požadavky seniorů. 

 

III Je nabídka vzdělávacích aktivit pro seniory ve sledovaných zemích srovnatelná? 

Autorka práce na základě průzkumu vzdělávacích institucí, věnujících se edukaci seniorů 

v jednotlivých zemích dospěla k závěru, že ačkoli Česká republika nemá institut VHS 

(Vysoká lidová škola), lze nabídku vzdělávacích aktivit pro seniory v Česku, Německu 

i Rakousku hodnotit jako srovnatelnou. 

 

IV Lze dovodit souvislost mezi dlouhodobým, kontinuálním politickým vývojem 

ve sledovaných zemích a mírou účasti na dalším vzdělávání? 

Na otázku, zda lze dovodit souvislost mezi dlouhodobým, kontinuálním politickým 

a hospodářským vývojem ve sledovaných zemích a mírou účasti dospělých na vzdělávání 

lze odpovědět, že jelikož jedinou zemí, kde nedošlo k přerušení kontinuálního politického 

a ekonomického vývoje je Rakousko, které zároveň vykazuje nejvyšší míru účasti 

na dalším vzdělávání, že míra účasti na dalším vzdělávání s touto skutečností souvisí. 
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