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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá nejvíce rozšířenými stereotypy a předsudky o stáří. Je rozdělena 

na dvě samostatné části.  

V první části vysvětluje danou problematiku na úrovni teoretické. Nejprve je objasněno 

demografické stárnutí populace v České republice v posledním století, poté je 

charakterizováno stáří a stárnutí z pohledu dnešní doby jak jedince, tak celé společnosti. 

Zároveň popisuje změnu střední délky života v posledních letech. Největší pozornost je zde 

věnována kapitole o stereotypech a předsudcích o stáří. Vybrané stereotypy a předsudky jsou 

zde blíže charakterizovány a jsou přiblíženy pomocí situací z reálného života. V následující 

části se tato práce zaměřuje na ageismus, který v dnešní době reprezentuje hlavní riziko 

existence předsudků vůči stáří a starým lidem. V poslední kapitole teoretické části jsou 

uvedeny některé možnosti začlenění této problematiky do výuky na základních školách a 

uvedení některých projektů, které probíhají v České republice.  

Praktickou část bakalářské práce tvoří kvalitativní výzkum, který se snaží nahlédnout na 

problematiku stereotypů a předsudků jak očima seniorů, tak i očima dětí v mém regionu. 

Cílem tohoto výzkumu bylo ověření platnosti stereotypů o stáří mezi dětmi a seniory. Pro 

šetření byla zvolena dotazníková metoda, kdy respondenti odpovídali na dotazníky 

anonymně. Po vyhodnocení dotazníků byly výsledky konfrontovány s uvedenými stereotypy 

a předsudky. 
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ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with the most spread stereotypes about old age. The work is divided 

into two separate parts.  

In the first part, the issue is discussed in a theoretical way. Firstly, the thesis focuses on 

demographic aging of the population in the Czech Republic in the last century. Then, the 

work characterize old age and aging from the present perspective of an individual as well as 

whole society. Meanwhile, the recent change of life expectancy is described. Full attention is 

given to a chapter about stereotypes and prejudice against old age. Some highlighted 

stereotypes and prejudice are closely characterised and are described using some real-life 

situations. In the next part, the thesis focuses on ageism which nowadays represents the main 

risk of formation prejudice against old age and elderly people. In the last chapter of the 

theoretical part, there are some ideas discussing ways of integrating this question into primary 

school education and a list of some projects which are run the Czech Republic.  

The practical part of the bachelor thesis contains qualitative research which tries to analyse 

the issue of stereotypes and prejudice using the views of the elderly as well as children from 

my area. The aim of this research was to verify the age stereotype validity between children 

and the elderly. The method used for the research is based on an anonymous questionnaire. 

After evaluating all the questionnaires the results were compared with the already mentioned 

stereotypes and prejudice.  
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Úvod 

Téma mé bakalářské práce, které jsem si vybrala, zní: „Stereotypy a předsudky o stáří očima 

dětí a seniorů“. Toto téma mě zaujalo, protože jsem denně v kontaktu s dětmi a někdy 

narážíme na jejich postoje ke starším kolegyním a spoluobčanům. Často vyslovují názory, 

které jistě nemohou vycházet z jejich zkušeností. Je z nich slyšet přejímání názorů od starších 

spolužáků či rodičů. Je tedy zřejmé, že ve všech těchto věkových skupinách jsou rozšířeny 

stereotypy o stáří a starších občanech. Předmětem mé práce je tedy objasnění problematiky 

stereotypů a předsudků ve společnosti a pohlédnutí na tuto problematiku očima dětí a seniorů. 

Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. 

Teoretická část je zaměřena na objasnění stárnutí populace v České republice, věkového 

složení, stárnutí jedince a příčiny těchto jevů. Je zde vysvětlen problém stárnutí populace 

z více hledisek a nastínění vývoje věkového složení naší populace do budoucna. Největší 

pozornost je v této části práce věnována stereotypům a předsudkům o stáří. Jejím obsahem je 

vysvětlení pojmů předsudek a stereotyp, dále jsou zde popsány některé vybrané stereotypy 

o stáří. Zároveň jsou zde uvedeny reálné situace a příklady, které nám umožní posoudit, zda 

stereotyp je skutečně stereotypem, nebo zda se jedná o mýtus. V práci porovnávám i uvedené 

stereotypy výsledky mému výzkumu. V samostatné kapitole se blíže seznámíme s ageismem. 

Pojem je nejprve definován a poté jsou uvedeny příklady výskytu v běžném životě. 

Poslední kapitola teoretické části je věnována začlenění této problematiky do vzdělávacích 

programů základních škol. Největší prostor pro toto téma nabízí doplňující vzdělávací obor 

Etická výchova. Zde je mnoho hlavních témat, která jsou otevřená a lze je rozšířit i o kapitoly 

týkající se ageismu, stáří a seniorů v současnosti. Jsou také uvedeny návrhy dalších 

vyučovacích předmětů, kde by bylo dětem umožněno setkávat se se seniory a mít možnost je 

poznat, komunikovat s nimi a vytvořit si vlastní úsudek. V závěru jsou zmíněny projekty, 

týkající se seniorů, které aktuálně probíhají v České republice. 

Praktickou část této práce tvoří kvalitativní výzkum „Stereotypy a předsudky o stáří očima 

dětí a seniorů“. Cílem je zjistit, jaký je postoj dětí a samotných seniorů ke stáří a stereotypům 

o něm. 
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V kapitolách je popsána metodologie prováděného výzkumu. Odpovědi jsou zaneseny do 

tabulek a pro lepší orientaci převedeny do grafů. Na základě těchto odpovědí je provedena 

základní analýza odpovědí a interpretace výsledků. 
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1 Teoretická část 

1.1 Stáří a stárnutí v dnešní době 

1.1.1 Demografie 

Stárneme, Evropa stárne, svět stárne. Tato a podobná zvolání slýcháme poslední dobou ze 

všech stran a v mnoha spojitostech. Nebudu se zde zabývat ani světem ani Evropou, ale 

omezíme se pouze na naši republiku. V České republice přibývá seniorů. Důchodový systém 

volá po změně. Dožijeme se běžně sta let? I takto zní mnoho titulků, které plní dnešní média. 

Pojďme se podívat, proč to tak je, a zda je třeba se  tím opravdu znepokojovat. 

Abych podložila názor, že Česká republika stárne, je třeba se podívat na demografický vývoj 

naší republiky, a to alespoň za posledních sto let. Hlavními ukazateli jsou natalita a mortalita. 

Natalita neboli porodnost udává počet narozených dětí za určité časové období, udává se 

v promilích, tedy v přepočtu na 1 000 obyvatel. Mortalita neboli úmrtnost udává počet 

zemřelých za určité časové období, opět se udává v promilích. Pokud budu pracovat s oběma 

pojmy dohromady, dostanu přirozený přírůstek – rozdíl mezi natalitou a mortalitou. To nám 

však pouze ukáže, zda počet obyvatel v České republice klesá či stoupá. V současné době má 

tato křivka mírně stoupající tendenci (obrázek 1). 

Obrázek 1: Narození a zemřelí v letech 1950-2009 

 

Pro tuto práci bude nutné pracovat s jednotlivými křivkami zvlášť. 

Začnu křivkou natality. Jak můžeme vyčíst z grafu na obrázku číslo 2, porodnost od počátku 

20. století klesá. K výraznějšímu nárůstu natality došlo v období 70. let minulého století. Od 
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té doby opět křivka klesá. Jde o trvalý sestupný trend. Nepatrný nárůst v posledních letech byl 

zaznamenán v období let 2006 – 2008, což můžeme vidět na detailnějším grafu (obrázek 3). 

Dnešní senioři se tedy narodili mezi lety 1940 – 1960. Z grafu je vidět, že šlo o období vysoké 

porodnosti, proto je jejich počet v současnosti velký. Další velký nárůst seniorské populace 

nastane po roce 2030, kdy se do seniorského období dostanou děti narozené v 70. letech 

minulého století, tedy v době poslední velké populační exploze v České republice. 

Obrázek 2: Počet živě narozených v letech 1900-1995 

 

 

Obrázek 3: Počet živě narozených v období 1969-2012 
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Křivka mortality nám ukazuje průběh úmrtí v čase na našem území. Na počátku 20. století 

byla poměrně značná úmrtnost. V době první světové války se křivka mortality zvedla stejně 

jako v období druhé světové války. Meziválečné období mělo mírně klesající tendenci. Od 

konce válečného období do poloviny 60. let lze hovořit celkem o konstantním stavu. Od roku 

1965 dochází k trvalému zvyšování úmrtnosti a tento trend se láme až na konci 80. let. Od 

této doby křivka úmrtnosti trvale klesá s malými občasnými výkyvy. Na snižování úmrtnosti 

v posledních dvaceti letech se výrazně podílí snižování úmrtnosti osob ve vyšším věku, což je 

především dáno zkvalitněním lékařské péče. 

Jak mortalita, tak natalita ovlivňují věkové složení populace. Populaci z hlediska věku dělíme 

do tří skupin. První skupinu – předproduktivní – tvoří děti od narození do věku 14 let. Do 

druhé skupiny, produktivní, patří lidé mezi 15 – 64 lety. Skupinu obyvatel nad 65 let 

označujeme jako poproduktivní.  Obyvatel ve věkové skupině 15 - 64  od roku 2009 ubývá. 

Do produktivního věku vstupovaly početně slabé ročníky narozených na konci 20. století 

a počátku 21. století. Naopak silné ročníky narozené v polovině minulého století se posunuly 

do skupiny nad 65 let. Vývoj počtů v jednotlivých věkových skupinách nám ukazuje graf na 

obrázku číslo 4. Ještě lépe je věkové rozložení naší populace vidět na věkové pyramidě 

obyvatelstva z roku 2016 (obrázek číslo 5). 

 

Obrázek 4: Obyvatelstvo podle věku v letech 1981-2016 
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Obrázek 5: Věková skladba obyvatelstva v letech 2006 a 2016 

 

 

1.1.2 Délka života 

Dalším ukazatelem stárnutí populace je střední délka života neboli naděje na dožití. 

Díky pokroku v moderním lékařství společně s  pokrokem medicínské vědy a zřejmě 

i zkvalitněním životní úrovně obyvatel se za poslední roky prodloužila délka dožití. Za 

posledních sto let se střední délka života zvýšila o 30 let a za posledních 10 let se zvýšila 

o 2 roky. Tedy muž narozený ve 20. letech minulého století měl naději dožít se 47 let a žena 

skoro 50 let. Dnes se muž v průměru dožívá přes 76 let, a žena dokonce v průměru více než 

82 let. Výrazně vzrostl počet obyvatel ve věku nad 80 let. Na konci loňského roku u nás žilo 

492 obyvatel starších 100 let (ČSÚ). 

Také další statistický údaj ukazuje, že česká populace stárne. Jde o průměrný věk občanů. 

Zatímco před deseti lety byl průměrný věk Čecha 40 let, dne už je to 42 let. Tento údaj nemá 

zcela přesnou vypovídací hodnotu, neboť zahrnuje třeba i kojeneckou úmrtnost či počet 

tragicky zemřelých např. při autonehodách. Proto je lepší pracovat s výše uváděným údajem – 

střední délkou života. 
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1.1.3 Stáří a stárnutí 

Stáří patří k životu stejně jako mládí, jde o samostatné a stejně důležité fáze života každého 

jedince. Pod pojmem stáří si každý vybaví něco jiného. Na stáří se také můžeme dívat 

z různého pohledu – biologického či psychologického. Každý může považovat také pro určení 

stáří jinou věkovou hranici. Mladší lidé většinou definují stáří pomocí čísla – tedy 

kalendářního věku, stáří se u nich většinou shoduje s hranicí odchodu do důchodu. Starší lidé 

stáří spíše vnímají změnami ve svém životě. Přibýváním nemocí, menší pohyblivostí, 

zhoršením zdravotního stavu či větší nesamostatností. 

Jistě se ale shodneme, že stáří je součástí každého života. Podle Světové zdravotnické 

organizace se vyšší věk dělí následovně. Období raného stáří – 60 až 74 let, období vlastního 

stáří – 75 až 89 let, období dlouhověkosti – nad 90 let. Ke stáří také patří jeho specifické 

aspekty. Mezi ně třeba patří pokles tělesné hmotnosti a výšky, snižuje se pohyblivost, klesá 

výkonnost orgánů, zvyšuje se náchylnost k nemocem i úrazům. 

Stáří je dnes hodně chápáno jako něco negativního. 

Stárnutí můžeme pozorovat jak na jednotlivci, tak populaci. Zatímco u jednotlivce jde 

o permanentní biologický proces, kterým prochází organismus od narození po smrt, celé 

populace se naopak týká stárnutí v demografickém smyslu. Na rozdíl od jednotlivce lze 

populaci omladit, a to zvýšením počtu věkově mladých skupin. 

Ve všech výše popsaných ukazatelích se mi potvrdilo, že populace České republiky opravdu 

stárne. To s sebou nese nejenom ekonomické problémy, ale i nemalé problémy společenské. 

 

1.2 Předsudky a stereotypy 

1.2.1 Vysvětlení pojmů 

Předsudky a stereotypy najdeme v každé době a v každé společnosti. Do velké míry jsou 

ovlivňovány kulturou dané společnosti a rodinnou výchovou. Někteří chápou předsudek 

a stereotyp jako synonyma. Někdy je předsudek vysvětlován jako negativní stereotyp. 

Stereotyp však může být vnímán i pozitivně. K lepšímu pochopení obou pojmů nám vhodně 

pomůže, když si objasníme původ jejich vzniku. 
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1.2.1.1 Předsudek 

Pokud si české slovo předsudek rozdělíme na před – sudek, zcela jistě nám vyvstane i jeho 

význam. Předsudek tedy vzniká před tím, než si člověk o dané věci či osobě mohl utvořit 

vlastní úsudek. Jde o silně emočně zabarvený úsudek, ze kterého pak vychází postoj k osobě 

nebo určité skupině. Jde o zobecnění, že určitá skupina osob má nižší kvalitu než my sami. 

Předsudky jsou proto častější ve vztazích mezi rasami, národy, etniky. Mohou též však 

vycházet z rozdílů náboženských, kulturních, věkových, či z rozdílného pohlaví. 

Předsudky jsou vlastní nám všem a pomáhají nám lépe se orientovat ve světě kolem nás. 

Přejímáme je od svého nejbližšího okolí, a to již od útlého dětství, a těžko se vyvracejí. 

Předsudky jsou často základní příčinou nepochopení a zdrojem konfliktů mezi jednotlivými 

skupinami. Jsou také zdrojem netolerantních až agresivních postojů. Pokud dokážeme 

předsudky racionálně zhodnotit a pochopit, podívat se na situaci z více úhlů pohledů, jsme 

pak také často schopni předejít zbytečným konfliktům. Komplex předsudků pak přechází do 

stereotypu. 

 

1.2.1.2 Stereotyp 

Slovo se skládá ze dvou částí řeckého původu. První část slova „stereos“ můžeme přeložit 

jako tvrdý, pevný, rigidní. Druhá část slova „typos“ znamená razit či tisknout. Stereotyp je 

tedy neměnný soubor představ o člověku nebo skupině lidí. 

Stereotypy se dělí na autostereotypy a heterostereotypy. Autostereotypem rozumíme 

stereotyp, který se týká vlastní osoby nebo skupiny, do které patříme nebo s ní 

sympatizujeme. Naopak pokud se stereotyp vyjadřuje o jiné osobě nebo skupině, se kterou se 

neztotožňujeme, jedná se o heterostereotyp. Většinou to bývají velmi negativní vyjádření. 

Stereotypy často realitu velice zjednodušují. Mají spíše iracionální charakter, a proto se někdy 

velice těžce proti nim argumentuje logickými důkazy. Pro stereotypy je typické přisuzování 

určitých vlastností bez výjimek všem členům skupiny. Někdy to může být i na základě 

vlastní, většinou negativní zkušenosti s jedincem z určité skupiny, která je pak následně 

přenášena na celou skupinu. 

Problém není úplně v tom, že stereotypy vznikají a že ve stereotypech přemýšlíme. Jsou 

naprosto přirozenou součástí našeho života, umožňují nám rychlejší orientaci ve světě a dávají 
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nám jakýsi pocit bezpečí. Problém však nastává tehdy, když se naše stereotypy utvrdí, 

zatuhnou v určité poloze, a my je již nejsme ochotni nebo schopni změnit při odlišné, a třeba 

i opačné zkušenosti. Měli bychom dokázat své zaběhlé nesprávné stereotypy měnit, a tím se 

vyvarovat jejich strnulosti. 

 

1.2.1.3 Mýtus 

Ještě jeden pojem zde vysvětlím, a to je mýtus. Mýtus je možno vyložit ve dvojím smyslu. 

V literatuře je znám z doby antické jako příběh, báje, která byla předávána z generace na 

generaci a byla brána jako něco platného a všeobecně uznávaného. V běžném životě je to 

synonymum pro něco nepravdivého, bájného, vymyšleného, bez pravdivého základu. V tomto 

smyslu budeme slovo mýtus používat i my, zde v této práci. 

 

1.2.2 Příklady stereotypů 

Předsudků a stereotypů o stáří je v dnešní době mnoho. Ať je jejich původ zakořeněn 

v minulosti, a nebo vznikají v současnosti, jsou nedílnou součástí naší společnosti. 

Následující stereotypy, které zde uvedu, dohromady vytváří negativní a nepravdivý obraz 

o dnešních starších lidech. Vykreslují je jako homogenní skupinu, jako nemocné, ošklivé, 

dementní, závislé, neužitečné, chudé, impotentní spoluobčany. Pomocí dostupných informací, 

příkladů a výsledků z praktické části této práce se budu snažit tento pohled poupravit. 

Respektive dokázat, že většina stereotypů o stáří může být brána jen jako mýty. 

 

1.2.2.1 Nemocné stáří 

Nejčastějším a nejvíce skloňovaným stereotypem o stáří je nemocné stáří. Většina lidí žije 

v představě, že staří lidé jsou pořád nemocní a většinou upoutáni na lůžko. Palmore tento 

stereotyp definuje následovně: „…nemoc je velmi vážný problém pro většinu lidí přes 65 let, 

že tráví hodně času v posteli kvůli nemoci, cítí se unaveni, jsou odkázáni na ústavní péči, 

potřebují péči dlouhodobě, mají akutnější nemoci než mladší a většina starších se vzhledem ke 

svému zdravotnímu stavu nemůže zapojit do běžných aktivit“ (Palmore 1990, Tošnerová, 

2002). 
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Jak vypadá zdravotní stav českých seniorů, by se dalo jistě zjistit ze statistik, které sledují 

zdravotní stav naší populace. Zda bychom však z toho dokázali vyvodit objektivní závěry, je 

věc druhá. Mnoho lidí má skryté nemoci a někteří se potýkají se zdravotními problémy bez 

návštěv lékařů.  

Také další hledisko by bylo jistě náročné jednoznačně posoudit, a to, které nemoci přicházejí 

se stářím a nikoliv se stylem života. U mnoha nemocí je prokázáno, že opravdu přicházejí 

s vyšším věkem a že počet těchto nemocných je největší mezi seniory. Ale nemůžeme toto 

shledávat plošně. Obecně můžeme tedy jen konstatovat, že lidské tělo je ve starším věku 

náchylnější k nemocem s větší pravděpodobností než v mládí. A co se týká osob trvale 

odkázaných na celodenní péči, tento počet nedosahuje žádných velkých čísel. I když většina 

seniorů připisuje zdraví vysokou hodnotu, dokážou na svůj zhoršující se zdravotní stav 

pohlížet optimisticky. K podpoře tohoto stereotypu negativně přispívají zprávy o financování 

zdravotnictví a zvyšujících se nákladech na léky či samotnou léčbu. Je třeba si uvědomit, že 

senioři platili celou dobu své produktivní činnosti zdravotní pojištění, a mají tedy nárok ho 

teď čerpat.  

Z mého výzkumu vyplynulo, že tento stereotyp, nemocné stáří, je rozšířen jak mezi dětmi, tak 

samotnými seniory. Ale ani v jedné skupině nepatří četností k nejpočetnějšímu, avšak samotní 

senioři ho vnímají více. 

 

1.2.2.2 Dementní stáří 

Demence sama o sobě představuje syndrom – tedy určitý charakteristický soubor příznaků, 

jež může mít různé příčiny. Některé choroby jsou vždy spojeny s rozvojem demence (např. 

Alzheimerova choroba). Demence je často označována jako psychická choroba vysokého 

věku, jež je největším rizikovým faktorem jejího vzniku. Je považována za obzvlášť 

závažnou, protože její průběh lze pouze zmírnit, ale ne zcela zastavit. Některé z demencí je 

možno vyléčit, ale je důležité jejich včasné diagnostikování. „Duševní choroba – představa, 

že duševní choroba je postižení ve stáří běžné, nevyhnutelné a neléčitelné. Řada zdravotníků 

si toto myslí, což může částečně vysvětlovat, proč je tak málo profesionálů v oblasti 

geriatrického duševního zdraví“ (Tošnerová, 2002). 
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Demence však může postihnout jak starší osoby, tak třeba i děti. V dětském věku se demence 

projevuje ale zcela odlišně než v dospělosti, protože inteligence se teprve začíná rozvíjet. 

Demence postihuje celou osobnost člověka. Vytvářejí si vlastní svět, protože tomu reálnému 

přestali rozumět. I komunikace s takto postiženými osobami bývá náročnější. Neorientují se 

třeba v prostoru nebo v čase. V poslední fázi zapomínají i údaje spojené s jejich osobou.  

Na druhou stranu je patrné, kolika seniorům to ještě „pálí“ i v pokročilém věku. Mnoho 

odborníků napsalo své knihy až ve svém „stáří“. Často také vídáme seniory v televizních 

vědomostních soutěžích a svými nejen zkušenostmi, ale hlavně nabytými znalostmi zcela 

předčí mladší soupeře. Řada pamětníků druhé světové války dokáže sdělit mnoho informací 

o těžkém životě v tomto období a pamatují si je stále do detailů. Někteří senioři mají stále 

obdivuhodnou paměť, i v porovnání s mladšími osobami, protože starší generace byla zvyklá 

více svůj mozek zatěžovat a procvičovat. Mladší generace dnes mnohdy až moc spoléhá na 

své chytré telefony a hodinky, místo toho, aby zaměstnávala svůj mozek.  

„O demencích se hovoří jako o tiché epidemii 21. století. Statistické údaje hovoří jasně: 

demence postihují 5 – 8 % populace nad 65 let s tendencí růstu úměrně ke stoupajícímu věku“ 

(Haškovcová, 1989). 

Jen kolem dvou procent lidí nad pětašedesát let má diagnostikovánu psychiatrickou chorobu. 

Přitom v rámci celé populace je to téměř deset procent lidí (Tošnerová, 2002). 

Stereotyp o dementním stáří nelze tedy zobecňovat na celou seniorskou populaci.  

 

1.2.2.3 Ošklivé stáří 

Krása je pomíjivá a subjektivní vlastnost, kterou rádi hodnotíme své okolí. 

„Ošklivost - krása je v naší západní kultuře spojována s mládím, proto se především ženy 

s přibývajícími lety bojí její ztráty. Negativní stereotyp stáří odrážejí termíny bába, babizna, 

fosílie, čarodějnice, stará patrona, stará koza, scvrklý dědek, neboli používání ponižujícího 

jazyka při hovoru o stáří“ (Tošnerová, 2002). 

Kult mládí hýbe celým společenským životem. Kdo ale určil, co je hezké a co ošklivé? 

Vypadat dobře dnes už není jen výsadou herců, hereček, zpěváků, zpěvaček a moderátorů 
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v každém věku. Daleko více je kladen nárok na pěkný vzhled i v jiných zaměstnáních. Na 

jednu stranu je to dobře, protože jedinec je nucen se o svůj vzhled a své zdraví více starat, na 

druhé straně se popírá přirozený jev stárnutí. Nejen ženy, ale i muži často podstupují 

chirurgické zákroky, které vedou k úpravám těla, aby zastavily projevy biologického stárnutí. 

Z obrazovek na nás pohlížejí mnohé celebrity, které svůj boj se stárnutím přivedli do extrémů, 

a často musíme konstatovat, že ne vždy je výsledek snažení lichotivý. Dříve jsme vídali na 

obrazovkách šedivé herečky s vrásčitou tváří, které s ochotou hráli role babiček. Dnes 

málokterá žena dokáže stárnout s noblesou a smířit se s vráskami na obličeji. Myslím, že 

takovou herečkou byla jistě paní Květa Fialová, která byla pro mnohé z nás příkladem, jak 

brát stáří s noblesou, nadhledem a optimismem. 

Ošklivé stáří můžeme tedy označit za mýtus. 

 

1.2.2.4 Homogenní stáří 

Velice úzce s výše popsaným stereotypem souvisí i tento stereotyp. 

Na základě stejného či podobného vzhledu jsou senioři považováni za stejné, tedy za 

homogenní (stejnorodou) skupinu. Jsou jim přisuzovány podobné vzhledové vlastnosti, jako 

šedivé vlasy, vrásčitý obličej, shrbená postava. Ale nejen to, mají prý i podobné potřeby 

a zájmy (Haškovcová, 1989). Tendence posuzovat skupinu na základě společných znaků 

několika jednotlivců je základem vytváření stereotypů. Staří lidé však netvoří homogenní 

skupinu, výrazně se liší v mnoha kritériích. Mimo jiné můžeme uvést vzdělání, ekonomickou 

aktivitu, zdraví, rodinné zázemí, sociální postavení, životní zkušenosti, názory, postoje, a to 

jsme zdaleka nevyjmenovali všechny.  

I tyto příklady však stačí, abychom vyvrátili, že senioři jsou všichni stejní. Jsou rozdílní stejně 

tak, jako je individuální každý člověk v jakémkoliv jiném věku. 

 

1.2.2.5 Osamělé stáří 

Dalším stereotypem o stáří je domněnka, že starší lidé jsou izolovaní od společnosti 

a společenského života. „Izolace – představa, že většina starých lidi je společensky 
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izolovaných, či žije osaměle a domněnka, že osamělost je velmi vážný problém pro většinu lidí 

přes 65 let.“ (Tošnerová, 2002). 

Osamělost je zcela subjektivní pocit. Osamělý se dnes může cítit kdokoliv z celé naší 

populace. I v době existence mnoha komunikačních prostředků, které jsou na vysoké 

technické úrovni a jejichž dostupnost je masová, postihuje osamění všechny věkové skupiny. 

U seniorů k osamělosti většinou dochází v souvislosti s úmrtím partnera. Je všeobecně známo, 

že větší úmrtnost je mezi muži a ti se také dožívají nižšího věku. V naší společnosti je tedy 

častější osamělá starší žena než muž. Ale ženy zase bývají aktivnější, udržují si častěji 

kontakty s kamarádkami a okolím. Dnes někteří senioři, jak ženy, tak muži, vyhledávají 

spolky či kurzy, kde se setkávají s vrstevníky stejných zájmů. Pocit osamělosti nejvíc zažívají 

senioři, u kterých jsou přetrhané rodinné vazby, nebo kde nefungují rodinné vztahy. Můj 

výzkum ukázal, že děti jsou v častém kontaktu se svými prarodiči nebo se pravidelně 

navštěvují. Potvrdili to i samotní senioři, kteří uváděli, že se svými vnoučaty bydlí, nebo že 

jsou s nimi v četném kontaktu. Jen nepatrný počet dětí uvedlo, že se s prarodiči nestýká. Dnes 

některé školy dělají programy pro domovy důchodců u příležitosti vybraných svátků v roce. 

I organizované návštěvy školních dětí v domech pro seniory, případně v hospicích jsou dnes 

běžné.  

Zmíněné příklady nás mohly přesvědčit, že osamělé stáří lze opět považovat za mýtus. 

 

1.2.2.6 Neužitečné stáří 

I následující stereotyp jsem zkoumala ve své praktické části. 

„Zbytečnost – představa, že většina starých lidí je díky zdravotnímu stavu či duševní chorobě 

vyřazena, vede k předpokladu, že starší lidé jsou neschopni pokračovat v práci a ti, kteří 

schopni jsou, tak jejich práce je neproduktivní. Tato představa je hlavním východiskem pro 

nucený odchod a diskriminaci v najímání, přeškolování a podpoře starších zaměstnanců“ 

(Tošnerová, 2002). Každý senior je považován za neužitečného, protože již nemůže vytvářet 

tak velké ekonomické hodnoty. Pracujícími důchodci, až na malé výjimky, jsou obsazována 

pouze podřadná místa. Většina dnešních dětí a lidí v produktivním věku si spojuje současné 

seniory – důchodce – s velkým množstvím volného času. 
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Tento stereotyp o stáří se dá velice snadno vyvrátit. V součastné době je zcela běžné, že 

mnoho seniorů pracuje i po zaslouženém nároku na odchod do důchodu. Na mnoha důležitých 

pozicích ve firmách najdeme starší odborníky, kteří své zkušenosti postupně předávají svým 

mladším kolegům. Se staršími zaměstnanci se často spojuje větší spolehlivost a odpovědnost. 

Některá zaměstnání by měla dokonce velké problémy, pokud by odešli všichni pracující 

senioři. Můžeme zde uvést školství, kde pracuje velká část seniorů ještě v trvalém pracovním 

poměru na plný, nebo alespoň na částečný úvazek. Bez jejich stálé pomoci, nebo bez 

občasných zástupů by mnoho škol mělo velký problém zajistit kvalifikované zaměstnance. 

Podobná situace v poslední době nastává i v ordinacích praktických lékařů, hlavně v malých 

obcích. Starší lékař odchází do důchodu a rád by svou zavedenou praxi někomu předal, není 

však komu. Proto lékaři – senioři – pracují do vysokého věku, nebo se jejich ordinace zruší. 

Dalším příkladem, který tento stereotyp popírá, je nezastupitelná role seniorů jako rodičů 

i prarodičů. Pokud se senior rozhodne nepokračovat v ekonomické aktivitě, je velmi ceněným 

pomocníkem svých dětí při zajištění  chodu jejich domácnosti. Ať už jde o starost o samotnou 

domácnost či ještě častěji o péči o vnoučata. To bylo potvrzeno v mém výzkumu hlavně 

mladšími z dotazovaných dětí. Ze strany seniorů zazněla poskytovaná pomoc s vnoučaty 

poměrně často, a to jak ze strany žen, tak i mužů. V dnešní době je tato pomoc velice přínosná 

hlavně v rodinách s malými dětmi, nebo v rodinách, kde rodiče mají pohyblivou pracovní 

dobu, či velké pracovní nasazení. Někteří senioři podporují mladé rodiny i po finanční 

stránce. 

A jak je to v realitě senior a volný čas? Průzkum nám ukázal, že většina dětí si stáří skutečně 

spojuje s nicneděláním. Ale také početná skupina uvedla, že se senioři věnují svým koníčkům, 

což sami senioři podpořili svými odpověďmi. Řada seniorů si ve velkém užívá svých 

rozmanitých koníčků. Mají dnes totiž větší možnosti, jak nakládat se svým volným časem. 

Velice rozšířené je také vzdělávání starších občanů, pro které jsou připravovány různé kurzy, 

třeba vzdělávání v oblasti nových medií, a velkému zájmu se těší i univerzity třetího věku. 

I tento stereotyp jsme tedy popřeli. 
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1.2.2.7 Chudé stáří 

Velmi rozšířeným stereotypem o stáří je chudé stáří. „Chudoba – široký rejstřík názorů od 

představy, že většina starých je chudá až po předpoklad, že většina z nich je bohatá – oboje 

s negativním významem“ (Tošnerová, 2002). Stejně jako osamělost seniorů i jejich chudoba je 

velice subjektivní. Lze vůbec stanovit objektivní čili reálnou chudobu? Záleží, jaké měřítko si 

pro to vybereme. Když si zvolíme ten nejčastější a veřejností tolik diskutovaný pohled – výše 

starobních dávek, zjistíme, že průměrný starobní důchod v České republice dosahuje zhruba 

40% průměrné hrubé mzdy (MPSV). Je to hodně, nebo málo? Dle mnoha odborníků je třeba 

přibližně 75% příjmu, který měl člověk v době svého produktivního období, aby mohl 

důstojně prožít své ekonomické stáří.  

Pokud jako kritérium vezmeme hranici chudoby, tedy životní minimum, zjistíme, že čeští 

senioři se pod tuto hranici dostávají jen velice zřídka. Životním minimem rozumíme peněžní 

příjem, který je potřebný k zajištění výživy a dalších základních osobních potřeb. V dnešní 

době životní minimum činí 3 410,- Kč. Je plánováno jeho navýšení (MPSV). V polovině roku 

2018 by průměrný starobní důchod 12 386,- Kč. Pokud se na tato čísla podíváme jen jako na 

čísla, můžeme říci, že starobní důchod skoro čtyřnásobně převyšuje hranici chudoby. Pokud 

se však podíváme na tato čísla blíže, zjistíme, že je velký rozdíl mezi důchody žen a mužů. 

Také hraje roli, z jakého základu byl seniorovi důchod vypočítán, v kolika letech a za jakých 

podmínek odcházel do důchodu, zda se jedná o předčasné důchody, z doby minulého režimu. 

To vše hraje roli ve výši samotného důchodu, a proto někteří senioři mohou být hluboko pod 

hranicí průměrného důchodu, a dokonce se blížit k hranici životního minima.  

S chudobou dost často souvisí nejen příjmy, ale i výdaje. Výdaje jsou závislé na způsobu 

života, postojích a mnoha dalších okolnostech. Dnešní, převážně mladší senioři již tolik 

nespoléhali na zabezpečení od státu a na dobu své ekonomické neaktivity se připravovali. 

Toto se potvrdilo i v mém výzkumu, kde senioři odpověděli, že na stáří se připravovali 

šetřením finančních prostředků, změnou bydlení ad. Také ochota seniorů šetřit je daleko větší 

než u mladších generací, které žijí déle v konzumní společnosti. Většina seniorů se snaží 

uskromnit, více své finance kontrolovat a vyjít bez cizí pomoci. To, že mají finanční 

samostatnost, jim dává větší sebeúctu a pocit osobní kompetence. A jak bylo zmíněno výše, 

někteří senioři dokonce finančně podporují mladé rodiny. 
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Ze všech uvedených příkladů je jasné, že i stereotyp o chudém stáří neodpovídá reálnému 

obrazu seniorů. 

 

1.2.2.8 Impotentní stáří 

Tento zajímavý stereotyp se nás snaží přesvědčit, že ve starším věku neexistuje žádný aktivní 

pohlavní či milostný život. „…představa, že většina starších se už nevěnuje žádné pohlavní 

aktivitě, žádostivosti, v případě, že ano, jsou přinejmenším abnormální, sexualita je nedůležitá 

v pozdním životním cyklu.“ (Tošnerová, 2002).  

V naší společnosti je zakořeněna představa, že sex patří k mládí a že s přibývajícím věkem 

končí. O sexu ve starším věku se téměř nemluví, dalo by se říci, že je toto téma tabuizované. 

Nic nekončí, jen se mění pohled a potřeby partnerů. Sexualita má různé podoby a neměli 

bychom ji omezovat pouze na samotný pohlavní styk. Starším lidem přináší radost 

a uspokojení i jiné formy projevu - držení se za ruku, pohlazení, úsměv anebo jen blízká 

přítomnost druhého partnera. „Někteří starší lidé právě teprve ve stáří erotiku najdou.“ 

(Haškovcová, 1989). 

Jde tedy o stereotyp nebo mýtus? 

 

1.2.2.9 Nespokojené stáří 

Neustále si stěžující, na všechno lamentující, hašteřivý, rozmrzelý, se špatnou pamětí 

a neustále negativní náladou, to je obraz seniora, který je nám ve velké míře podsouván 

z medií. Pokud se nejedná o naše příbuzné, máme ve zvyku na starší osoby nahlížet jako na 

ustavičně nespokojené spoluobčany. Většina společnosti se pak bojí stárnutí, protože mají 

vidinu, že budou také smutní, nevrlí a trpět depresemi. „Deprese - předpoklad, že typicky 

starší osoba je nemocná, bezmocná, senilní, neužitečná, osamělá v bídě, tudíž deprimovaná, 

postižena nutně depresí.“ (Tošnerová, 2002). Opak je však pravdou. Depresemi trpí daleko 

více lidí v produktivním věku. Snaží se vše stihnout v již tak uspěchané době. Jsou na ně 

kladeny větší nároky jak v pracovní roli, tak i v osobním životě. Mnoho z nich nedokáže tuto 

situaci unést, a často jsou ještě více deprimováni porovnáváním se s okolím. 
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„Psychologické výzkumy však potvrzují, že vyšší mírou deprese a hněvu trpí převážně lidé ve 

věku 25 – 40 let. Dopadá na ně tlak každodenních rodinných, pracovních i osobních starostí 

a povinností. Po 40. roku věku se většinou situace stabilizuje, ubývá starostí a jejich život je 

šťastnější.“ (Psychologie pro každého). 

Mnoho seniorů tento závěr jen potvrzuje. Cítí se daleko spokojenější, než když byli mladší. Je 

zřejmé, že každý senior své spokojenosti dosahuje jinak. Někomu stačí se sejít s rodinou 

a cítit, že má své nejbližší u sebe, jiní se vydají do hor či do divadla, další se angažují ve 

veřejném životě, někdo má zálibu v zahrádkaření, jiní v rybaření. Toto vše si může dopřát 

člověk, který má to dnes tolik ceněné, a to je volný čas. A to seniorům přináší spokojenost, 

proto spokojených seniorů poslední dobou přibývá.  

I v mém průzkumu většina respondentů z řad seniorů odpověděla, že jsou se svým současným 

životem spokojeni nebo téměř spokojeni. 

Vyvrátili jsme tedy další stereotyp. 

 

1.3 Ageismus 

1.3.1 Pojem ageismus 

Na úvod je třeba vysvětlit si pojem ageismus. Ageismus je odvozen od anglického slova 

„age“, což se překládá jako věk či stáří. Tento pojem nelze zcela přesně vymezit, používá se 

převážně pro negativní postoje vůči starým lidem, ale někdy i naopak vůči lidem mladým. 

Ageismus můžeme tedy zjednodušeně přeložit jako diskriminaci osoby na základě věku. 

Pojem ageismus nemá český ekvivalent. Opisuje se synonymem věková diskriminace nebo 

diskriminace na základě věku. První, kdo slovo ageismus použil, byl americký psychiatr 

a gerontolog Robert Butler koncem 60. let minulého století. Slovo získává na významu 

v 90. letech 20. století a na počátku nového století se dostává i do povědomí veřejnosti. 

V dnešní době je ageismus definovaný šíře. „Zahrnuje předsudky a negativní představy 

o starých lidech nebo projevy diskriminace vůči staršímu člověku nebo skupině starších. 

Hovoříme o stereotypech, kdy v záporném stereotypu jsou vynechány příznivé charakteristiky. 

Jedná se o výroky a postoje bez pravdivého základu, ale se zdáním, že mají v jádru pravdu. 

Některé projevy diskriminace jsou zřejmé, některé v podtextu nevyslovené.“ (Tošnerová, 

2002). 
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Ageismus se liší od ostatních „–ismů“. Sexismus či rasismus jsou během života jedince 

konstantní, kdežto věk se mění, postupuje přes jednotlivé životní cykly (Tošnerová, 2002). 

Další specifickou vlastností ageismu je, že se potencionálně může týkat každého z nás. Je 

teoreticky možné, že během života může být z hlediska věku jakákoliv osoba jak agresorem, 

tak i obětí. 

V mém výzkumu se ale ukázalo, že jen malé procento dětí si myslí, že jsou senioři 

diskriminováni na základě věku. A z celé seniorské skupiny uvedla pouze jedna žena, že se 

setkala s diskriminací kvůli věku. Tedy i tento předsudek se mám nepotvrdil. 

 

1.3.2 Ageismus v praxi 

S ageismem se setkáváme ve všech sférách společnosti. 

Jednou oblastí, kde se s ageismem může setkat každý z nás, je trh práce. Mnoho inzerátů 

začíná slovy: „Jsme mladý kolektiv, do našeho týmu hledáme…“ nebo: „Jste mladý, hledáme 

právě Vás…“. Pokud není požadavek na „mládí“ v inzerátu, setkají se často uchazeči 

s věkovou diskriminací u pohovoru. Dle statistik úřadů práce vyplývá, že lidé starší 50 let 

hledají práci daleko hůře než mladší uchazeči. Diskriminace na základě věku je v současné 

době v České republice zakázána v Zákoníku práce v Zákoně o zaměstnanosti. 

Další oblastí, kde se setkáváme denně s ageismem, je zdravotnictví. „ V ošetřovatelské péči se 

ageistické postoje dle dostupných odborných zdrojů vyskytují častěji než v běžné populaci, 

protože zdravotníci pečující o seniory považují jejich problémy za běžné a projevy stárnutí za 

typické pro všechny dlouhověké osoby (hodnotí seniory jako „šedou“, homogenní masu).“ 

(Pokorná, 2010). Už jen samotné oslovení starších občanů je diskriminující. Často 

v čekárnách či nemocnicích slýcháme oslovení „babičko, dědo“. Jistě nemají zdravotní 

sestřičky či lékaři tolik prarodičů. Podobně diskriminující podtext má i hlasité mluvení na 

seniory. Ne všichni netrpí nedoslýchavostí. Také poněkud dětinské zacházení není úplně na 

místě. A nevinné vyslovení věty: „já vám pomohu“ naznačuje seniorovi, že je pomalý 

a neschopný se třeba obléct. Většinou jsou schopni těchto činností, jen na ně potřebují více 

času. Je proto třeba být obezřetný v komunikaci se seniory a neponižovat je nevhodně 

zvolenými slovy. 
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Za velké rozšíření ageismu mezi lidmi mohou do velké míry média (televize, rozhlas, tisk, 

internet). Starší lidé jsou s oblibou v médiích ukazováni velice negativně. O seniorech se 

hlavně mluví ve spojitosti s potřebnou důchodovou reformou a ve spojitosti s nákladným 

financováním zdravotnictví. Senioři jsou prezentováni jako ti, kteří jen berou ze společnosti 

a nic společnosti nedávají. Málokdo si však uvědomí, že i oni mnoho let před svým 

zaslouženým odpočinkem přispívali společnosti stejně tak, jako současná produktivní 

skupina. Největším problémem, dle Haškovcové, není jen to, jak jsou senioři prezentováni, 

ale i to, že senioři, kteří vidí, jak jsou vyobrazováni, se s tímto obrazem ztotožňují. Část 

seniorů však tento pohled odmítá, snaží s tímto obrazem bojovat a nechtějí být spojováni 

s neužitečností a bezmocností (Haškovcová, 2012). 

Také reklama negativně vykresluje seniorskou populaci. Stereotyp o nemocném stáří je nám 

podbízen z většiny reklam na lékařské či farmaceutické produkty. Jiné reklamy jsou cílené 

záměrně na seniorskou skupinu, kde je spoléháno na špatnou informovanost nebo senilitu 

starších osob. 

Ageismus je tedy potencionálním nebezpečím, které s sebou přináší nebezpečí diskriminace 

na základě věku. Závažnost celé věci lze vidět v tom, že tato forma diskriminace se může 

potencionálně týkat každého z nás. Dalším velkým nebezpečím je, že ageismus se projevuje 

téměř ve všech oblastech společenského života. 

 

1.4 Mezigenerační most 

1.4.1 Staří dnes a včera 

Jak jsem zmínila výše, mnoho předsudků a stereotypů vzniká z přejímání názorů od jiných 

osob. Proč tomu tak je? Jednou z variant je, že člověk nemá osobní zkušenost, protože neměl 

třeba ani příležitost, ani chuť se s daným „problémem“ setkat. Myslím si, že to je jeden 

z důvodů, proč i dnešní děti tolik přejímají stereotypy o stáří. Kde se dnes většina dětí setkává 

se seniory? Chtělo by se odpovědět: „v rodině“. V mém výzkumu sice vyšlo, že většina dětí je 

v častém kontaktu se svými prarodiči a senioři to potvrdili, ale toto se nedá aplikovat 

celoplošně za platné. 

Dříve bylo zcela přirozené, že se žilo ve vícegeneračních rodinách. Pro staré lidi to bylo 

přirozené prostředí na dožití, vždy tu byl někdo, kdo jim mohl v případě potřeby pomoci. 
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A i sami senioři se cítili užiteční, protože mohli své rodině pomáhat, pokud jim ještě sloužily 

síly. Spolehlivě fungovala jakási výměnná služba mezi generacemi. Dnes je tomu jinak. „Více 

generační rodina až na výjimky neexistuje – podařilo se ji dokonale vymýtit především 

výstavbou malých bytů, odkud byly prarodiče automaticky „elegantně“ vyhoštěny: „Kam 

bychom vás tedy dali..?!“…“ (Tanská, 2001). 

Proto si děti snadno osvojují stereotypy o stáří, které jsou jim denně podsouvány z úst starších 

spolužáků, někdy i rodičů a ve velkém z televizních obrazovek. 

1.4.2 Etická výchova 

Možností, jak tuto situaci pozměnit, jak umožnit dětem se se „stářím“ setkávat a utvořit si 

vlastní zkušenost a názor, je začlenit tuto problematiku do výuky. 

Od roku 2002 byla do osnov několika pilotních základních škol začleněna jako samostatný 

předmět etická výchova. Od roku 2016 je uvedena v Rámcovém vzdělávacím programu jako 

doplňující vzdělávací obor. Není tedy povinnou součástí základního vzdělávání, jeho 

vzdělávací obsah pouze doplňuje a rozšiřuje. Doplňující vzdělávací obory je možné využít pro 

všechny nebo jen pro některé žáky jako povinný nebo volitelný vzdělávací obsah. Očekávané 

výstupy uvedené v těchto vzdělávacích oborech nestanovují závaznou úroveň a jsou pouze 

doporučené pro formulování výstupů ve školních vzdělávacích programech. 

Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru etická výchova tvoří následující témata: 

1. Mezilidské vztahy a komunikace. 

2. Důstojnost lidské osoby; pozitivní hodnocení sebe.  

3. Pozitivní hodnocení druhých.  

4. Kreativita a iniciativa; řešení problémů a úkolů; přijetí vlastního a společného 

rozhodnutí.  

5. Komunikace citů. 

6. Interpersonální a sociální empatie. 

7. Asertivita; zvládnutí agresivity a soutěživosti; sebeovládání; řešení konfliktů. 

8. Reálné a zobrazené vzory.  

9. Prosociální chování v osobních vztazích; pomoc, darování, dělení se, spolupráce, 

přátelství. 

10. Prosociální chování ve veřejném životě; solidarita a sociální problémy. 
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Etická výchova žáka vede především k navázání a udržování uspokojivých vztahů, 

k vytvoření si pravdivé představy o sobě samém, k tvořivému řešení každodenních problémů, 

k formulaci svých názorů a postojů na základě vlastního úsudku s využitím poznatků 

z diskuse s druhými, ke kritickému vnímání vlivu vzorů při vytváření vlastního světonázoru. 

Dále pak u žáka rozvíjí sociální dovednosti, které jsou zaměřeny nejen na vlastní prospěch, 

ale také na prospěch jiných lidí a celé společnosti, na samostatné pozorování s následným 

kritickým posouzením a vyvozením závěrů pro praktický život. Etická výchova se také snaží 

naučit žáka samostatnosti při hledání vhodných způsobů řešení problémů, správné způsoby 

komunikace, respekt k hodnotám, názorům a přesvědčení jiných lidí. Žák by si měl během 

hodin etické výchovy osvojit schopnost vcítit se do situací ostatních lidí, vytvořit si pozitivní 

představu o sobě samém a realisticky nahlížet na okolní svět (RVP pro ZŠ, 2016). 

Výhodou předmětu etická výchova je, že počet a oblasti aplikačních témat nejsou uzavřeny, 

takže tento doplňující vzdělávací obor je otevřen inovacím, které by reflektovaly a snažily se 

řešit nové problémy současného člověka v dnešní době. 

Vidím zde potencionál i v současných tématech, kam by se vhodně dalo začlenit několik 

podtémat souvisejících se stereotypy o stáří a pohledem na seniorskou skupinu. Mezi taková 

podtémata by jistě mohly patřit například komunikace se seniory, výhody mezigeneračního 

soužití, co nás naučí prarodiče, či stáří – plnohodnotná součást života. 

 

1.4.3 Mládí a stáří společně 

Nejen do hodin etické výchovy se dá začlenit ve výuce pohled na stáří a seniory. Dalším 

prostorem jsou třeba hodiny dějepisu. Myslím si, že mnoho seniorů by se ochotně setkalo se 

žáky a dětem přiblížili své vlastní zážitky, které nejsou nikde popsané v učebnicích. Vím, že 

mnoho dětí, zejména chlapců, se hodně zajímá o druhou světovou válku, možná, že osobní 

vyprávění pamětníka by jim více přiblížil reálný pohled na toto těžké období. Myslím, že 

i povídání o 50. letech minulého století by žáci více ocenili od lidí, kteří tuto dobu zažili 

a kteří hrůzy minulého režimu osobně prožívali. Potom by mládež možná více docenila dobu, 

ve které žijeme. 

Jiným vhodným předmětem k naplnění tohoto cíle by mohly být hodiny pracovní výchovy, 

např. by v nich seniorky mohly děti blíže seznámit s ručními pracemi jako je pletení, 
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háčkování či paličkování. Jistě by se našlo i mnoho dalších aktivit, které dnešní děti pomalu 

už ani neznají. 

Na mnoha školách je běžné, že volnočasové aktivity vedou senioři. Na jedné škole, kde jsem 

v minulosti učila, vedl kroužek včelařství pán, kterému bylo přes 70 let. Ve škole, kde 

v současnosti učím, vede senior šachový kroužek. Probíhá v mé třídě po vyučování a je velice 

příjemné pozorovat, jak ho žáci z prvního stupně oslovují s respektem: „pane trenére“. 

Na prvním stupni by se setkávání dětí a seniorů mohlo uskutečňovat v rámci hodin českého 

jazyka, kde probíhají čtenářské dílny. Nebylo by příjemnou změnou pro děti, kdyby jim 

pohádku předčítala „babička“ či „dědeček“? Pro seniory, kteří bydlí třeba v domově 

s pečovatelskou službou, by to byla příjemná změna, přijít mezi děti, a čas by jistě na to měli 

také. 

O problému osamělých seniorů se můžeme dětem zmiňovat o třídnických hodinách. 

Upozorníme je na projekty, do kterých se mohou sami zapojit, až budou starší, nebo se do 

nich můžeme zapojit jako třída. Pravděpodobně nejznámějším projektem jsou Ježíškova 

vnoučata, který funguje pod záštitou Českého rozhlasu. Také projekt Adoptuj si svého seniora 

začíná více vstupovat do podvědomí veřejnosti. 

V příloze č. 3 jsou vloženy ukázky toho, jak si děti představují stáří. Obrázky vytvořily dvě 

dívky z mé třídy po diskuzi o stereotypech stáří a seniorech, která následovala ihned po 

vyplnění předložených dotazníků. Toto vše probíhalo v jedné z našich třídnických hodin. 

V předchozí škole, kde jsem učila, byl v obci hospic. Děti chodily opakovaně do hospicu 

během roku. Na Vánoce tam chodily děti zpívat koledy a donesly i vlastnoručně upečené 

cukroví ze školní kuchyňky. O Velikonocích jsme připravovali výzdobu, abychom „přinesli“ 

jaro i seniorům, kteří nemohli vyjít ven. Na podzim probíhala v naší škole soutěž Nejlepší 

štrúdl. Po ohodnocení upečených výrobků jsme nesli na ochutnání i seniorům do hospicu. 

Děti tak měly osobní zkušenost a měly možnost se setkat i s velmi pokročilým stářím a vším, 

co je s ním spojeno. 

Postupem času může naše společnost dojít až k rozsáhlejším projektům, které již v některých 

evropských zemích běží nebo se testují. 

Jedním takovým projektem, který se testuje i u nás, je návrh maďarské studentky – ubytování 

studentů u osamělých důchodců. Důchodci by doma ubytovali studenty, kteří by za nájem 
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platili přibližně polovinu běžné ceny, kterou platí za vysokoškolské koleje. Studenti by na 

oplátku pomohli seniorům s úklidem či došli na nákup a trávili by s nimi čas. Pozitiva 

projektu spočívají i ve sbližování a ovlivňování různých generací. Dalším kladem jistě je, že 

by bylo vzájemně pomoženo dvěma sociálně slabším skupinám obyvatel, kterými senioři 

i studenti jistě jsou.  

Projekt, který již běží v Nizozemsku, bojuje proti izolovanosti seniorů. V domově důchodců 

jsou ubytováni studenti. Studenti neplatí nájemné, ale za to pro seniory dělají to, na co 

personál nemá čas. Povídají si s nimi, hrají společenské hry, učí je pracovat s počítačem nebo 

je doprovázejí na procházky (E15.cz). 

Doufám, že všechny tyto kroky povedou k tomu, že současné děti budou na seniory pohlížet 

reálnějšíma očima, a jednou budou vysvětlovat svým dětem, jak se mají chovat ke mně, jako 

k seniorce. 
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2 Praktická část 

2.1 Formulace cíle 

• zmapovat míru předsudků proti stáří u dětí na základní škole 

• zmapovat postoj ke stáří samotných seniorů 

• porovnat získaná data  

 

2.2 Stanovení výzkumného vzorku 

Pro výzkum jsem potřebovala získat data od respondentů dvou odlišných věkových skupin. 

Výběr skupiny dětí byl jednoduchý, oslovila jsem žáky své třídy 7.A a žáky třídy 9.A, které 

znám od již od šesté třídy. Obě třídy jsou stejně početné, v každé z nich je 28 žáků. V době 

zadání dotazníků bylo přítomno 25 dětí, v 7.A a stejný počet, tedy 25, byl i ve třídě 9.A. 

Věkové rozmezí dotazovaných se pohybuje mezi 12 – 16 lety. 

Pro druhou skupinu respondentů jsem oslovila seniory ve svém okolí a známé mých rodičů, 

kteří jsou také senioři. Část žáků z první skupiny respondentů předala dotazníky také svým 

prarodičům, kteří je ochotně vyplnili. Věkové složení této skupiny dotazovaných se pohybuje 

v rozmezí od 62 do 92 let. 

Celkem se tedy výzkumu zúčastnilo 50 dětí a 47 seniorů. 

 

2.3 Metodika výzkumu 

2.3.1 Sestaveni dotazníku 

Při sestavování dotazníku jsem využila obecně platné předsudky a stereotypy o stáří a přidala 

jsem ještě i otázku, které se vztahuje k ageismu. Každá dotazovaná skupina měla svůj vlastní 

dotazník, který obsahoval obdobné otázky, ovšem přizpůsobené dané skupině. 

 

2.3.2 Dotazníkové šetření 

Dotazníky byly zadávány anonymně. 
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Ve třídě 7. A jsem zadávala dotazník během třídnické hodiny. Děti byly obeznámeny, k čemu 

mi dotazník bude sloužit. Před vlastním vyplňováním jsem s dětmi o tématu hovořila jen 

krátce, abych neovlivnila jejich odpovědi. Po vyplnění dotazníku jsme o daném tématu dále 

diskutovali. 

Ve třídě 9.A jsem zadala dotazník při jejich hodině zeměpisu, když jsem se předem domluvila 

s jejich vyučující. Opět jsem žáky krátce ústně seznámila s účelem dotazníku. Po jeho 

vyplnění žáci diskutovali o tomto tématu z pohledu demografie. 

Dotazníky pro seniory jsem rozdala známým mých rodičů, opět jsem je krátce informovala 

o jejich účelu. Návratnost dotazníků od prarodičů žáků byla téměř stoprocentní. 

 

2.3.3 Zpracování dotazníku 

Dotazníky jsem vyhodnocovala odděleně, opět ve dvou skupinách – děti a senioři. Obě 

skupiny jsem dále rozdělila dle pohlaví a věku. Získaná data jsem zpracovala do tabulek 

a v následující fázi jsem data převedla do grafů. V posledním kroku jsem porovnávala 

odpovědi na jednotlivé otázky z obou úhlů pohledu. 

 

2.3.4 Pilotní studie 

Z důvodu ověření srozumitelnosti formulace otázek jsem oslovila předem dvě žákyně 

z osmého ročníku a své rodiče. Ve všech případech byl dotazník pro respondenty 

srozumitelný. 
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2.4 Výsledky 

Na otázky v dotazníku děti odpověděly takto: 

Otázka č. 1: Věk 

První otázkou dotazníku byl zjišťován věk respondenta. Dle této otázky jsem dotazované děti 

rozdělila do dvou skupin - skupina od 12 do 13 let, do které spadali žáci 7. ročníku, tedy 25 

respondentů. Druhá skupina zahrnovala žáky od 14 do 16 let, odpovídá 9. ročníku, byla stejně 

početná, tedy také 25 respondentů. 

 

Otázka č. 2: Pohlaví 

Druhá otázka mi pomohla v dalším dělení, a to dle pohlaví. Dotazník vyplnilo celkem 26 

dívek, z toho bylo 10 ve věkové kategorii 12 až 13 let a 16 dívek spadalo do kategorie 14 až 

16 let. Chlapců vyplnilo dotazník 24, kdy 15 chlapců patřilo do věkové kategorie 12 až 13 let 

a 9 chlapců odpovídalo  kategorii 14 až 16 let. 

 

Otázka č. 3: S prarodiči se vídám 

a) denně (bydlíme ve vícegenerační rodině) 

b) jednou týdně 

c) několikrát za měsíc 

d) jen při rodinných oslavách 

e) jinak 

 

Tabulka č. 1: Četnost vzájemného styku z pohledu dětí 

 12 – 13 let 14 – 16 let 

 dívky chlapci dívky chlapci 

a 2 2 5 3 

b 0 2 2 1 



33 

 

c 5 6 5 3 

d 0 2 4 1 

e 3 3 0 1 

Graf č. 1: Četnost vzájemného styku z pohledu dětí 

 

 

Otázka č. 4: Kdy podle tebe začíná stáří 

a) v 55 letech 

b) v 60 letech 

c) odchodem do důchodu 

d) zhoršením zdravotního stavu 

e) jindy: 

(bylo možno vybrat více odpovědí) 

Tabulka č. 2: Přisuzovaný počátek stáří dle názorů dětí 

 12 – 13 let 14 – 16 let 

 dívky chlapci dívky chlapci 
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a 2 3 1 0 

b 4 3 6 5 

c 2 7 3 1 

d 2 2 3 2 

e 2 1 3 1 

Graf č. 2: Přisuzovaný počátek stáří dle názorů dětí 

 

 

Otázka č. 5: Pod pojmem stáří si vybavíš 

a) moudrost 

b) nemoc 

c) osamělost  

d) hodně volného času 

e) nedostatek finančních prostředků 

f) jiné 

(bylo možno vybrat více odpovědí) 
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Tabulka č. 3: Představa pojmu stáří dle dětí 

 12 – 13 let 14 – 16 let 

 dívky chlapci dívky chlapci 

a 5 10 7 4 

b 4 3 1 0 

c 3 4 3 4 

d 2 8 5 0 

e 2 2 1 1 

f 3 0 0 0 

 

Graf č. 3: Představa pojmu stáří dle dětí 

 

 

Otázka č. 6: Jak tráví většinu času senioři 

a) sedí doma 

b) věnují se svým koníčkům 
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c) učí se nové věci 

d) starají se o vnoučata 

e) jinak 

(bylo možno vybrat více odpovědí) 

Tabulka č. 4: Trávení volného času seniorů dle dětí 

 12 – 13 let 14 – 16 let 

 dívky chlapci dívky chlapci 

a 4 9 4 3 

b 5 11 8 4 

c 2 2 0 1 

d 6 5 3 2 

e 1 2 1 0 

 

Graf č. 4: Trávení volného času seniorů dle dětí 

 

Otázka č. 7: Myslíte si, že jsou senioři diskriminovaní pro svůj věk 

a) ne  

b) ano (prosím, stručně popiš jak) 

0

2

4

6

8

10

12

A B C D E

Dívky 12-13

Chlapci 12-13

Dívky 14-16

Chlapci 14-16



37 

 

Tabulka č. 5: Diskriminace seniorů dle dětí 

 12 – 13 let 14 – 16 let 

 dívky chlapci dívky chlapci 

a 8 11 14 9 

b 2 4 2 0 

 

Graf č. 5: Diskriminace seniorů dle dětí 

 

 

Otázka č. 8: Pomohl /a jsi někdy seniorovi 

a) ne 

b) ano (prosím, stručně popiš jak) 

Tabulka č. 6: Pomoc seniorům dle dětí 

 12 – 13 let 14 – 16 let 

 dívky chlapci dívky chlapci 
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a 0 0 1 0 

b 10 15 15 9 

 

Graf č. 6: Pomoc seniorům dle dětí 

 

 

Otázka č. 9: Na stáří se lze připravovat 

a) ne 

b) ano (prosím, stručně napiš jak) 

Tabulka č. 7: Možnost přípravy na stáří dle dětí 

 12 – 13 let 14 – 16 let 

 dívky chlapci dívky chlapci 

a 5 7 12 7 

b 5 8 4 2 
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Graf č. 7: Možnost přípravy na stáří dle dětí 

 

 

Otázka č. 10: Myslíš si, že senioři jsou spokojeni se svým životem 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nevím 

d) spíše ne 

e) ne 

 

Tabulka č. 8: Spokojenost seniorů dle dětí 

 12 – 13 let 14 – 16 let 

 dívky chlapci dívky chlapci 

a 1 1 3 2 

b 4 5 5 2 
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c 4 9 5 3 

d 1 0 3 2 

e 0 0 0 0 

 

Graf č. 8: Spokojenost seniorů dle dětí 
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Senioři na otázky v dotazníku odpověděli takto: 

 

Otázka č. 1: Věk 

První otázka dotazníku zjišťovala věk respondenta. Dle odpovědi jsem dotazované seniory 

rozdělila do dvou skupin – skupina do 75 let, do které spadalo 38 respondentů a druhá skupina 

od 75 let, kde od 

povídalo 9 respondentů. 

 

Otázka č. 2: Pohlaví 

Druhá otázka mi pomohla v dalším dělení, a to dle pohlaví. Dotazník vyplnilo celkem 25 žen, 

z toho bylo 20 ve věkové kategorii do 75 let a 5 žen spadalo do kategorie nad 75 let. Mužů 

vyplnilo dotazník 22, kdy18 mužů patřilo do věkové kategorie do 75let a 4 muži odpovídali 

v kategorii nad 75 let. 

 

Otázka č. 3: S vnoučaty se vídám 

a) denně (bydlíme ve vícegenerační rodině) 

b) jednou týdně 

c) několikrát za měsíc 

d) jen při rodinných oslavách 

e) jinak 

(více možných odpovědí) 

Tabulka č. 9: Četnost vzájemného styku dle seniorů 

 Do 75 let Nad 75 let 

 ženy muži ženy muži 

a 12 9 1 1 
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b 4 4 0 0 

c 4 4 3 2 

d 0 1 0 0 

e 2 1 1 1 

 

Graf č. 9: Četnost vzájemného styku dle seniorů 

 

 

Otázka č. 4: Kdy podle Vás začíná stáří 

a) v 55 letech 

b) v 60 letech 

c) odchodem do důchodu 

d) zhoršením zdravotního stavu 

e) jindy 
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Tabulka č. 10: Domnělý počátek stáří dle seniorů 

 Do 75 let Nad 75 let 

 ženy muži ženy muži 

a 1 0 0 0 

b 4 1 0 0 

c 1 8 2 4 

d 9 8 2 0 

e 7 1 1 0 

 

Graf č. 10: Domnělý počátek stáří dle seniorů 

 

 

Otázka č. 5: Pod pojmem stáří si vybavíte 

a) moudrost 

b) nemoc 

c) osamělost 

d) hodně volného času 
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e) nedostatek finančních prostředků 

f) jiné 

Tabulka č. 11: Představa pojmu stáří dle seniorů 

 Do 75 let Nad 75 let 

 ženy muži ženy muži 

a 1 3 0 0 

b 6 5 1 0 

c 2 0 0 1 

d 6 6 2 1 

e 4 2 1 2 

f 5 3 1 0 

 

Graf č. 11: Představa pojmu stáří dle seniorů 
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Otázka č. 6: Jak trávíte většinu vašeho času 

a) sedím doma 

b) věnuji se svým koníčků 

c) učím se nové věci 

d) starám se o vnoučata 

e) jinak 

Tabulka č. 12: Trávení volného času seniory 

 Do 75 let Nad 75 let 

 ženy muži ženy muži 

a 2 1 2 1 

b 9 7 1 2 

c 2 1 0 0 

d 11 4 1 1 

e 7 6 1 2 

 

Graf č. 12: Trávení volného času seniory 
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Otázka č. 7: Setkali jste se s diskriminací kvůli vašemu věku 

a) ne 

b) ano (prosím, stručně popište situaci) 

Tabulka č. 13: Zkušenost s věkovou diskriminací seniorů 

 Do 75 let Nad 75 let 

 ženy muži ženy muži 

a 20 18 4 4 

b 0 0 1 0 

Graf č. 13: Zkušenost s věkovou diskriminací seniorů 

 

 

Otázka č. 8: Setkali jste se s pomocí od okolí 

a) ne 

b) ano (prosím, stručně popište situaci) 
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Tabulka č. 14: Zkušenost seniorů s pomocí od okolí 

 Do 75 let Nad 75 let 

 ženy muži ženy muži 

a 11 7 2 3 

b 9 11 3 1 

 

Graf č. 14: Zkušenost seniorů s pomocí od okolí 

 

 

Otázka č. 9: Na stáří jsem se připravoval 

a) ne 

b) ano 

c) ušetřením finančních prostředků 

d) změnou bydlení 

e) nakoupením nových elektrospotřebičů 
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Tabulka č. 15: Připravenost seniorů na stáří 

 Do 75 let Nad 75 let 

 ženy muži ženy muži 

a 8 8 2 2 

b i 8 7 2 1 

b ii 3 3 1 1 

b iii 2 1 0 0 

 

Graf č. 15: Připravenost seniorů na stáří 

 

 

Otázka č. 10:Se současným životem jsem 

a) spokojen 

b) spíše spokojen 

c) neliší se od předešlého 

d) spíše nespokojen 

e) nespokojen  
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Tabulka č. 16: Spokojenost seniorů 

 Do 75let Nad 75 let 

 ženy muži ženy muži 

a 12 6 3 1 

b 2 9 1 3 

c 2 2 1 0 

d 4 1 0 0 

e 0 0 0 0 

Graf č. 16: Spokojenost seniorů 
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2.4.1 Analýza získaných údajů a jejich interpretace 

V této části práce se pokusím zanalyzovat odpovědi na každou otázku, a to jak z pohledu dětí, 

tak i z pohledu seniorů. 

 

Otázka č. 1: 

Pro svůj výzkum jsem oslovila dvě věkové skupiny dětí. Zajímalo mě, zda se budou lišit 

odpovědi v závislosti na jejich věku. Předpokládala jsem, že zde určitý rozdíl bude. U starších 

žáků jsem předvídala již rozumnější postoj a větší informovanost. Nejvíce se věk projevil 

v odpovědi na otázku, jak senioři tráví svůj den. Zatímco mladší děti častěji odpovídaly, že 

starostí o vnoučata, starší žáci uváděli variantu b, věnují se svým koníčkům. Z toho se dá 

vyvodit, že o mladší děti se ještě prarodiče starají a děti jejich péči vnímají. Kdežto větší děti 

už jsou soběstačné a dohled či pomoc prarodičů již tolik nepotřebují nebo nežádají. Byl zde 

vidět tedy nepatrný rozdíl v odpovědích mezi oběma skupinami. Možná znatelněji by se to 

projevilo, kdyby skupiny byly od sebe ještě více věkově vzdálené. 

Odpovídající seniory jsem rozdělila také do dvou skupin. Jako hraniční věk jsem zvolila 75 

let, protože dle WHO (World Health Organization – Světová zdravotnická organizace) je 

uváděn jako začátek vlastního stáří. Zde nemohu utvořit objektivnější závěr, jak moc věk 

seniorů ovlivňuje jejich postoje, protože počet respondentů ve skupině nad 75 let byl daleko 

menší než ve druhé skupině. Lze však předpokládat, že věk ovlivňuje postoje každého 

člověka k životu. 

 

Otázka č. 2: 

Také rozdělení z hlediska pohlaví bylo záměrné. Předpokládala jsem u dětí rozdíly 

v odpovědích mezi děvčaty a chlapci, přičemž jsem u děvčat očekávala větší empatii.  

O rozdílném postoji žen a mužů ke stáří jsem byla také předem přesvědčena. Nejvíce se rozdíl 

postojů v pohlaví projevil v otázce 4 -„Kdy podle Vás začíná stáří.“ Většina žen bere za 

hranici stáří zhoršení zdravotního stavu. Pro většinu mužů je jako začátek stáří brán termín 

odchodu do důchodu. 
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Otázka č. 3: 

Ve třetí otázce jsem chtěla zjistit, jak často se obě skupiny respondentů setkávají v rodinném 

prostředí. Domnívám se, že pokud děti a prarodiče společně bydlí nebo je jejich kontakt 

častější, jsou děti mnohem tolerantnější a chápavější i k ostatním seniorům. V dnešní době je 

obecně známo, že většina prarodičů je ještě aktivní a pracuje. Zároveň je také méně časté, že 

rodiny bydlí ve vícegeneračních domech. 

Z odpovědí však vyplynulo, že většina dotázaných seniorů bydlí společně se svými vnoučaty. 

A většina dětí uvedla, že se se svými prarodiči stýká několikrát do měsíce. Na druhé straně je 

smutné zjištění, že tři děti z dotazovaného vzorku se vídají se svými prarodiči zřídka, 

a dokonce dvě děti odpověděly, že se s prarodiči nestýkají vůbec. 

 

Otázka č. 4: 

Na to, kdy začíná stáří, mají obě skupiny zcela odlišný názor. Zatímco většina dětí bere za 

hranici stáří věk 60 let, pro seniory je touto hranicí zhoršení zdravotního stavu. Z odpovědí 

dále vyplývá, že 7 chlapců ve věku 12 – 13 let bere jako hranici stáří odchod do důchodu. 

Podobně odpovídali i senioři muži ve věkové kategorii do 75 let, a to 8 respondentů. Zde se 

názory obou skupin, dá se říct, shodují. 

Zaujaly mě také volné individuální odpovědi, které bylo možno uvést pod odpovědí e). 

U mladších dětí se objevily názory: „ až když se začnou cítit být staří“ nebo „když si 

přestanou užívat života“. Obě odpovědi napsaly dívky, u kterých se projevovala větší 

empatie. Zarazila mě však odpověď dívky z devátého ročníku, která uvedla: „u žen ve 35, 

u mužů ve 40“. To mě překvapilo nepřiměřenou kritičností a jsem přesvědčená, že si svůj 

názor upraví, až se sama bude danému věku blížit. Naopak pozitivně mě překvapil názor 

chlapce z deváté třídy, který podobně jako děvčata ze sedmé třídy uvedl: „dokud si nemyslí, 

že jsou staří“. 

Senioři rovněž využili možnosti volných vlastních odpovědí, a to většinou ženy do 75 let. 

Dost často se opakoval názor:„až se budu cítit stará“. Dále se objevilo: „zatím ho 

nevnímám“ nebo „pokud člověk není samostatný“. Jedna odpověď ženy vyzněla velice 

pozitivně: “od té doby, co se za mnou neotáčejí muži“. Optimisticky působila i odpověď 

muže, který uvedl, že stáří začíná: „když si ho připustíte“. 
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Otázka č. 5: 

V této otázce jsem si chtěla ověřit platnost stereotypů, které jsou se stářím spojovány. Mezi 

možné varianty odpovědí jsem vybrala moudrost, nemoc, osamělost, volný čas, nedostatek 

finančních prostředků a poslední možností byl volný výběr pojmu, který se respondentům 

vybaví ve spojení se stářím. Většina dětí uvedla moudrost. Na dalším místě se objevil 

dostatek volného času, tak více odpovídali chlapci ze sedmé třídy a starší dívky. Deset 

z dotázaných dětí si stáří spojuje s osamělostí a s nemocí si ho spojuje pouze 7 dětí z celého 

počtu. Ještě méně dětí si pojí stáří s chudobou, a to pouze 5 odpovídajících. Mezi volnými 

odpověďmi třikrát od děvčat z mladší kategorie zaznělo:„spousta zážitků“. Jedna odpověď 

odrážela zřejmě i mediální vliv, když jedna dívka, také z mladší kategorie, uvedla:„důchodci 

v Kauflandu“. Na tuto odpověď jsem reagovala v následné diskuzi, která s dětmi proběhla ve 

zbytku třídnické hodiny.  Snažila jsem se dětem objasnit, proč tento předsudek vzniká, co vše 

za ním stojí a jak by se mohli i na tuto problematiku dívat. 

A jak to vidí senioři? S pojmem stáří si většina seniorů spojuje volný čas. Tato odpověď 

zazněla skoro ve stejném počtu u žen i u mužů do 75 let. Na druhém místě se objevilo spojení 

stáří a nemoci. Překvapením pro mne bylo, že jen 4 dotázaní senioři si stáří spojili 

s moudrostí. Ještě méně odpovědí seniorů spojilo stáří s osamělostí. Z individuálních 

odpovědí bych uvedla tu, která zazněla třikrát od žen ve věku do 75 let, a to, že stáří si spojují 

s nabytými zkušenosti. Jedna odpověď muže zněla velice smutně, pod pojmem stáří si 

vybavíte: „když už děti na vás nemají čas“. 

 

Otázka č. 6: 

V následující otázce jsem si chtěla ověřit předsudek o využívání volného času seniory. Je jim 

přisuzováno sezení doma u televize a nicnedělání. 

Mezi dětmi s převahou zvítězila odpověď, že se senioři ve volném čase věnují svým 

koníčkům. Nejčastěji tak odpovídali chlapci ze sedmé třídy. Druhou nejčastější odpovědí bylo 

to, že senioři sedí doma. Následovala odpověď péče o vnoučata, a to především mezi 

mladšími dětmi. To, že se senioři učí nové věci, si vybralo pouze pět dětí a z toho čtyři děti 

spadaly do mladší věkové kategorie. Volných odpovědí se moc neobjevilo, zaznělo zde 

luštění křížovek, péče o zahradu a to, že senioři využívají svůj čas podle chuti a zdraví. 
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Mezi seniory byla nejčastěji vybrána možnost:„věnuji se svým koníčkům“ a to jak mezi muži, 

tak ženami. Za ní hned následovala péče o vnoučata, kde samozřejmě převažovala většina 

žen. Sezení doma uvedlo pouze šest seniorů, odpověděli tak tři respondenti do 75 let a shodně 

i tři senioři nad 75 let. Z toho se dá usuzovat, že aktivní vyplnění volného času asi úplně 

nebude souviset s věkem, ale můžeme se domnívat, že bude více souviset se zdravotním 

stavem či finančními prostředky. Od seniorů pocházelo také více individuálních odpovědí. 

Několikrát se opakovalo, že jsou stále aktivní a chodí do práce. Ženy uvedly kulturu a akce 

s kamarádkami. Mezi muži zazněla péče o zahradu a dům. Jedna respondentka uvedla, že se 

aktivně zapojuje do veřejného života. 

 

Otázka č. 7: 

Tuto otázku jsem směřovala k ageismu, čili diskriminaci seniorů z hlediska věku. Děti 

s velkou převahou odpověděly ne. Tedy že si nemyslí, že by byli senioři diskriminováni 

z hlediska věku. Pouze 8 dětí odpovědělo opačně, tedy ano. Nejvíc kladných odpovědí na tuto 

otázku uvedli chlapci ze sedmé třídy – 4 žáci, dvě kladné odpovědi shodně uvedly dívky jak 

ze sedmé, tak z deváté třídy. Mezi chlapci z deváté třídy ano neodpověděl nikdo. Mezi 

důvody, proč děti vidí diskriminaci seniorů, se objevilo:„nevezmou je do práce“, „rychle se 

unaví“, „nemohu se tak rychle pohybovat“či „lidé se jim posmívají“.  

Na straně seniorů zazněla jasně odpověď ne. To byl pro mě nejvíce překvapující výsledek 

z celého dotazníku. Pouze jedna žena nad 75 let uvedla, že se s diskriminací kvůli věku 

setkala. Bohužel nepopsala situaci, kdy se s ní setkala. 

 

Otázka č. 8: 

Dále mě zajímalo, jak se okolí staví k pomoci seniorům. Zde všechny děti, kromě jedné dívky 

z devátého ročníku, odpověděly, že někdy seniorovi pomohly. Z doplňkových odpovědí 

vyplynulo, že nejčastější pomocí, jak mezi mladšími dětmi, tak i staršími, je pomoc při 

odnesení tašky. Sedm žáků uvedlo jako pomoc seniorovi uvolnění místa k sezení v dopravním 

prostředku. Jako další pomoc uvedli převedení přes cestu, pomoc při zdolávání schodů, 

pomoc najít cestu, nebo jen nabídnout pomoc. Na dalších příkladech, zvláště u dětí mladšího 

věku, bylo znát, že častěji pomáhají svým prarodičům. V dotaznících děti zmiňovaly 
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následující formy pomoci - pomoc při práci na zahradě, pomoc s úklidem, pomoc v nemoci, 

pomoc při čtení, návštěva v nemocnici. 

Senioři na rozdíl od dětí shodně častěji uváděli, že se s pomocí nesetkali. Z celkového počtu 

dotázaných to uvedlo 23 respondentů. Několikrát zde bylo dopsáno upřesnění: „pomoc jsem 

ještě nepotřeboval“ či „nebylo nutné“. 24 seniorů uvedlo kladnou odpověď s tím, že osm 

seniorů uvedlo pomoc od rodiny. Dále následovala pomoc od kamarádů, zazněla i pomoc od 

sousedů a kolegů v práci. Jednou byla zmíněna pečovatelská služba. Byly popsány tyto 

situace, kdy jim bylo pomoženo - úklid, pomoc s nákupem, uvolnění místa v autobuse, odvoz 

či pochopení pro ně. 

 

Otázka č. 9: 

V otázce přípravy na stáří většina dětí odpověděla, že na stáří se nejde připravit. Takto 

odpovídali především žáci z devátého ročníku, kde 19 dětí napsalo ne a pouze 6 žáků 

odpovědělo kladně. U mladších žáků byly odpovědi vyrovnané, 12 dětí označilo ne a 13 žáků 

zvolilo odpověď ano. Byl zde i vyrovnaný poměr mezi dívkami a chlapci. Zde bych 

očekávala, že více starších dětí bude odpovídat kladně. Byl zde i prostor pro uvedení vlastních 

názorů, jak se lze na stáří připravovat. Nejčastěji bylo uváděno ukládat si peníze, a to celkem 

sedmkrát. Z dalších názorů bych uvedla - starat se o své tělo, sportovat, změnit jídelníček či 

přestat kouřit. Zaujal mě názor chlapce ze sedmé třídy, který uvedl: „připravit si, co budu 

dělat“. 

I senioři odpovídali na otázku, zda se oni nějakým způsobem připravovali na stáří. Pokud ano, 

měli zde ještě možnost vybrat jakým způsobem. Celkem 20 seniorů odpovědělo, že se na stáří 

nepřipravovalo. Byl zde vyrovnaný počet těchto odpovědí u mužů a žen. Z toho vyplývá, že 

větší část dotázaných, 27 seniorů, se nějakým způsoben na stáří připravovala. Nejvíce z nich 

si ukládalo finanční prostředky. Sedm seniorů změnilo bydlení a tři senioři uvedli nákup 

nových elektrospotřebičů. 
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Otázka č. 10: 

Poslední otázkou jsem chtěla zjistit, zda jsou senioři spokojeni se současným průběhem svého 

života. Od dětí jsem očekávala, že se dokážou vcítit do svých prarodičů a odhadnout, zda jsou 

spokojeni či nikoliv. Téměř polovina dětí, 21, však odpověděla, že neví. Převažovaly zde 

odpovědi chlapců, u kterých je to asi dáno menší měrou empatie. Je však zajímavé, že jako 

druhá nejčastější odpověď bylo uváděno spíše ano – celkem 14krát. Sedmkrát se objevilo ano. 

A pouze 6 dětí zvolilo odpověď spíše ne. Nikdo neodpověděl ne. Z toho vyplývá, že si obecně 

děti myslí, že jsou senioři spokojeni. 

Z pohledu seniorů se toto jen potvrdilo. Celkem 22 seniorů uvedlo, že je spokojeno. 

Převažovaly zde ženy. Dalších 15 seniorů zvolilo možnost spíše spokojen – zde byla 

početnější skupina mužů. Pět seniorů odpovědělo, že se jejich současný život neliší od 

předešlého. Čtyři ženy a jeden muž se přiklonili k odpovědi, že jsou spíše nespokojeni. 

Z těchto odpovědí lze tedy vyvodit závěr, že naprostá většina mých respondentů je se svým 

současným životem spíše spokojena nebo spokojena.   
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Shrnutí výsledků 

Na závěr praktické části je třeba vyhodnotit, zda byly splněny cíle, které byly na začátku 

formulovány, tedy zda výzkum potvrdil, či vyvrátil existující předsudky a stereotypy o stáří. 

Některé stereotypy a předsudky stáří se mi zde podařilo potvrdit, jiné však byly mou prací 

vyvráceny. Jistě se potvrdilo, že si lidé spojují s pojmem stáří jak nemoc, či pracovní 

neaktivitu, tak i v menší míře osamělost nebo chudobu. 

Jak jsem již zmiňovala výše, největším a hlavně pozitivním překvapením ve výsledcích 

dotazníků bylo zjištění, že pouze jedna seniorka se setkala s diskriminací kvůli věku. Dle 

stavu ve společnosti a také díky mediálnímu vlivu jsem očekávala zcela opačný výsledek. 

Nelze však objektivně říct, že tento závěr platí v naší společnosti všeobecně. Myslím si, že 

výsledek v mém dotazníku hodně odráží menší velikost vzorku a také místo pobytu, bydliště 

dotazovaných osob. Většina respondentů seniorů pocházela z menších obcí v blízkosti Prahy. 

Také zde jistě hraje roli sociální postavení dotazovaných. Ale i když zohledníme tyto i jiné 

aspekty, myslím, že výsledek v této otázce je velmi potěšující. Podobně lze nahlížet i na závěr 

vyplývající z poslední otázky, a sice že existuje spokojenost seniorů s jejich současným 

životem.  

Shrneme-li všechny odpovědi, jak od dětí, tak i od seniorů, vidíme, že stereotypy a předsudky 

o stáří v naší společnosti jistě jsou. Je však třeba ukázat, a to především mladé generaci, 

všechny možné úhly pohledu na tuto problematiku a vést je tak k vytvoření vlastního 

objektivního názoru. 
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Závěr 

V teoretické části jsem se zabývala stárnutím populace v České republice za posledních sto 

let. Demografické stárnutí je ovlivňováno dlouhodobě sníženou natalitou, ale i mortalitou, a to 

samozřejmě vede ke změně věkového složení naší populace. Klesá podíl obyvatelstva do 14 

let a naopak přibývá obyvatelstva nad 65 let, a to vyvolává stárnutí populace. Do budoucna se 

očekává, že tento trend bude pokračovat, což s sebou nese hned několik problémů jak 

ekonomických, tak společenských. Mezi ně určitě patří, v dnešní době tolik diskutované, 

financování důchodového systému. U nás doposud fungující princip mezigenerační solidarity 

by nemusel tuto nastávající situaci zvládnout. Dalším problémem, který přináší stárnutí 

populace, je zdravotní zabezpečení seniorů. Nejedná se jen o nedostatečnou kapacitu zařízení 

či množství pracovníků, kteří by se o narůstající počet seniorů postarali na odpovídající 

úrovni. Také zde je nutné řešit zdroje financování, a to i osob blízkých, které by se o své 

příbuzné v pokročilém věku chtěli starat v domácím prostředí. 

V dnešní době, kdy se prodlužuje délka lidského života, se mění také postoj ke stáří a dochází 

ke změně postavení seniorů ve společnosti. Dochází často ke zkreslování stáří a samotných 

seniorů, a to především vlivem médii. Zbytečně pak ve společnosti vidíme negativní postoj 

k seniorské skupině. Upevňují se tím i stereotypy a předsudky o stáří a starých lidech. Stáří 

má jistě své „vlastnosti“, ale nedají se plošně vztahovat na všechny jedince. V dnešní době, 

kdy je preferován kult mládí, dochází v mnoha případech k věkové diskriminaci – ageismu. 

S ním se můžeme setkat téměř ve všech oblastech společenského soužití – pracovním, 

zdravotním, občanském a mnoha dalších. 

Praktickou část tvořil kvalitativní výzkum, který porovnával pohled dětí a seniorů na 

předsudky a stereotypy o stáří. K tomuto účelu byly sestaveny dotazníky pro dvě skupiny 

respondentů – dětí a seniorů. Analýza odpovědí potvrdila, že ve společnosti jsou stereotypy 

o stáří rozšířené jak mezi mladší generací, tak samotnými seniory. Výzkum však také ukázal, 

že nelze stereotypy o stáří plošně přiřazovat celé seniorské skupině. Nelze na seniory pohlížet 

jako na homogenní skupinu, ale je třeba v každém jedinci vidět individuální osobnost. 

Závěrem lze říci, že otázka stáří se netýká jen samotných seniorů, ale že se méně či více 

dotýká každého z nás, a to z jakékoliv pozice. Do kontaktu se seniory přicházíme denně, a to 

jak v rámci rodiny, v okruhu známých, sousedů, v pracovních kolektivech, na veřejnosti.  
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Přílohy 

Příloha č. 1 

Dotazník  

pro děti  

Prosím, o vyplnění všech otázek dotazníku. Otázku si vždy pečlivě přečti a odpovídej 

pravdivě. Vybrané odpovědi zakroužkuj, v případě jiné možnosti napiš vlastní názor. 

Děkuji za Váš čas a ochotu. 

1) Věk (napiš) …………… 

 

2) Pohlaví 

a) žena  

b) muž 

 

3) S prarodiči se vídám  

a) denně (bydlíme ve vícegenerační rodině) 

b) jednou týdně 

c) několikrát za měsíc 

d) jen při rodinných oslavách 

e) jinak:……………………………………………………………………… 

 

4) Kdy podle tebe začíná stáří 

a) v 55 letech 

b) v 60 letech 

c) odchodem do důchodu 

d) zhoršením zdravotního stavu 

e) jindy: ……………………………………………………………………….. 
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5) Pod pojmem stáří si vybavíš 

a) moudrost 

b) nemoc 

c) osamělost  

d) hodně volného času 

e) nedostatek finančních prostředků 

f) jiné :…………………………………………………………………………… 

 

6) Jak tráví většinu času senioři 

a) sedí doma  

b) věnují se svým koníčků 

c) učí se nové věci 

d) starají se o vnoučata 

e) jinak:……………………………………………………………………………… 

 

7) Myslíte si, že jsou senioři diskriminovaní pro svůj věk 

a) ne  

b) ano (prosím, stručně popiš jak)…………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………..……. 

 

8) Pomohl /a jsi někdy seniorovi 

a) ne  

b) ano (prosím, stručně popiš jak)…………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………..……. 

 

9) Na stáří se lze připravovat 

a) ne  

b) ano (prosím, stručně popiš jak)…………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………..……. 
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10) Myslíš si, že senioři jsou spokojeni se svým životem 

a) ano  

b) spíše ano 

c) nevím 

d) spíše ne 

e) ne 
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Příloha č. 2 

Dotazník  

pro seniory 

Dobrý den, jmenuji se Drahoslava Vítová a jsem studentkou bakalářského oboru Pedagogika 

na Karlově univerzitě v Praze. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který mi bude 

sloužit jako podklad pro moji bakalářskou práci na téma: „Stereotypy a předsudky stáří očima 

dětí a seniorů“. Dotazník je určen pro osoby nad 60 let, je zcela anonymní a obsahuje 10 

otázek. Takto získané údaje budou výhradně sloužit ke zpracování v mé bakalářské práci. 

Prosím o vyplnění všech otázek dotazníku. Otázku si vždy pečlivě přečtěte a odpovídejte 

pravdivě. Vybrané odpovědi zakroužkujte, v případě jiné možnosti napište vlastní názor. 

Děkuji za Váš čas a ochotu. 

1) Věk (napište) ……………… 

 

2) Pohlaví 

a) žena 

b) muž 

 

3) S vnoučaty se vídám  

a) denně (bydlíme ve vícegenerační rodině)  

b) jednou týdně 

c) několikrát za měsíc 

d) jen při rodinných oslavách 

e) jinak:……………………………………………………………………………… 

 

4) Kdy podle Vás začíná stáří 

a) v 55 letech 

b) v 60 letech 
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c) odchodem do důchodu 

d) zhoršením zdravotního stavu 

e) jindy:……………………………………………………………………………… 

 

5) Pod pojmem stáří si vybavíte  

a) moudrost 

b) nemoc 

c) osamělost  

d) hodně volného času 

e) nedostatek finančních prostředků 

f) jiné:……………………………………………………………………………… 

 

6) Jak trávíte většinu vašeho času 

a) sedím doma  

b) věnuji se svým koníčků 

c) učím se nové věci 

d) starám se o vnoučata 

e) jinak:……………………………………………………………………………… 

 

7) Setkali jste se s diskriminací kvůli vašemu věku  

a) ne  

b) ano (prosím, stručně popiš jak)…………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………..……. 

 

8) Setkali jste se s pomocí od okolí 

a) ne  

b) ano (prosím, stručně popiš jak)…………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………..……. 
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9) Na stáří jsem se připravoval 

a) ne  

b) ano 

i) ušetření finančních prostředků 

ii) změna bydlení 

iii) nakoupení nových elektrospotřebičů 

 

10) Se současným životem jsem  

a) spokojen  

b) spíše spokojen 

c) neliší se od předešlého 

d) spíše nespokojen 

e) nespokojen  
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Příloha č. 3 

Obrázky dětí  

 

Autorka: Alžběta Zímová, 13 let  
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