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ABSTRAKT 

Bakalářská práce vyzdvihuje důležitost mezigeneračních vztahů. Konkrétně se zaměřuje na 

mezigenerační setkání a jejich význam pro děti předškolního věku a seniory. Zkoumá 

přínosy a okrajově i možná rizika, které pro obě generace z této interakce plynou. Řeší též 

proměny v chování účastníků v důsledku pravidelnosti setkání. 

Teoretická část se věnuje rodině dítěte a její proměně z tradiční na současnou, analyzuje též 

pozitiva a negativa mezigeneračního soužití v dnešní době. Zabývá se vývojem předškolního 

dítěte, přičemž se soustředí na jeho emoční stránku, potřeby, socializaci i význam vztahů 

v tomto období. Charakterizuje i druhou zúčastněnou věkovou kategorii, seniory, popisuje 

jejich potřeby, aktivní stárnutí a ageismus, tedy pojmy související s posláním 

mezigeneračních setkání. V neposlední řadě informuje o organizaci Mezi námi, o.p.s. 

zprostředkovávající mezigenerační setkání i o zahraničních zkušenostech v této oblasti. 

Praktická část je založena na kvalitativním výzkumu. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit 

přínos mezigeneračních setkání z pohledu zúčastněného personálu, dále ověřit význam 

mezigeneračních vztahů pro jejich účastníky a také zjistit, jaké jsou reakce a změny v jejich 

chování. 

Na základě semistrukturovaného rozhovoru se čtyřmi pedagogy a dvěma sociálními 

pracovnicemi jsem analyzovala získaná data metodou volného kódování a následně 

vyhodnotila výzkumné otázky. 

Shrneme-li výsledky, tak k hlavním přínosům mezigeneračních setkání patří společné 

trávení času, sdílení zážitků, předávání radosti i zkušeností. Předškolní děti mají navíc 

možnost přímého kontaktu se stářím v pravém slova smyslu. Díky setkáním se učí 

přizpůsobovat se prostředí i ostatním lidem a jejich potřebám, dochází tedy k rozvoji 

prosociálního chování, empatie, respektu i ohleduplnosti. Vzájemný kontakt a zájem dětí 

přináší seniorům velmi pozitivní efekt např. v podobě aktivizace či pocitu, že jsou stále 

užiteční a chtění. Počáteční zdráhavost účastníků byla poměrně rychle překonána, 

s pravidelností setkání se navázané vztahy mezi dětmi a seniory prohlubují, všichni se těší 

na další shledání. Zážitky v nich dále přetrvávají, děti o nich vypráví i ostatním a s nadšením 

se připravují na další setkání, např. nácvikem písní. Případnými riziky mohou být 



nepředvídatelné negativní reakce mladších dětí na opravdu staré lidi při fyzickém kontaktu. 

Vzhledem ke svým zhoršeným motorickým schopnostem, mohou mít někteří senioři 

neoprávněné obavy z manuálních činností při společném vyrábění.  

Z výpovědí zúčastněných pedagogů a sociálních pracovnic však jednoznačně vyplývá 

převaha pozitivních vlivů mezigeneračních setkání jak na děti předškolního věku, tak na 

seniory, což jsem si měla možnost krátce ověřit i během svých návštěv. 
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ABSTRACT 

The bachelor thesis emphasizes the importance of intergenerational relations. Specifically, 

it focuses on intergenerational meetings and their importance for preschool children and the 

seniors. It examines the benefits and, marginally, the possible risks as consequences of this 

interaction for both generations. It also deals with changes in participants' behaviour due to 

regularity of the meetings. 

The theoretical part focuses on the child's family and its transformation from traditional to 

contemporary, it also analyses the positives and negatives of intergenerational coexistence 

today. It deals with the development of a preschool child, it focuses on its emotional side, 

needs, socialization and the importance of relationships in this period. It also characterises 

the second participating age category, seniors. It describes their needs, and also active aging 

and ageism, because these concepts are related to the mission of intergenerational meetings. 

Last but not least, it informs about the organization Mezi námi, o.p.s. that mediates 

intergenerational meetings and also about foreign experiences in this field. 

The practical part is based on the qualitative research. The aim of the research was to find 

out the benefits of intergenerational meetings from the point of view of the participants. 

Another goal was to verify the importance of intergenerational relationships for their 

participants and find out what the reactions and changes in their behaviour are. 

Based on semi-structured interviews with four teachers and two social workers, I analysed 

the obtained data using the free coding method and then I evaluated the research questions. 

To summarize the results, the main benefits of intergenerational meetings include spending 

time together, sharing experiences and giving pleasure. In addition, preschool children have 

the opportunity to make direct contact with old age in the true sense of the word. They learn 

to adapt to their environment, other people and their needs thanks to these meetings, so it 

leads to the development of prosocial behaviour, empathy, respect and considerateness. 

Mutual contact and children's interest brings a very positive effect to seniors, e. g. in the 

form of activation or of feeling that they are still useful and desirable. Initial insecurity of 

participants was overcome quite quickly, established relationships between children and 

seniors are deepened thanks to regularity of the meetings. Everyone is looking forward to 



the next reunion. These experiences are lasting, children talk about them and they 

enthusiastically prepare themselves for the next meeting, e.g. by rehearsing songs. 

Unpredictable negative reactions of younger children to really old people during physical 

contact could be a potential risk. Some seniors may have unwarranted concerns about 

manual activities due to their impaired motoric abilities. 

However, the statements of the participating teachers and social workers clearly show the 

predominance of the positive effects of intergenerational meetings on both preschool 

children and seniors, which I had the opportunity to briefly verify during my visits. 
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generations, intergenerational, preschool age, child, old age, senior citizens, meetings, 

relationships, cycle of life
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Úvod 

Mezigenerační vztahy hrají v mém životě významnou roli. Z vlastních zkušeností vím, jak 

moc je vzájemná přítomnost prarodičů a dětí v životě důležitá, a to v jakémkoli věku. 

Nemluvím zde pouze o aktivitách typu vyzvednutí vnoučat ze školy či kroužku, pohlídání 

o víkendu nebo prázdninách či na straně druhé o doprovodu k lékaři, zajištění nákupu 

prarodičům apod. Důležitost mezigeneračních vztahů se projevuje obzvláště ve společném 

sdílení, ať už dobrého či zlého. Velmi zásadní je též odlišný úhel pohledu jednotlivých 

generací, díky kterému mohou být obě strany obohacovány. Nutno dodat, že z odlišností 

těchto dvou světů pramení i různé neshody a střety názorů či zájmů, i přes to je však 

udržování vztahů napříč generacemi dle mého názoru velmi podstatné. 

Kromě pozitivních zkušeností bývám bohužel často svědkem negativních reakcí společnosti 

vůči starším lidem, které mnohdy pramení z předsudků. Měli bychom si uvědomit, že 

všichni budeme jednou staří a většina z nás bude v jistých ohledech odkázána na pomoc 

okolí, ačkoli si to v mladším věku neradi připouštíme. Myslím si, že nejen z pozice učitelek 

bychom měli děti vést k vzájemné úctě, respektu, ohleduplnosti, ochotě naslouchat i pomoci. 

Tato bakalářská práce pojednává o mezigeneračních setkáních mezi dětmi předškolního 

věku a seniory. S touto tematikou jsem se seznámila v článku s názvem „Mezigenerační 

setkání „Povídej“ podporují vztahy mezi dětmi a seniory“ a jeho obsah mne okamžitě 

nadchnul. Po jeho přečtení jsem se začala zajímat o organizaci Mezi námi, o.p.s., která 

takováto setkání zprostředkovává, a o jejich další počiny v této oblasti. Velice mne potěšilo, 

co všechno dělají pro to, aby mohlo docházet k interakci mezi různými generacemi. Chtěla 

jsem se dozvědět co nejvíce a osobně si takovéto setkání zažít, abych sama lépe posoudila 

přínosy, který, jak se domnívám, mezigenerační setkávání mají pro všechny zúčastněné. 

Prostřednictvím této práce bych tedy ráda rozšířila povědomí o možnostech mezigenerační 

spolupráce a inspirovala k účasti na mezigeneračně orientovaných aktivitách, jako jsou 

právě tato setkání, i další učitele mateřských škol.  

V teoretické části se zabývám rodinou dítěte, převážně rozdílností mezi tou tradiční 

a současnou, čímž se dostávám i k problematice interakce více generací ve společném 

bydlení. Nejvíce se věnuji dětem předškolního věku, jakožto mé cílové skupině, kde se 

zaměřuji na jejich potřeby, emoční vývoj či socializaci a jevy s ní spojené. Vzhledem 
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k tomu, že práce pojednává o setkáních generací, u nichž nalézáme jisté spojitosti, zabývám 

se též druhou zúčastněnou skupinou čili seniory a jejich potřebami, ale také pojmy jako je 

aktivní stárnutí či ageismus. V závěru této části se dostávám k samotným mezigeneračním 

setkáním, kde se blíže soustředím na organizaci Mezi námi, o.p.s. a zahraniční zkušenosti 

v tomto oboru. 

V rámci empirické části zjišťuji v první řadě význam těchto setkání pro děti předškolního 

věku a seniory, což později porovnávám s poznatky z teoretické části. Na základě 

semistrukturovaných rozhovorů se zúčastněnými pedagogy mateřských škol i sociálními 

pracovnicemi se zaměřuji na interakci mezi dětmi a seniory. Vycházím z jejich zkušeností 

a názorů, kterými zprostředkovávají více úhlů pohledu, což mi poskytuje možnost 

kompaktnějšího pohledu na mezigenerační setkání a jejich vliv jak na děti předškolního 

věku, tak na seniory. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

 

1 Rodina 

V první kapitole teoretické části se zaměřím na důležitost mezigeneračních vztahů a rodiny 

jako takové. Rodinou je myšlena skupina osob spojená na základě manželství, pokrevního 

pouta či adopce. Tato skupina je ve vzájemné interakci a představuje jednu domácnost. 

Zpravidla se jedná o manželský pár, rodiče, děti a sourozence (Jandourek, 2012). Hodnota 

rodiny jakožto nejzákladnějšího společenství je považována za nezpochybnitelnou. Díky 

této společenské instituci jsou zajištěny nejen funkce socializační a ekonomické, ale také 

reprodukční, sexuálně-regulační a další (Průcha, Mareš, & Walterová, 2003).  

Společnost se neustále proměňuje, lze však říci, že funkce a základní struktura současné 

rodiny se donedávna od tradiční rodiny významně nelišila (Možný, 2006). Z historického 

hlediska se proměňuje pouze forma rodiny (Gjuričová & Kubišta, 2009). Možný (2006) také 

uvádí, že co se principiálního fungování a složení rodiny týče, lze do jisté míry předpokládat 

podobný rodinný model i v budoucnu. Svou stabilitou však rodina společenský vývoj 

a pokrok nebrzdí, ba naopak je v určitém slova smyslu povzbuzuje, a přispívá k ochraně před 

chaosem a celkovým kolapsem systému. 

Fungující rodina plní svým členům mnoho významných úloh, přičemž za nejdůležitější ze 

všech považuje Jandourek (2012) poskytování pocitu emocionálního a psychického bezpečí. 

Podle Matouška (1993) je nejpodstatnější reprodukční funkce rodiny, díky níž přibývají další 

lidé, kteří jsou nejen novými organismy, ale také kulturními bytostmi. Podstata rodiny tedy 

tkví i v udržení civilizace. Zároveň je základní jednotkou společnosti, což uvedli ve 

svém právním kodexu, v tzv. Dvanácti deskách, již staří Římané. 

Díky své univerzálnosti a specifikům je rodina nenahraditelnou institucí. V rámci rodiny 

začíná dítěti sociální život, navazuje zde první vztahy, dochází ke vzniku pevných vazeb, 

převážně mezi pečující osobou a dítětem. Domov je dítěti místem, kde se cítí bezpečně a má 

možnost seberealizace. Podstatný vliv má rodina též v oblasti psychického vývoje, a to 

i později, v době, kdy dítě opouští její intimní kruh (Kropáčková in Opravilová, 2016).  
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Rodina je pro dítě prvním modelem společnosti, na základě svého hodnotového systému 

formuje osobní vývoj dítěte i jeho přístup k dalším lidem. Pro další generace je zároveň 

zprostředkovatelem tradic (Matoušek, 1993). Kropáčková (in Opravilová, 2016) dodává, že 

reprezentuje kulturu a tradice dané společnosti, což dokládá univerzálnost rodiny. 

1.1 Rozdíly mezi tradiční a současnou rodinou 

K dosažení úspěšné adaptace na vnější podmínky musí v rodině neustále docházet ke 

změnám. Povaha jednotlivých členů rodiny se vyvíjí a přizpůsobuje nárokům dané kultury, 

v oblasti biologické, sociální i psychologické. Cyklus rodinného života prošel mnohými 

změnami. Ve 20. století došlo k prodloužení průměrné délky lidského života, natalita se 

snížila, stejně tak ale i mortalita v období dětství, rozvodovost stoupla spolu s dalšími sňatky. 

Péče o děti zaujímá v životě dospělého relativně kratší etapu (Gjuričová & Kubička, 2009). 

S tímto názorem souhlasí i Možný (2006), který uvádí, že v posledních desetiletích napříč 

všemi rozvinutými zeměmi došlo k poměrně podstatným proměnám rodiny. 

Nejvýznamnějšími vnitřními přeměnami prochází základní sociální role, např. rodičovství, 

a tak je rodina z pohledu člověka častokrát nejvýznamnější ekonomickou institucí. 

Poukazuje také na to, že se povaha rodiny mění pod vlivem nových trendů v rodinném 

a reprodukčním chování. Dochází tak ke změnám základních pilířů postavení rodiny jako 

sociální instituce. 

Opravilová (2016) popisuje v rodičovské autonomii odlišnost dvojí koncepce. V tradičním 

pojetí mají rodiče právo a povinnost předávat dítěti vlastní hodnotový systém i pojetí 

správného života, přičemž si sami volí prostředky. Přístup k postojům, hodnotám a názorům, 

které se s těmi jejich rozchází, dítěti odpírají, nemívá tudíž mnoho příležitostí a možností 

k samostatnému rozhodování a utváření vlastních názorů. Modernější formou tradičního 

pojetí je demokratická výchova, ve které je dítěti umožněno podílet se na rozhodování.  

Možný (2006) stručně charakterizuje tradiční rodinu jako širokou a vícegenerační, dle jeho 

názoru plní univerzální funkci, její role jsou hierarchizované a komplementární, přičemž 

autoritou je otec. Základní kapitál má ekonomický charakter, z hlediska legitimizace jde 

u tradiční rodiny o sex a děti, reprezentuje náboženský a církevní diskurs, mezigenerační 

přenos popisuje jako patrilineární a autoritativní. Na straně druhé struktura moderní rodiny 
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bývá nukleární či manželská, k jejím funkcím patří pečovatelská, citová a statusotvorná, 

zastává roli komplementární i segregovanou, autorita je funkčně segregovaná mezi otce 

a matku. Ve srovnání s tradiční rodinou má navíc základní kapitál též sociální a kulturní 

charakter, moderní rodina představuje občanský diskurz a její legitimizací jsou děti, 

mezigenerační přenos je demokratický, smíšený. Autor také podotýká, že některé změny 

vyvolávají další změny, a tak rodinu moderní následuje ta postmoderní. 

Máchová (1974) nabízí sociologický pohled na rodinu jakožto na skupinu či sociální útvar 

a vymezuje pro rodinu čtyři pojmové významy:  

 „základní“ (v současnosti též nukleární či jádrová) rodina – zahrnuje otce, matku 

a děti 

 „rozšířená“ (široká) rodina – zahrnuje navíc i další příbuzné, jako jsou prarodiče, 

tety, strýcové a jejich děti atd., tento typ rodiny se přibližuje pojmu příbuzenstvo 

 „orientační“ rodina – znamená pro daného jedince rodinu, ve které se narodil 

 „rozmnožující“ (či v dnešní době prokreační) rodina – čili nová rodina založena 

novým manželstvím 

Pro Heluse (2015) je současná rodina charakteristická určitými rysy či trendy, které ji 

proměňují, setkáváme se tak např. s rodinou partnerskou/manželskou, která je, jak již název 

napovídá, tvořena partnerskou dvojicí oficiálně sezdanou, či nikoliv. V případě, že má daný 

pár vlastní či osvojené děti, hovoříme o rodině nukleární (jádrovou), přičemž ono jádro je 

tvořeno právě rodiči a dětmi. Z uvedených údajů navíc vyplývá, že jde zároveň o rodinu 

dvougenerační. Dalším charakteristickým rysem současné nukleární rodiny ve srovnání 

s tou tradiční je označení intimně vztahová rodina, která je jakýmsi „soukromým 

prostorem“. V dnešní době jsou si členové rodiny po citové stránce mnohem blíže, propojuje 

je láska, vzájemné vcítění, snaha řešit společné problémy či oboustranné poskytování opory. 

Poslední typickou vlastností, kterou uvádí, je pojem privátní individualizace čili oproštění 

se od tradic, zvyků, závazků, predeterminací apod. Jedinec, jakožto svébytná osobnost, má 

možnost samostatného rozhodování, volby, s čímž souvisí i odpovědnost za své činy. Tento 

trend s sebou nese i jistá rizika, která mohou být nebezpečím jak pro daného jedince, tak pro 

celou rodinu, ale i společnost, v podobě bezohlednosti, sebelásky a celkového jednání na 

úkor druhého. Z toho důvodu je nutná souběžná přítomnost společenské kontroly, která 
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funguje v rodině jako korektiv a zároveň stanovuje zásady řádného života, projevuje se např. 

skrze zákony o povinné péči o děti. 

1.2 Vícegenerační rodina 

Pojetí rodiny zproblematizovalo v poslední době také užívání plurálu, běžně se mluví 

o rodinách nebo se užívá např. pojmu forma rodin. Ztrácí se tak původně jasně stanovený 

význam pojmu rodina, který značí soužití generací rodičů s dětmi, u nás označováno jako 

nukleární či vícegenerační rodina (Gjuričová & Kubička, 2009). 

Vícegenerační neboli velká, rodová či příbuzenská rodina byla do průmyslové revoluce 

samozřejmostí, v obdobných formách přetrvávala v Evropě až do 20. století. V té době 

tradiční selská hospodářství byla spolu s řemeslnou výrobou v rodinách v ohrožení (Helus, 

2015). Lidé se začali koncentrovat do měst, protože pod vlivem industrializace 

docházelo k přesunutí pracovních míst z rodin do továren. V období na přelomu 19. a 20. 

století bývaly v průmyslovém odvětví zaměstnávány ženy a někde i děti, v důsledku čehož 

se stala ženě domácí práce přítěží. Do této doby měla žena na trhu práce horší postavení 

nežli muž, to se však postupně měnilo a rozdíly mezi muži a ženami se ve společnosti začaly 

stírat. Rodina ztrácí svůj pevný společenský status, protože role živitele rodiny již nespočívá 

pouze na muži (Matoušek, 1993). 

Základ vícegenerační rodiny představoval manželský svazek, který byl ale mnohem více 

začleněn do širších vazeb mezi příbuzenstvem. Sňatky byly domlouvány rodiči za účelem 

zvýšení prestiže či nabytí majetku a to mnohdy v dětském věku nastávajících manželů. 

Novomanželé se stali součástí velké rodiny a museli fungovat v souladu s jejími principy 

čili podle tradic, obecné morálky, náboženských ustanovení. Kvůli dobré pověsti a vzhledem 

k těmto principům byl znemožněn například rozvod. Veškeré osobní zájmy či individuální 

kariéra byly podřazeny blahu rodu (Helus, 2015). 

1.2.1 Mezigenerační soužití v dnešní době 

V důsledku proměn rodinných forem vyplývajících z nízké natality, progresu v oblasti 

dlouhověkosti či vysoké rozvodovosti, se v současnosti mění také charakter vztahů 

jednotlivých generací, který s tím úzce souvisí (Petrová Kafková, 2013).  
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Zimermanová (2012) upozorňuje na fakt, že v určitou dobu dojde v životě k výměně úloh, 

kdy se z rodičů opět stanou děti a z dětí otcové a matky svých rodičů. 

Bertini (2013) poukazuje na jev, se kterým se v poslední době setkáváme čím dál více, na 

fenomén „sendvičové generace“, kdy se lidé střední generace starají o své nezaopatřené děti 

a zároveň stárnoucí rodiče. Vyzdvihuje důležitost vztahu mezi rodiči a jejich potomky, který 

je ovlivněn vztahem prarodičů a rodičů. Autorka také zdůrazňuje, že se pozitivní pouto 

z raného věku mezi dítětem a rodiči zpravidla projeví později i v jeho vztahu ke stárnoucím 

rodičům, o které později pečuje. Stejně tak jsou pozitivní dopady láskyplného vztahu vidět 

i ve vztahu rodičů k vnoučatům. Cesari Lusso (2011) dodává, že skutečnost, že měl jedinec 

dříve problémy s vlastními dětmi, neznamená, že je bude mít i s vnoučaty. 

Gjuričová a Kubička (2009) upozorňují, že i v dnešní době některé vícegenerační rodiny 

otázku autonomie příliš neřeší a žijí spokojeně. Na straně druhé je však mnoho rodin žijících 

ve společném bydlení, ve kterých si přeje jistou autonomii mladá rodina, ale také rodina 

jejich rodičů, přičemž představy o obsahu dané autonomie se mezi generacemi liší. 

Na rozdíl od rodiny tradiční v té současné nebývá typickým znakem soužití s prarodiči 

v jedné domácnosti. Tento fakt má však v jistém směru spíše pozitivní charakter, neboť se 

prokazuje, že společná domácnost nebývá nezbytnou, a často ani žádoucí, podmínkou pro 

mezigenerační přenos a zvláště pak pro mezigenerační učení. (Rabušicová, Kamanová, 

& Pevná, 2012). 

Negativa 

Mezigenerační vztahy a interakce se neobejdou bez konfliktů, Sak a Kolesárová (2012) 

uvádí konflikty dvojího charakteru. V prvním případě plyne konfliktnost z odlišnosti 

životních fází, kdy mají mladší členové rodiny jiné potřeby než v případě střední či nejstarší 

generace. Avšak v průběhu vývoje se jednotliví aktéři posouvají na pozice daných věkových 

kategorií. Generační svéráz daný historickým vývojem způsobuje druhý typ konfliktů. 

Každá generace si osvojí určité názory, postoje, hodnoty, vlastnosti i kompetence, které si 

s sebou nese i do dalších fází života, přičemž tato charakteristika se mezi jednotlivými 

generacemi liší. 
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Jirásková (2005) uvádí, že mezigenerační konflikty jsou spolu s manželskými problémy 

nejfrekventovanějšími mezilidskými spory. Klíčovou roli zpravidla hraje vzájemná 

předpojatost mezi jednotlivými generacemi či trvání na klišé, i těch lživých. Na základě 

radikálnosti těchto pokřivených teorií a představ o odlišných generacích je pro člověka 

mnohdy nemožné zjistit skutečnost. Ke zvládání konfliktů je důležitá komunikace i ochota 

uvědomit si pravé příčiny sporu. 

Přítomnost prarodičů bývá často příčinou rozpadu vztahu rodičů, protože se mezi partnery 

staví, dožadují se pozornosti, chovají se nepřiměřeně, snaží se přebrat zodpovědnost 

a prosadit se za každou cenu. Dalšími charakteristickými projevy ze strany prarodičů bývají 

hyperprotektivita, dominance a nerespektování soukromí svých dětí a vnoučat. Žárlivost 

a soutěživost ve vztazích zničí rodinu zevnitř, dochází i na vztek a lítost. Prarodiče se musí 

snažit do života ostatních členů příliš nezasahovat, najít rovnováhu nevměšování (Cesari 

Lusso, 2011). 

Pozitiva 

Zahraniční studie prokázaly přetrvávající význam vazeb nukleární rodiny na rodinu širší, 

který je důležitou podporou v oblasti ekonomické i emocionální. V některých případech 

nejde pouze o zlepšení funkce nukleární rodiny, ale přímo o její nahrazení např. prarodiči. 

I v českém prostředí je význam vzájemné mezigenerační podpory značný. Starší generace 

zejména během socialistického režimu pomáhala mladé rodině při zajištění bydlení 

a zapojení babiček do výchovy a péče o vnoučata bylo jakousi samozřejmostí, přičemž se 

v jejich případě mluvilo i o celoživotní rodičovské roli (Petrová Kafková, 2013). 

V dětství je vliv na formující se osobnost největší, proto je působení rodičů stejně důležité 

jako působení členů širší rodiny a prarodičů obzvláště. Ti si na svou roli musí postupně 

zvykat a uvědomit si její obsah, kdežto vnoučata se s ní seznamují od narození, prarodiče 

jsou pro ně přirozenou součástí rodiny, pokud rodinné soužití funguje (Žumárová, 2009). 

Prarodiče jsou jistotou rodičům i vnoučatům, v rámci rodinného systému by měli podporovat 

rodiče, tvořit pozadí scény a dětem poskytovat citové bezpečí pro jejich rozvoj. Děti se díky 

nim mohou naučit i různým situacím, na které rodiče např. nemají čas, zažívají s nimi různá 

dobrodružství atp. Někteří prarodiče poskytují dětem klidné zázemí, vyrovnaně a trpělivě 

pomáhají řešit rozbouřené a dynamické rodinné prostředí (Cesari Lusso, 2011). 
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Pozitivní vliv třígeneračních rodin na děti je zřejmý. Díky těmto vztahům se děti mohou 

setkat s jiným pohledem na svět, prarodiče zprostředkovávají jiné hodnoty a názory, než na 

které jsou děti zvyklé od rodičů (Gjuričová & Kubička, 2009). 

Dle Matějčka s Dytrychem (1997) jsou prarodiče nejen nositeli rodové tradice, ale také 

pamětníky zážitků svých a z vyprávění předků i těch zprostředkovaných. Dětem jsou 

nenahraditelnou, velmi podstatnou a zároveň přirozenou „školou života“. Díky nim se 

mladší generace tváří v tvář setkává s koloběhem života, postupně si uvědomují, že i jejich 

rodiče a posléze i oni sami budou jednou v této životní etapě. 

Žumárová (2009) popisuje křehkost vztahu mezi prarodiči a vnoučaty, stejně jako ostatní 

vztahy je nutné i tento´pěstovat a opatrovat. Dále kromě učení novým věcem a rozšiřování 

obzorů řadí k roli prarodičů také schopnost poradit, protože senioři mívají většinou více času 

vnoučata vyslechnout a promyslet odpovědi. Dodává však, že by při tom neměli zasahovat 

do rodičovských kompetencí. 

Vztah mezi prarodiči a vnoučaty s sebou nese i mnoho radosti, jedním z typů je radost 

z nových citových zdrojů, která je pro seniory velmi podstatná, protože jsou v tomto věku 

vystaveni mnoha ztrátám. Další formou je již zmiňovaná radost z druhé šance, kdy mají 

prarodiče možnost vynahradit vnoučatům to, co ve vztahu s vlastními dětmi zkazili, nestihli 

apod. Jinou formou je radost ze sdílení zájmů, vnoučata se často nadchnou pro záliby svých 

prarodičů, učí se novým znalostem a dále je rozvíjejí (Cesari Lusso, 2011). 
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2 Děti předškolního věku 

Předškolní věk je specifické období, kdy dítě často přichází z rodiny do institucionální 

výchovy, setkává se s novými nároky a získává mnoho informací o fungování světa kolem 

něj.  

Na vymezení fáze předškolního věku se odborníci víceméně shodnou. Toto období je 

charakterizováno zpomalením a harmonizací vývoje. Vágnerová (2012) například uvádí 

délku předškolního období od 3 do 6-7 let, přičemž konec tohoto stadia není dán pouze 

fyzickým věkem dítěte. V první řadě je určen sociálně, a to s nástupem do školy, který je 

s věkem dítěte propojen, ale může oscilovat v rozmezí jednoho roku či více let. Thorová 

(2015) zmiňuje, že v některých teoretických systémech je předškolní dítě již ve věku 2-5 let, 

avšak tradičně je předškolním obdobím označen věk 3-6 let. S Vágnerovou (2012) se shodují 

v tom, že je konec tohoto období dán nejen věkem, ale také nástupem do školy. 

Trochu jiné pojetí přináší Koťátková (2008), podle které bývá předškolní věk zpravidla 

chápán taktéž jako období mezi 3. až 6. rokem života dítěte, poukazuje však na to, že 

„komplexněji vymezené předškolní období v sobě zahrnuje celý věkový rozsah od narození 

dítěte do jeho šesti let, kdy by měl v našich podmínkách následovat vstup do věku školního.“ 

(Koťátková, 2008, str. 12) Matějček (2005) označuje za předškolní věk přibližně období 

mezi čtvrtým až šestým rokem. Pro Eriksona (2015) je předškolní období třetím věkem; 

věkem hry. V tomto stadiu podle něho dochází k psychosociální krizi v protikladu iniciativy 

a viny. 

„V tomto období dítě dále vyspívá po všech stránkách – tělesně, pohybově, intelektově, 

citově i společensky. Je velice aktivní, většinu podnětů si opatří samo vlastním úsilím, a to 

diferenciovaně podle svého zájmu.“ (Matějček, 2005, str. 139) 

2.1 Vývoj dítěte v předškolním věku 

V předškolním období můžeme u dítěte sledovat vývoj v mnoha oblastech. V následující 

kapitole se pokusím shrnout hlavní aspekty vývoje, přičemž se více zaměřím na rozvoj 

v oblasti sociální a emoční.  

V rámci motorického vývoje se dětem zlepšuje cit pro rovnováhu a postupně se učí zvládat 

komplexní motorické činnosti. Pokroky vidíme také ve zručnosti, dítě již zvládá i činnosti 
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zaměřené na jemnou motoriku. Dále se rozvíjí i dětská tvořivost a konstrukční hra. Ke konci 

období dětem sebeobslužné dovednosti jako je čištění zubů, oblékání či zapínání knoflíků 

již velké obtíže nečiní. 

K podstatným změnám dochází též ve smyslové oblasti, kdy můžeme pozorovat např. 

pokroky ve zrakové paměti, zrakové i sluchové analýze a syntéze. Pozorujeme též 

přecitlivělé reakce na čichové vjemy a stabilizaci chuťových návyků. Dále Thorová (2015) 

uvádí, že přibližně od 4 let identifikují tvary po hmatu.  

Důležitý je také další vývoj řeči. V průběhu předškolních let děti postupně přechází od 

dyslalie ke správné výslovnosti všech hlásek. Komunikace se stále zlepšuje i v porozumění 

významu jednotlivých předložek či tázacích zájmen např. „kdo“, „kam“ apod. Dítě již hovoří 

ve víceméně rozvitých souvětích a zvládá vyprávět jednoduché příběhy. Jeví zájem o čtené 

pohádkové vyprávění i básničky, chápe dialogy v dětských příbězích i filmech a rádo zpívá. 

Rozvoj nastává též v oblasti kognitivních schopností. U předškolních dětí zahrnuje 

intuitivní myšlení schopnost kategorizování, a to například dle velikosti, tvaru, barvy či 

počtu, dále schopnost tvorby a užívání pojmů a v neposlední řadě také vystižení podstatných 

vlastností předmětů. Vyvozování správných závěrů na základě myšlenkových operací činí 

dětem v tomto věku problém stejně jako odpoutání se od subjektivního názoru. V důsledku 

egocentrismu, neschopnosti deduktivní logiky, soustředění se pouze na jednu část 

vjemového pole apod. dochází v myšlení k projevům specifických chyb úsudku. 

2.1.1 Emoční vývoj 

Nyní se více zaměřím na emoční stránku dětí v předškolním období. Emoční prožívání je 

v porovnání s věkem batolecím stabilnější a vyrovnanější. Předškolní děti bývají 

optimisticky naladěné a negativních emočních reakcí ubývá. Emoce jsou v tomto věku velmi 

intenzivní, charakteristické jsou rovněž snadné přechody mezi jednotlivými náladami, např. 

mezi pláčem a smíchem (Vágnerová, 2012). 

Thorová (2015) uvádí, že předškolní období je typické prezentismem, dětské prožitky jsou 

tudíž propojeny s aktuálními situacemi, někdy jsou také spojeny s momentálním 

uspokojením, případně neuspokojením. Díky postupnému rozvoji emoční paměti si děti 

dokáží vybavit i své pocity z dřívější doby, což se následně projeví například v jejich 
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vyprávění. Na základě dosažení větší zralosti centrální nervové soustavy a úrovni uvažování 

může dojít k proměně emočního prožívání. V tomto věku se už nejedná o pouhé subjektivní 

pocity, ale také o uvědomění si souvislostí, které vedou k prožitkům. Předškolní děti se již 

se svou nespokojeností umí vyrovnat lépe a také ji vyjadřují odlišným způsobem než dříve. 

I přes převažující kvalitu emočních prožitků, která je relativně stabilním rysem osobnosti, se 

v rámci vývoje psychiky tendence k určitým emočním reakcím zčásti mění. Podle 

Vágnerové (2012) můžeme tyto vývojově podmíněné změny emoční exprese a všeobecně 

emočního prožívání shrnout do několika bodů - vztek a zlost; projevy strachu vázané na 

rozvoj představivosti dětí; smysl pro humor; anticipace. 

V tomto věku chápou příčiny vzniku nepříjemných situací i jejich nevyhnutelnost lépe, 

a proto nebývají projevy zlosti a vzteku tak časté jako ve věku batolecím. Menší dráždivost 

a větší vyrovnanost je zčásti zapříčiněna i dozrálejší CNS. K negativním, zlostným reakcím 

dochází za stavu frustrace dítěte, přičemž selhává jeho prozatím nerozvinutá kontrola 

projevů emocí. Stává se tak v kontaktu s vrstevníky, při nahromadění zákazů a příkazů. 

Některé z projevů strachu bývají vázány na rozvoj představivosti dětí, v tomto věku mají 

schopnost tvořit si také všelijaké imaginární bytosti. Míra úzkostnosti, respektive bázlivosti, 

se u jednotlivých dětí liší v závislosti na temperamentu, na základě kterého pak na stejné či 

podobné podněty reagují různým způsobem. Sklon k prožívání strachu může být někdy 

velice silný, což se poté projeví například přetrvávající závislostí na dospělém a odmítáním 

samostatnosti. Negativní zkušenost, jež se v paměti ukotvila a nabyla na intenzitě, tento jev 

pochopitelně ještě zhorší. Také Thorová (2015) popisuje, jak musí děti čelit mnohým 

strachům a úzkostem, což je dáno také magickým myšlením, kvůli kterému vnímají svět jako 

místo ovládané nadpřirozenými silami a strašidly. Od svých blízkých tudíž potřebují různé 

ujišťování, utěšování a jistotu, a to ve velké míře. Dítě však může mít strach i z všelijakých 

věcí či událostí, jako jsou přírodní jevy, zvířata, ztráta blízkého člověka, cizí lidé. Strach se 

tedy netýká jen smyšlených událostí či fantazijních postav. 

S rozvojem jazykových kompetencí a s typickým způsobem uvažování v předškolním věku 

souvisí pozitivní naladění dětí a jejich smysl pro humor. Z kognitivního hlediska jsou dětské 

žerty považovány za jednoduché, čtyřleté děti např. pobaví i opakování tabuizovaných či 

nesmyslných slov. Schopnost vzájemně se pobavit vtipy patří k projevům kamarádství 
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u předškolních dětí (Matějček; Mills & Duck in Vágnerová, 2012). Humor je u předškolních 

dětí velmi oblíben, problém nastává ve chvíli, kdy mají odhadnout vhodnou formu a míru. 

Během předškolního období se dítě setkává se sociálními normami, učí se je a začíná chápat 

existenci určitých tabu a konvencí, které následně testuje na reakcích dospělého. Zvědavost 

v sexuální oblasti a touha po vyvolání pozornosti společně s prověřováním hranic vedou 

k tzv. tabu humoru, přičemž dítě zajímají v první řadě reakce posluchačů, až poté obsah 

konkrétního „vtipu“ (Thorová, 2015).  

Posledním bodem, který Vágnerová (2012) popisuje ve spojitosti se změnami v emočním 

prožívání a v emoční expresi, je chápání dimenze nejbližší budoucnosti, díky kterému se dítě 

dokáže na něco těšit a v rámci očekávání budoucnosti prožívá uspokojení. 

Díky rozvoji emoční inteligence chápou děti v předškolním období lépe pocity své i těch 

ostatních. Vlastní emoční projevy dokáží částečně ovládat a v případě nutnosti oddálit 

uspokojení. V oblasti emoční zdatnosti dochází k diferenciaci, postupně lze odhadovat, které 

děti se budou orientovat bez problémů, a které budou mít naopak určité potíže. Problémy 

jim může činit porozumění či ovládání emocí nebo také udržení si pozitivního stavu 

(Vágnerová, 2012). Také Thorová (2015) uvádí, že mezi třetím a pátým rokem se rozvíjí 

schopnost empatie, do které spadá schopnost uvědomění si myšlenek, pocitů, přání a také 

záměrů druhých. V předškolním věku pozorujeme také rozvoj sebereflexivních emocí, díky 

kterým se tvoří základ pro rozvoj morálky a svědomí, v kombinaci se zpětnou vazbou okolí 

se rozvíjí i sebeúcta. Kontrola emocí a chování je celkově sice stále slabší, ale zlepšuje se. 

S uvědoměním vlastní osobnosti souvisí rozvoj sebehodnotících emocí, přičemž pocity 

vztahující se k sobě samému mohou být jak pozitivní, tak i negativní. Dále Vágnerová 

(2012) popisuje prožívání hrdosti spojené s kompetencemi či chováním předškolních dětí, 

tyto projevy mívají vzhledem k egocentrismu akcentovaný charakter. Při nezdaru mohou 

cítit hanbu. 

Nové jsou také pocity viny propojené s dosažením určitého stupně uvažování v oblasti 

morálky, s přijetím obecných pravidel chování a s jejich ztotožněním. Nepříjemný pocit viny 

u dítěte nastává ve chvíli, kdy si uvědomí svůj prohřešek, za který by mělo být odsouzeno. 

Tyto pocity značí vznik vnitřního korektivního mechanismu, který usměrňuje chování dítěte 

i v nepřítomnosti těch, kteří by ho mohli pokárat (Siegler et al., in Vágnerová, 2012). Podle 
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Thorové (2015) se vina jako taková objevuje kolem třetího roku dítěte a je charakteristická 

jeho vnitřním studem, který pociťuje, ačkoli nebylo při prohřešku nikým přistiženo. 

„Dálkově řízené chování přešlo na autopilota, regulace zvenčí se změnila v autoregulaci.“ 

(Thorová, 2015, str. 394) Siegler (2003) uvádí, že děti postupně přijdou na způsoby zlepšení 

své emoční bilance, nepříjemné pocity lze zahnat např. napravením situace (in Vágnerová, 

2012). 

V předškolním období se vyvíjí vztahové emoce, dochází též k zpřesňování a diferenciaci 

citů v rámci sociálního kontextu. Kromě pocitů jako je láska, sympatie či nesympatie, se 

rozvíjí také pocit sounáležitosti a soucit. Reakce dítěte a jeho převažující emoční ladění 

nezávisí pouze na typu temperamentu, ale také na zkušenostech a míře bezpečí v rodině. 

U dětí s bezpečným zázemím tedy pochopitelně převažují pozitivní emoce a citovému 

rozpoložení druhých lidí rozumí lépe. Naopak děti z prostředí bez potřebných jistot často 

reagují nepřiměřeně, protože se v emočním naladění ostatních lidech tolik nevyznají. 

„Citová rovnováha předškolního dítěte ve značné míře závisí na chování jiných, zejména 

blízkých lidí jak k dítěti, tak k sobě navzájem.“ (Steele et al.; deLéonardis & Laterrase in 

Vágnerová, 2012, str. 223) 

2.1.2 Potřeby 

K vývoji dítěte kromě zajištění primárních potřeb neodmyslitelně patří také stabilní prostředí 

čili domov a zároveň přítomnost rodičů, kteří se na průběhu jeho vývoje zvlášť citově podílí 

(Matoušek, 1993). Podle Matějčka (2005) je pro optimální vývoj dítěte potřeba naplňovat 

ve správný čas a v patřičné míře asi pět základních psychických „potřeb“. Dodává, že pokud 

není některá z potřeb naplňována zrovna ideálně, nejde o žádnou velkou tragédii, ale zároveň 

je snazší těžkostem spojeným např. s psychickou deprivací předcházet, než je poté obtížně 

napravovat. 

Dostatek podnětů 

Nejprve hovoří o základní potřebě přiměřené stimulace, čímž myslí přísun dostatečného 

množství podnětů z vnějšího světa, protože pro ideální výkonnost musí být centrální nervová 

soustava dítěte dostatečně podněcována. Co se charakteristiky podnětů týče, měly by být 

patřičně kvalitní, v přiměřeném množství a po stránce intenzity vyvážené. Za jiných 

okolností je organismus dle jeho slov „podvyživen“, tudíž si vystačí i s obdrženým málem, 
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anebo se v opačném případě velkému náporu brání rezignací či zaujetím jiného obranného 

postoje. Upozorňuje také na to, že pokud nebudou podněty proměnlivé, jejich účinnost mizí, 

protože si na ně dětský organismus zvykne. 

Smysluplný svět 

K naplnění této potřeby je důležité vnést do věcí a vztahů určitý řád, který je nezbytnou 

podmínkou ke vzniku poznatků a zkušeností, jež vznikají na základě podnětů vedených 

smyslovými orgány do mozku. Jakmile dítě udělá něco správně, tak jak se očekávalo, 

dostane od okolí pozitivní odezvu, je pochváleno. Jako další příklad uvádí Matějček (1999) 

situaci, kdy se dítě na členy rodiny usměje, a oni mu úsměv nadšeně opětují. Tento princip 

učení bude dítě provázet i v důležitých okamžicích v budoucnu. 

Životní jistota 

Jako třetí v pořadí Matějček (2005) uvádí potřebu životní jistoty, díky níž dítě snáze poznává 

okolní svět. Uspokojit tuto potřebu může dítě opět skrze rodiče, kteří jsou dárci i činiteli této 

jistoty. K potřebě citové jistoty a bezpečí se vyjadřuje také Vágnerová (2012), podle které je 

nabytí pocitu důvěry v život i vlastní kompetence předpokladem pro vnímání světa jako 

relativně bezpečného místa, ve kterém je dítě schopno dění ovlivňovat vlastním konáním. 

Dítě tak zjišťuje, že má jeho vlastní chování nějakou hodnotu a má moc spolupodílet se např. 

na vývoji různých sociálních situací. Snáze, bez větší úzkosti se pak učí dávat i brát a zároveň 

respektovat potřeby druhých, hlavně vrstevníků čili jedinců ve stejném vývojovém stadiu. 

V případě dětí pocitově nejistých a ohrožených se častěji setkáváme s nepřiměřenými 

reakcemi (úzkost, agrese). 

Též Šulová (in Mertin & Gillernová, 2010) zdůrazňuje potřebu stabilního zázemí, které dítěti 

dodává energii a chuť potřebnou ke zkoumání a současně také k odpoutávání se od tohoto 

jistého zázemí, přičemž toto odpoutávání musí být „v rukou“ dítěte, aby ho mělo pod 

kontrolou. Dítě z nejistého zázemí přestává se zkoumáním, experimenty i vlastním 

odpoutáváním a naopak se v tomto nejistém vztahu upevňuje. 

Pozitivní identita 

V rámci potřeby pozitivní identity, nebo také vlastního hodnotného „já“, je dle Matějčka 

(2005) u dětí znát již velmi brzy, že mají svou vůli; dávají jasně najevo, když něco chtějí, 
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nebo naopak nechtějí. Soužitím s rodinou, i díky dříve zmiňované životní jistotě, dítě 

zjišťuje, že se na jednotlivé členy, v první řadě však na rodiče, může spolehnout, je pro ně 

velmi cenné. Své „já“ si bude uvědomovat stále více a na základě přijetí rodinou a jejím 

následným chováním bude sebevědomí a sebedůvěra dítěte buď silnější, nebo slabší; pevná, 

nebo povrchní. Dále podotýká, že dítě přibližně ve dvou letech většinou přijímá tzv. 

rodinnou identitu, přičemž se naplno uplatní vše z dosavadní rodinné výchovy.  

Otevřená budoucnost 

Pátou potřebou, někdy nazývanou existenciální, je potřeba otevřené budoucnosti, se kterou 

se setkáváme výhradně u lidí; všechny předchozí potřeby jsou v určité formě pozorovatelné 

i u živočichů. Pouze člověk chápe plynutí času, jeho začátek i neodvratný konec. Život jde 

dopředu díky vědomí otevřené budoucnosti, perspektivě a naději, v opačném případě je 

zavřená budoucnost provázena zoufalstvím, nicotou a útlumem. Budoucnost v pravém slova 

smyslu děti objeví až kolem 11, 12 let (ve středním školním věku). Náznaky pochopení jsou 

však viditelné i mnohem dříve v případech, kdy dítě dává najevo, že již v daném čase něco 

předvídá, příkladem je očekávání příchodu rodiče či Ježíška (Matějček, 2005). 

Šulová (in Mertin & Gillernová, 2010) kromě potřeby jistoty, bezpečí, stabilního zázemí, 

trvalosti či identity zmiňuje také potřebu citového vztahu, dále sociálního kontaktu, 

seberealizace a potřebu společenského uznání, emancipace. 

Aktivita a iniciativa 

Autorka uvádí také potřebu být aktivní, která je neodmyslitelnou součástí motivačně-volní 

charakteristiky dítěte předškolního věku. Zmiňovaná aktivita se projevuje verbálně, ale také 

v oblasti lokomotoriky např. neustálým poposedáváním či dalšími pohyby. Z ortopedického 

hlediska je tato potřeba pohybu spojena s růstem dlouhých kostí a také celkovou osifikací 

kostry, aktivita má tedy stránku biologickou i psychosociální. 

Vágnerová (2012) připojuje, že předškolní věk označil za období iniciativy již Erikson 

(1963). Aktivita v předškolním období bývá ve srovnání s batolecím věkem 

koordinovanější, méně podléhá situaci a především již mívá cíl. Prostor jejího užití 

i dětských možností se rozšiřuje, přičemž jednotlivé činnosti se i nadále vyvíjí, diferencují 

a nabývají nového významu. 
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2.1.3 Socializace 

V předškolním věku probíhá socializace dětí i mimo nejbližší příbuzné a známé. Vágnerová 

(2012) označuje toto období za fázi přesahu rodiny, a to ve směru vertikálním 

i horizontálním, jedná se o přechodné období mezi rodinou a dalšími sociálními skupinami. 

Předškolní věk nelze brát pouze jako přípravu na vstup do školy, měli bychom ho chápat 

jako průpravu na společenský život v širším kontextu. Adaptace na nové prostředí a zvládaní 

nových rolí jsou dítěti umožněny skrze jeho vědomí rodinné identity, které je pro něj 

samozřejmou jistotou. Socializace a individuace probíhá ve vzájemném působení s jinými 

osobami, dochází tak i k vývoji individuality dítěte. Pro další osobnostní rozvoj dítěte jsou 

důležité i kontakty mimo rodinu, poněvadž navázáním vztahů s jinými dětmi a dospělými 

získává cenné zkušenosti. Díky socializaci se rozvíjí také hodnocení a prožívání či sebepojetí 

a sebehodnocení, které jsou nezbytnou součástí individuace. 

Předškolní děti bývají velmi závislé na rodině, která hraje v socializačním procesu jednu 

z hlavních rolí, poněvadž právě v úzkém kruhu rodiny si dítě osvojuje základní normy 

chování. Dítě v tomto věku ve velké míře zkouší reakce rodičů, rádo provokuje, odmítá 

spolupracovat a řídit se pokyny dospělých. Na straně jedné děti nachází uspokojení 

v nezávislosti, vyhledávají aktivity, při kterých mohou jednat samostatně, avšak na straně 

druhé jsou pořád výrazně fixovány na rodiče a na dlouhodobější odloučení si zatím pouze 

zvykají (Thorová, 2015). 

Tento věk je také podstatným obdobím pro učení se sociálním dovednostem, jako jsou rozvoj 

komunikace či interakce i s jinými lidmi z okolí dítěte, rovnocennými i nadřazenými. Rodina 

je pro dítě stále na prvním místě, postupně se ale dokáže samostatně začlenit i do jiných 

sociálních skupin, kde navazuje nové vztahy. Vágnerová (2012) popisuje diferenciaci 

standardní triády oblastí, ve kterých dochází k identifikaci dítěte. První základní sociální 

skupinou a zároveň bezpečným místem plným jistoty je pro dítě rodina. Další oblastí jsou 

vrstevníci neboli skupina rovnocenných jedinců, díky které dítě získává důležité zkušenosti, 

na základě kterých se dále diferencují jeho vztahy a dochází k osamostatňování dítěte. Jako 

třetí zmiňuje mateřskou školu, která má zpravidla v životě dítěte úlohu první instituce, s níž 

přijde do styku. Dítě zde sbírá zkušenosti a učí se novým sociálním dovednostem, a to v roli 

samostatného jedince. 
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Aby si dítě mohlo utvářet odpovídající vztahy s jinými lidmi a zvládat sociální dovednosti, 

musí mít nejdříve jistotu symbolického charakteru, čili dobré rodinné zázemí s pocitem 

bezpečí, jistoty a rodinné identity. Jako ukazatel sociální a emoční zralosti se jeví schopnost 

odpoutání se od dospělého pečovatele a také kontakt s vrstevníky či s jinými dospělými bez 

strachu nebo agresivních reakcí (Matějček in Vágnerová 2012). 

V předškolním období děti získávají nové role, jež jsou souborem chování a postojů, mají 

své typické znaky a děti se je učí zvládat. Některé role mohou být potvrzením určité 

vyspělosti dítěte a značí větší sociální prestiž. Předškolní dítě musí být schopno odlišit své 

chování podle situace a role, v níž se nachází. V případě nezvládnutí tohoto vývojového 

úkolu dítě reaguje nepřiměřeně, po následné negativní odezvě se dostaví také zmatek 

v pocitech či sebehodnocení. Tento jev je charakteristický například u dětí s hyperaktivitou. 

Pro další rozvoj osobnosti dítěte jsou nové role, které získává v rámci společenské expanze, 

velice podstatné. Ve vztahu k cizím dětem se jedná o horizontální roli vrstevníka. 

Specifikovaná role kamaráda je typická navázáním užšího vztahu s jiným dítětem 

a v neposlední řadě také role žáka mateřské školy, která je vymezena institucionálně.  

Dítě se učí dodržovat určené role také během kooperativních aktivit, a to za účelem dosažení 

společného cíle. Někdy skupinu vede, ale jindy se musí podřídit ostatním, zároveň dochází 

mezi dětmi k soupeření a frustraci, jež vychází právě ze společné činnosti (Thorová, 2015). 

2.1.4 Význam vztahů předškolního dítěte 

„Předškolní věk je charakteristický stabilizací vlastní pozice ve světě a diferenciací vztahu 

ke světu“ (Vágnerová, 2012, str. 177). 

V předškolním období jsou rodiče dětem emočně významnou autoritou, věří, že si jejich 

rodiče ví rady v každé situaci a přisuzují jim prakticky všemocnost. Rodiče jsou pro děti 

vzorem, se kterým se identifikují, snaží se jim podobat ve všech ohledech. Takováto 

identifikace s někým pro dítě osobně významným navyšuje pocit jistoty a naopak snižuje 

obavy. Ztotožnění se s autoritou zlepší sebehodnocení a posílí sebejistotu dítěte, dochází též 

k symbolickému přivlastnění pravomocí dospělého. Děti v předškolním věku si tuto potřebu 

být jako rodiče uspokojují v první řadě skrze hru, během které mají možnost obdržet roli 

dospělého a procvičit si ji. Erikson (1999) označuje tento věk také za období anticipace rolí. 

V rámci přípravy na budoucí život si děti zkouší rozličné role dospělých, učí se je zvládat 
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přinejmenším na symbolické úrovni. Díky tomuto přehrávání rolí se uskutečňuje 

též přebírání norem platících ve světě dospělých. Pro předškolní děti je tato varianta 

sociálního učení typická. K symbolické identifikaci rodiče s dítětem dochází i ve chvíli, kdy 

rodič vypráví o svém dětství, čímž se dostává alespoň zdánlivě na chvíli na stejnou úroveň 

s dítětem. Porozumění pozicím jednotlivých členů rodiny, jejich smyslu a vztahu k dítěti, se 

posouvá skrz poznávací egocentrismus, na základě posuzování dítěte z individuální pozice. 

V tomto věku již rozlišují odlišnost postavení dospělého, jedinečnost pouta mezi rodiči, 

manželi; sourozence chápou jako další podskupinu (in Vágnerová, 2012). 

Vztahy s rodiči 

Povaha vzájemného působení mezi dětmi a rodiči se postupně mění. Dětské projevy, které 

odpovídají současnému stupni vývoje, mají vliv i na přístup rodičů. Nároky na předškolní 

dítě se stupňují a předpokládá se také zralejší vystupování dětí. Matka s otcem z funkční 

rodiny se ve svém působení na dítě vzájemně doplňují. Avšak v rodičovském přístupu 

k dítěti bývají rozdíly jak z hlediska kvantitativního, tak i kvalitativního (Leve & Fagot; 

Fagot; Lindsey et al.; Mills & Duck; Siegler et al., in Vágnerová, 2012). 

Ve většině případů tráví matka s dětmi více času než otec. Zaměřuje se na každodenní 

aktivity a ručí za plnění všedních povinností. Hry mezi matkou a dítětem v domácím 

prostředí bývají klidnějšího charakteru. Verbální i neverbální projev matky je spíše emoční 

povahy, s dětmi mluví více a bez častých přímých příkazů. Ve vyrovnaném a vřelém vztahu 

pozorujeme otevřenost, komunikaci o emočním prožívání, ale také korekci a kontrolování 

chování dítěte. Matka je dítěti pečující a ochraňující osobou, jejich vztah mu dodává bezpečí 

a jistotu. Jak už jsem však zmiňovala dříve, v předškolním období se dítě postupně z této 

těsné vazby odpoutává více a více. 

Na straně druhé otec, v obvyklé roli doplňkového či vedlejšího rodiče, převládající část 

výchovy nechává na matce, jeho role není definována tak jasně, jako role matky, chování 

a angažovanost ve výchově je více závislá na osobních, společenských nebo aktuálních 

faktorech. Vztah mezi dítětem a otcem tedy bývá proměnlivější. Otcové jsou dětem 

zpravidla vzácnější a společný čas věnují více výletům, hrám mimo domov a jiným 

volnočasovým aktivitám. Jejich rolí je také vyšší kázeňský garant, při komunikaci s dítětem 

využívají více direktivních příkazů než matky a o případných problémech diskutují v menší 
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míře. Otec zastává i roli průvodce světem, je také prostředníkem, díky kterému dítě získává 

zkušenosti a nové poznatky. Učí děti zvládat i nesnáze vázané na různé sportovně zaměřené 

dovednosti. Během her, kdy snadno dochází k emočnímu vzrušení, je důležitá otcova pomoc 

s usměrněním emoční reakce dítěte (Vágnerová, 2012). 

Vztahy se sourozenci 

V rámci socializace předškolního dítěte hrají významnou roli také vztahy se sourozenci, 

skrze které dochází ke specifické sociální stimulaci (Vágnerová, 2012). 

Sourozenectví je pro předškolní dítě motivující i formující, přičemž nezáleží na tom, zda je 

sourozenec mladší čí starší, i když každý z nich ovlivňuje dítě jiným způsobem. Jakmile je 

v rodině více dětí, vytváří se postupně složitá síť reagování všech účastníků. S přibývajícím 

počtem sourozenců se vztahová síť komplikuje (Koťátková, 2008).  

Soužití se sourozencem s sebou přináší i různé požadavky, které si dítě musí osvojit. Zároveň 

je zdrojem zkušeností, poněvadž chování sourozenců zprostředkovává specifické interakční 

vzorce, projevy a odezvy na podřazenější úrovni než ze strany rodičů, kteří jsou autoritou. 

Rozvoji sociálního porozumění potřebám a pocitům jiných napomáhá sourozenecká 

interakce, přátelská i nepřátelská. Sourozenecké pouto je citově velmi významné a je vázáno 

rodinným zázemím. Vztahy mezi sourozenci bývají asymetričtější v porovnání 

s vrstevnickými vztahy, neboť kvůli věkovému rozdílu nebývají na stejné vývojové úrovni 

(Vágnerová, 2012). Koťátková (2008) uvádí, že složení skupiny sourozenců je tzv. 

hierarchické kvůli věkovému odstupu mezi nimi. 

Sourozenci jsou si vzájemně spojenci i soupeři, dělí se o zájem rodičů, privilegia i materiální 

výhody. V rolích spojenců se ocitají během kooperace při hře, která pro ně bývá ve dvou 

zajímavější. V situacích, kdy se cítí ohroženi, si mohou být vzájemnou oporou. Rivalita mezi 

sourozenci je silnější s menším věkovým odstupem dětí. Při větším věkovém rozdílu je starší 

dítě většinou v nadřazené roli (Vágnerová, 2012). 

Vztahy s příbuznými 

Do skupiny příbuzných dítěte řadíme prarodiče, tety a strýce, sestřenice a bratrance. Dítěti 

nemá být upírán kontakt s příbuznými, má právo se s nimi vídat a trávit volný čas, pokud 

s tím rodiče souhlasí. 
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Příbuzenstvo poskytuje další sociální kontakt, dítě tak přichází do styku i s jinými lidmi, 

kteří se možná řídí jinými pravidly, než s jakými se setkávají u rodičů. Prarodiče mu mohou 

předávat svou moudrost a pohled na svět, vyprávět o svých zkušenostech, zážitcích nebo 

také o dětství rodičů dítěte. I přes to, že by měli prarodiče zachovávat stejná či podobná 

pravidla, na jaká je dítě zvyklé od rodičů, často se setkáváme s tím, že právě babičky 

a dědečkové povolují dítěti to, co má jinak zakázáno. Špaňhelová (2004) zmiňuje také to, že 

předškolní dítě už může své příbuzné takzvaně „ukecat“, dokáže se vlichotit, ví, co říct nebo 

udělat za gesto, aby dosáhlo svého. Obzvláště prarodiče se tak nechají snadno obměkčit 

a často umožní dítěti to, co by mu u dospělých neprošlo. Takovéto časté porušování pravidel, 

na kterých se předem rodiče s prarodiči domluvili, dítěti spíše uškodí, způsobí mu 

v dodržování stanovených pravidel s rodiči zmatky. Pokud prarodiče chtějí něco měnit, měli 

by se nejprve domluvit s rodičem, který nese za dítě a jeho výchovu plnou odpovědnost. 

Vztahy mimo okruh rodiny 

Vázanost na rodinu a následně i silná vazba na dospělé osoby se v předškolním období 

postupně uvolňuje. Má-li se dítě zvládnout přizpůsobit nárokům společnosti, je nutné, aby 

si osvojilo nové sociální dovednosti. Dochází k postupnému rozvíjení prosociálních 

vlastností, dítě se učí rozumět druhým a také ovládat své vlastní vystupování. Kontakt 

s vrstevníky i vstup do mateřské školy dětem umožňuje rozšíření jejich sociální sítě. 

Mateřská škola 

„Mateřská škola představuje důležitý přechod mezi soukromím rodiny a institucí školy.“ 

(Vágnerová, 2012, str. 231) Dále uvádí, že socializační význam mateřské školy je specifický, 

poskytuje dítěti nezbytný čas k adaptaci a kvůli výkonům není pod přílišným nátlakem. 

Podstatná je také role učitelky, vztah mezi ní a dítětem bývá velmi osobní povahy. 

Předškolní dítě potřebuje učitelku emočně přijmout a získat v ní pocit jistoty, je pro něj 

velice podstatnou osobou a podobně výhradní vztah očekává také od ní. 

S nástupem do mateřské školy začíná dětem nová životní etapa spojená s velkými změnami. 

Seznamují se s cizími autoritami, učí se fungovat v kolektivu, zvládat svůj egocentrismus, 

vhodně prosazovat své tužby a uvědomovat si potřeby dalších dětí. Zvnitřnění pravidel 

a rozvoj komunikačních dovedností s sebou nesou určité problémy, které se projevují 

například formou výsměchu, žalování, zostouzení druhých i vychloubání. Předškolní děti 



30 

 

mívají ve zvyku poučovat o daných pravidlech druhé, své dodržování pravidel před ostatními 

vyzdvihují, avšak v případě nedodržovaní u druhých na ně někdy až přehnaně poukazují 

(Thorová, 2015). Špaňhelová (2004) dodává, že čas trávený v kolektivu dětí a s jinou 

autoritou než rodiči dítěti napomáhá odpoutat se od rodiny a žít podle specifických pravidel. 

Vzhledem k tomu, že je v MŠ součástí skupiny zprvu neznámých dětí, nemá zde přednostní 

pozici, na jakou je zvyklé z domova. Svou pozici mezi dětmi si musí získat, učí se 

prosazovat, ale ne na úkor druhých. Předškolní dítě musí čelit konkurenci ze strany jiných 

dětí, přehlížení i úplnému nezájmu. Na druhou stranu však mohou být díky kooperaci 

a podílení se na společných zážitcích s ostatními uspokojeny jejich potřeby (Vágnerová, 

2012). 

Vrstevníci 

Předškolní dítě je otevřeno novým vztahům a prožívá je intenzivně, v tomto věku už pro něj 

mají nějaký význam (Koťátková, 2008). 

Základem pro rozvoj vztahů mezi vrstevníky je opět rodina, resp. bezpečná vazba mezi 

rodičem a dítětem, následné vztahy jsou ovlivněny zkušenostmi nabytými v rodině. 

Vágnerová (2012) uvádí, že na rozdíl od sourozenců dítě s cizími vrstevníky nesdílí 

chráněný intimní prostor rodiny, tudíž jsou tyto vztahy jiné. Ve skupině vrstevníků může 

docházet k tvorbě horizontálních, rovnocenných vztahů, ale také k vývoji prosociálního 

chování, jež umožňuje spolupráci i prosazení se. Dětská potřeba seberealizace 

a sebepotvrzení se zde naplňuje také. Díky vrstevnické skupině čerpá dítě zkušenosti, má 

možnost srovnání s jinými dětmi, které se nachází ve stejném vývojovém stádiu. Tyto vztahy 

označujeme jako symetrické, neboť stejně staré děti mají obdobné kompetence i společenský 

status. Avšak v porovnání s dospělými poskytne vrstevník dítěti mnohem méně jistoty, nelze 

se na něj spoléhat ani v oblasti ochrany či tolerance. Potřeba kontaktu s vrstevníky je jakýmsi 

signálem dosažení další úrovně osobnostní zralosti, poněvadž děti v takových vztazích již 

nepotřebují tak velkou oporu v dospělém. 

Při společných činnostech jako je třeba spontánní hra, však často dochází k rozepřím, které 

si děti zatím nejsou schopny vyřešit samy. Příčinou je v prvé řadě to, že u dětí v tomto věku 

hraje stále roli egocentrismus, proto je například půjčování hraček stále poměrně 
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problematické. Avšak s přibývajícím věkem sobecké chování ustupuje a naopak chování 

prosociální se uplatňuje zřetelněji. Rozvíjí se asertivita a také schopnost obrany, občasné 

přetahování o hračky, dohadování se, provokace či dokonce agrese a posmívání tak patří 

k normálním projevům dětského vývoje (Thorová, 2015). 

Vrstevnické vztahy tedy vedou k socializaci předškolního vývoje, mají vliv na oblast 

emotivní i kognitivní. Ve vztazích předškolních dětí pozorujeme soupeření 

a sebeprosazování, spolupráci, sdílení i projevy solidarity. Učí se ovládat své agresivní 

reakce při konfliktech i zvládat pocity zklamání a lítosti. V interakci s vrstevníky se 

projevuje také rozvoj emoční regulace. Dá se říci, že je pro ně snazší vzájemně se pochopit, 

protože si právě prochází stejnou vývojovou fází, kdežto dospělí dětské projevy spíše 

korigují, ale neznamená to, že jim lépe rozumí (Vágnerová, 2012). 

Cizí lidé 

Co se přirozeného strachu z cizích osob týče, v předškolním období slábne a postupně se 

přeměňuje v přiměřený odstup nebo stud. Míra sociální otevřenosti závisí na typu 

temperamentu, tudíž je u různých dětí odlišná. I přes počáteční zdráhavost již dítě dokáže 

komunikovat s neznámými lidmi vcelku obstojně. U mnohých společensky 

temperamentních dětí jako by strach z cizích lidí úplně chyběl, v předškolním věku u nich 

pozorujeme nedostatečný sociální odstup. „Fáze nedostatečného strachu z neznámých lidí 

kulminuje mezi 3. a 4. rokem, je přechodná a vývojově přiměřená.“ (Thorová, 2015, str. 392) 

Čtyřleté děti jeví zájem o ostatní lidi, navázání kontaktu a komunikace s cizími osobami jim 

nedělá problém, a tak často nevhodně komentují či kladou otázky, čímž dokáží na veřejnosti 

rychle přivést do rozpaků. Tato dětská bezprostřednost se však zlepšováním poznávacích 

schopností a zráním kontroly impulzivních reakcí vytrácí. Postupně se lépe orientují ve 

společenských pravidlech a osvojují si zdvořilostní i bezpečnostní základy, správnému 

vyhodnocování situací se učí s přibývajícími zkušenostmi (Thorová, 2015). 
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3 Senioři 

Nejjednodušším a častým členěním lidského věku je dělení na dětství, dospělost a stáří 

(Haškovcová, 2012). 

V této kapitole se zaměřím na seniory čili na druhou věkovou skupinu, která se 

mezigeneračních setkání účastní. 

3.1 Vymezení pojmu 

Podle Haškovcové (2012) je senior označení pro staršího člověka, který bývá obvykle také 

nejstarším a váženým členem společenství. Zmiňuje také klasifikaci věku se zřetelem 

k seniorské kategorii dle Světové zdravotnické organizace. Za střední či zralý věk považují 

období od 45 do 59 let, od 60 do 74 let hovoříme o vyšším věku čili raném stáří, věkové 

rozmezí 75 až 89 let je označováno za věk stařecký, nazývaný též senium či vlastní stáří a od 

90. roku začíná dlouhověkost. 

Thorová (2015) hovoří o pozdní dospělosti, následně o stáří a dlouhověkosti. Pozdní 

dospělost je podle ní životním obdobím v rozmezí 50 až 70 let, dále uvádí, že někteří toto 

období řadí do věku středního, kdežto jiní už ho považují za začátek stáří. Další životní 

etapou je stáří a dlouhověkost, která začíná 70. rokem. 

Stáří a stárnutí 

Dříve bylo dětství označováno jako věk první, dospělost byla věkem druhým a stáří 

přirozeně třetím. Stadium stáří se postupně prodlužuje, tudíž se nyní dělí na věk třetí a čtvrtý 

(Haškovcová, 2012). 

Thorová (2015) uvádí, že stáří neboli senium lze definovat skrze chronologický věk, 

biologický věk a výkonnost, změny v sociálních rolích. Přestože názor na to, v kolika letech 

už je člověk starý, se liší a v průběhu historie se proměňuje v souvislosti s průměrným věkem 

populace, kalendářním věkem je dáno jasně. V současnosti je počáteční hranicí stáří 

v rozvinutých zemích 65 let, avšak celosvětově je uznávána spíše mez 60 let. Počátkem stáří 

v méně rozvinutých zemích je věková hranice 50 let. Dalším ukazatelem je biologický věk 

a také výkonnost, přičemž věk chronologický se s tím biologickým zcela nepřekrývá. Mezi 

lidmi stejného kalendářního věku bývají ve věku biologickém rozdíly i několika let. Stáří je 

typické úbytkem fyzických sil a kognitivních schopností i celkovým snížením výkonnosti 
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organismu, což je zapříčiněno zanikáním a degenerací tkání. Co se změn v sociálních rolích 

týče, je stáří formulováno sociálním fungováním. Kromě odchodu do důchodu je 

charakteristické také postupným ukončením role aktivního rodiče. 

Podle Saka a Kolesárové (2012) je životní etapa stáří vymezena dvěma časovými body. 

Spodní věková hranice není zcela jasná, poněvadž procesy a jevy tvořící stáří pronikají do 

lidského života postupně, kdežto horní hranice je jasně dána smrtí. Stáří je naplněno procesy 

a jevy biologického, psychického, sociálního a kulturního charakteru. Počátek působnosti 

jednotlivých jevů a procesů v životě je vázán na určitý čas a věk, tato individuálnost je ale 

propojena s jedinečností každého, a proto je nástup totožných procesů a jevů u daného 

člověka v určitém omezeném věkovém rozpětí, ale v odlišném věku individuálním. K této 

časové diferenciaci v nástupu faktorů tvořících stáří dochází nejen v důsledku genetických 

zvláštností jedince a jeho historie, ale také kvůli sociálním a kulturním faktorům, jako je 

životní styl, kvalita prostředí, sociální a zdravotní systém, celá pracovní oblast atd. 

Základní ctností a příslušným principem sociálního řádu v životní etapě stáří je moudrost. 

Z hlediska psychosociální krize charakterizuje Erikson (2015) stáří jako období integrity vs. 

zoufalství. V průběhu stárnutí jedince pronásleduje zoufalství, nelze předvídat, kdy dojde ke 

ztrátě dalších schopností. Lidské tělo postupně ztrácí svou autonomii, úroveň sebeovládání 

a nezávislosti klesá, což s sebou nese také následky v podobě slábnoucí sebedůvěry a úcty, 

které byly v minulosti člověku účinnou pomocí. 

Thorová (2015) zdůrazňuje, že k prožívání úspěšného stáří je nutná adaptace na nové 

podmínky, jež s sebou toto období nese. Uvádí také Eriksonův pohled na závěrečnou etapu 

života, kdy by měl jedinec přijmout vlastní život i s jeho nedokonalostmi a tím dosáhnout 

integrity. I přes to, že jistá míra nejistoty je běžná, měl by se člověk vyvarovat pocitu 

zoufalství pramenícího ze skutečnosti, že v tomto věku už není čas začít žít nový život. 

Zmíněným dosažením integrity je v tomto případě myšlena životní moudrost.  

Semrádová (in Jirásková et al., 2005) zmiňuje i Heideggerův pohled na stárnutí. Nejprve 

popisuje úspěšné stárnutí týkající se lidí, kteří jsou na tom po stránce výkonnosti tělesně 

i duševně velmi dobře a i ve vysokém věku mají tvořivé schopnosti. Dále mluví o obvyklém 

stárnutí, při kterém většině s přibývajícím věkem klesá výkonnost psychická i fyzická. 

A jako třetí zmiňuje chorobné stárnutí, v rámci kterého lidé relativně brzy zapomínají, 
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přidružují se poruchy soustředění, tvořivost mizí, dostavuje se únava, výkonnost klesá 

a přidávají se i další poruchy. 

Erikson (2015) poukazuje také na provázanost stáří a dětství: „Jestliže se tedy na konci 

životní cyklus vrací zpět na začátek, zůstalo i v anatomii zralé naděje a v různých vírách … 

něco, co potvrzuje plnost naděje jako nejdětštější ze všech lidských vlastností.“ (Erikson, 

2015, str. 66) Poslední životní etapa tedy podle jeho názoru dává očividně význam stadiu 

prvnímu neboli období kojeneckému.  

Propojení mládí a stáří najdeme i u Křivohlavého (2011). Stejně jako děti, tak i staří lidé žijí 

především přítomností. V mladém věku mívá většina lidí velké plány, které je posouvají 

nějakým způsobem dále, dávají jim impulzy a také energii k uskutečnění i takových věcí, 

nad kterými se později už jen pousmějí. V období před vstupem do důchodu bývá motivace 

často orientovaná na žití a dožití se důchodu, i na pracovišti. Poté, když člověk do důchodu 

opravdu odejde, se již nemusí za ničím honit, začíná bilancovat a zamýšlí se spíše nad tím, 

co by měl ještě dodělat, co schází, aby bylo jeho „životní dílo“ úplné. To však neznamená, 

že by v důchodu život „končil“.  

Rheinwaldová (1999) poukazuje například na to, že dle závěrů odborníků dokáží lidské tělo 

a mysl své schopnosti opětovně regenerovat, a tak sloužit dlouhá léta. Zmiňuje také to, že 

nárůst nemocí s přibývajícími léty není nezbytnou součástí stáří, ale výslednicí životního 

stylu, která se projevuje ve zdravotních problémech. V seniorském věku je důležité nepřestat 

trénovat mysl ani tělo, aby správně fungovaly i v budoucnu, dále je třeba soustředit se na 

pozitivní stránku stárnutí a negativním představám se naopak vyvarovat. 

3.1.1 Aktivní stárnutí 

Životní etapy stáří dosáhne v dnešní době většina populace. Jak již bylo řečeno, toto stadium 

se navíc neustále prodlužuje s délkou lidského života, k čemuž přispívá i celkové zlepšení 

zdravotního stavu. V průběhu historie lidstva bývala mortalita během celého života vysoká, 

ale v posledních desetiletích pozorujeme naopak její koncentraci do věku nejvyššího, a tak 

v případě úmrtí jedince ještě před dosažením vysokého stáří lze mluvit o předčasné smrti. 

„Stárnutí se stalo atributem, s nímž se nějakým způsobem musí vypořádat stále větší 

množství jedinců bez ohledu na skutečnost, zda jej přijmou či nepřijmou, ignorují či 

odmítnou.“ (Gilleard & Higgs in Petrová Kafková, 2013, str. 9) 
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Otázce zdravého aktivního stárnutí seniorů se v České republice začaly věnovat různé 

organizace, nadace, občanská sdružení či skupiny začátkem tohoto století, přičemž se také 

snaží ovlivnit pohled společnosti na stáří a stárnutí. V dubnu 2002 byl přijat v závěru 

madridského II. světového shromáždění o stárnutí Mezinárodní akční plán pro problematiku 

stárnutí. Tento dokument OSN je reakcí na problémy stárnutí a stáří v současné době. Díky 

madridským závěrům došlo v ČR k vypracování a schválení návrhu Národního programu 

přípravy na stárnutí na období let 2003–2007. Na základě tohoto dokumentu má docházet 

ke změnám v postoji a přístupu k populaci seniorů (Klevetová & Dlabalová, 2008). Petrová 

Kafková (2013) popisuje koncept aktivního stárnutí z 90. let 20. století používaný Světovou 

zdravotnickou organizací, tato koncepce klade důraz na propojení aktivity a zdraví. Autorka 

zmiňuje také další vlivné koncepty, mezi které řadí například produktivní stárnutí a pozitivní 

či zdravé stárnutí. 

Klevetová s Dlabalovou (2008) poukazují také na to, že by seniorská generace měla skrze 

aktivity a svůj přístup k životu pomoci změnit pohled na proces stárnutí a stáří. Je tedy nutné 

dát seniorům možnost podílet se aktivně na společenském i politickém životě, poskytovat 

jim potřebný prostor a podmínky. Zároveň se od nich očekává, že se sami budou snažit 

využít těchto společností nabízených možností, s čímž souvisí i jejich zodpovědnost, aktivní 

přístup a péče o sebe samé. 

Jak již bylo řečeno, seniorům ubývají fyzické síly, čím dál častěji se přidružují zdravotní 

obtíže a paměť slouží čím dál méně. S těmito skutečnostmi se vyrovnávají těžce, a proto je 

pro ně velmi přínosný také kontakt s vnoučaty, či dětmi obecně. Díky nim si mohou připadat 

stále užiteční, děti jejich přítomnost vyhledávají, přijdou k nim pro pomoc nebo radu apod., 

a to nejen ve chvílích, kdy mají potíže či se cítí opomíjeni svými rodiči (Žumárová, 2009). 

3.1.2 Potřeby seniorů 

V průběhu života se lidské potřeby proměňují kvalitativně i kvantitativně, priority seniorů 

jsou tedy ve srovnání s jedinci jiných věkových kategorií odlišné. Na uspokojování potřeb 

mají vliv různé faktory, jedním z nich je věk a osobnost jedince, dalším podstatným 

činitelem je přítomnost nemoci. Podstatnou roli hraje také kvalita mezilidských vztahů či 

vazeb a v neposlední řadě také okolnosti, během kterých došlo ke vzniku potřeby. Mlýnková 

(2016) ve svém díle popisuje potřeby známé již od amerického psychologa Maslowa. 
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V případě, že nedojde k dostatečnému uspokojení potřeby v daném stupni hierarchie, 

nedochází ani k vzestupnému kroku  

Fyziologické potřeby jsou pro seniory a obzvláště v případě nemoci na prvním místě, ve 

většině případů jsou jedinci upřednostňovány před ostatními potřebami, které jsou 

v hierarchii výše. S potřebou jistoty a bezpečí jsme se setkali i u dětí předškolního věku, 

pro které je také velmi podstatná, u starší věkové kategorie se pojí např. s touhou po stabilitě, 

důvěře, soběstačnosti a klidu. Potřeba lásky a sounáležitosti se objevuje zvláště v době, 

kdy je člověk opuštěn. Projevuje se potřebou milovat a zároveň být milován, jedinci touží 

být sociálně integrováni, žít v sounáležitosti, někam patřit. Potřeba uznání, ocenění 

a sebeúcty se nejvíce projevuje ve chvíli, když jedinec ze strany okolí ztratí respekt, 

kompetence či důvěru. V rámci potřeby sebehodnocení je tedy vyžadován respekt a důvěra 

druhých, zachování statusu v sociální skupině, potřeba autonomie či souhlasu. Kognitivní 

potřeba tkví v touze po poznání, nových zkušenostech a informacích. Touha rozumět 

a vědět provází člověka od dětství, a to i u osob s postižením. Jak již bylo řečeno v předchozí 

kapitole, i lidé ve vyšším věku potřebují jakoukoli aktivizaci, nelze na ně nahlížet jako na 

pasivní subjekty bez zájmu. Pokud není naplněna potřeba estetického prostředí či vzhledu 

apod., dochází u jedince k možné frustraci. Potřeba symetrie a krásy je v souladu s potřebou 

sebevědomí i seberealizace. Do skupiny potřeb na úplném vrcholu pomyslné pyramidy patří 

i potřeba seberealizace a sebeaktualizace. Kromě tendencí k realizaci vlastních schopností 

a záměrů, kdy chce jedinec naplnit svou představu o tom, kým může být, spadají do této 

kategorie například i potřeby duchovní (Mlýnková, 2016). 

Zajímavý pohled na potřeby přináší také slovenská autorka Zimermanová (2012), která ve 

své knize popisuje Metodu PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor) čili primárně 

psychoterapeutický přístup, který se zaměřuje na léčbu poruch emocionálně vztahového 

vývoje. Tato metoda je v souladu s moderní psychologií i poznatky s neurofyziologie. 

Zakládá se na předpokladu, že každý jedinec má v sobě již od narození instinktivně jakési 

očekávání toho, co nutně potřebuje ve svém životě najít, a zároveň energii, která ho tyto 

základní potřeby či očekávání nutí uspokojovat. 

Potřeba místa vyjadřuje i symbolickou úroveň a pojí se s potřebou být okolím bez výhrad 

přijímáni takoví, jací jsme. Potřeba bezpečí a ochrany je obdobná jako výše zmíněná 
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potřeba jistoty a bezpečí, kdy potřebujeme mít jakousi záruku, že se o nás ti druzí dokáží 

postarat, až sami nebudeme moct. Autorka také poukazuje na důležitost kontaktu s potomky 

a vnoučaty, který u starých lidí uspokojuje mnoho psychických potřeb (Zimermanová, 

2012). Také Erikson (2015) poukazuje na to, že senioři potřebují ve svém životě též roli 

prarodičů, což bývá v dnešní době problém, neboť kontinuita rodinného života bývá často 

narušena. Ve spojení s dalšími faktory to může následně vést k absenci životního zaujetí, 

které je velmi podstatné proto, aby mohl člověk zůstat živý v pravém slova smyslu. V rámci 

další potřeby člověk očekává podporu na úrovni symbolické či konkrétní. Podpora v oblasti 

tělesné, citové, sociální a finanční je ve stáří stěžejní. Dle autorčina názoru k naplnění 

potřeby sociální opory přispívá v institucionálních zařízeních také spolupráce s dětmi (více 

viz kapitola Mezigenerační setkání). Význam potřeby výživy a péče nespočívá pouze 

v dostatečném přísunu potravy, člověk potřebuje být pro život vyživován také informacemi, 

podněty či zájmy. V potřebě hranic a limitů se projevuje instinktivní touha člověka být 

„limitován“ čili být nějakým způsobem definován. Taktéž uvádí, že v posledním životním 

stadiu mají podstatný vliv i duchovní potřeby (Zimermanová, 2012). Vágnerová (2000) 

poukazuje na fakt, že náboženská pospolitost může ve stáří napomáhat v odbourání pocitu 

osamělosti. 

3.1.3 Ageismus 

Stáří a příslušné atributy se proměňují v závislosti na změnách ve společnosti. Podoba stáří 

se tedy v jednotlivých generacích liší, přičemž autoři uvádí, že je tím odlišnější, v čím 

dynamičtější době daná generace žila. V dnešní době je však stáří modelováno společností, 

pro kterou je na prvním místě mládí a jeho znaky. Estetickou normou se stala krása vzhledu 

a těla, třeba i uměle dotvořeného. Ve srovnání s nimi se pohybují požadavky kladené na 

vnitřní kvalitu člověka na mnohem nižší úrovni (Sak & Kolesárová, 2012). 

Podobný názor má i Vágnerová (2000), která ve svém díle píše o výrazném znevýhodňování 

starých lidí na základě společenského žebříčku hodnot, který je orientován převážně na 

výkon a vnější vzhled člověka. Pokud jedinci do takovéto normy nějakým způsobem 

nezapadají, bývají společností považováni za podřadné. 

V důsledku popsaného systému hodnot se setkáváme ve spojitosti se seniory s negativním 

jevem – ageismem. „Pojem ageismus je odvozen od anglického slova age, které znamená 
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věk, stáří a obecně je jím označován „společenský předsudek vůči stáří.“ (Jirásková, 2005, 

str. 21) Autorka dále uvádí, že američtí sociologové Butler a Neugartenová zvolili toto 

označení pro velmi negativní postoje a názory vůči seniorům úmyslně, aby vyvolali asociaci 

s pojmem „rasismus“. 

Vágnerová dodává, že ageismus je „… postoj, který vyjadřuje obecně sdílené přesvědčení 

o nízké hodnotě a nekompetentnosti stáří a projevuje se podceňováním, odmítáním, event. 

až odporem ke starým lidem.“ (Vágnerová, 2000, str. 443) Stejně jako v ostatních věkových 

kategoriích, i v období stáří jsou mezi jednotlivými jedinci častokrát velké rozdíly, nelze 

tedy příliš zobecňovat a zjednodušovat, jak se tomu děje v případě ageismu. Staří lidé jsou 

stavěni do pozice, kdy se od nich neočekává nic pozitivního a jsou okolí spíše na obtíž, 

protože jejich věková kategorie je z pohledu ageismu pro společnost ztrátová, kvalita jejich 

životů se zhoršuje a dochází k celkovému úpadku. 

Společnost se skrze ageismus někdy snaží zbavit vlastní zodpovědnosti vůči občanům 

staršího věku. V jiném případě může posloužit jako osobní záměr, který ochraňuje mladší 

generaci před myšlenkami na témata, ze kterých mají strach, jako jsou např. nemoci, stárnutí 

či smrt (Mojestáří.cz, 2020). 
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4 Mezigenerační setkání 

Nelze pochybovat o tom, že mezigenerační setkání mají veliký přínos pro všechny 

zúčastněné. Hlavními aktéry jsou v tomto případě zástupci předškolních dětí a seniorů, kteří 

spolu mají mnohé společné. 

Erikson (2015) charakterizuje věkové etapy mládí a stáří jako období snící o znovuzrození. 

Zamýšlí se také nad tím, zda při tomto návratu starých lidí zpět do dětské podoby dochází 

k obratu do dětskosti s přidanou hodnotou moudrosti, anebo k celkovému zdětinštění. Dále 

také podotýká, že někteří lidé se chtějí stát či se dokonce stanou starými až příliš rychle, 

nebo naopak touží zůstat přehnaně mladými příliš dlouhou dobu. 

V dnešní době se bohužel setkáváme spíše s despektem ve vztahu ke starým lidem, proto je 

snahou mezigeneračních setkání umožnit dětem jiný pohled na nejstarší generaci. Podpora 

vzájemného respektu, ohleduplnosti a mezigeneračního přátelství patří k hlavním cílům 

těchto setkávání. Vzhledem k tomu, že dochází k propojení světů někdy vzdálených až 90 

let, nabízí se dětem jedinečná příležitost vyslechnout si zkušenosti starší generace, setkat se 

s jejich pohledem na svět v době dnešní i minulé. Pro seniory na straně druhé jsou pravidelná 

setkávání jakýmsi impulzem, aktivizací pro každodenní život, poněvadž se během nich 

předává energie, radost, chuť do života i inspirace (Mezi-námi.cz, 2020c). 

4.1 Mezi námi 

V této podkapitole se budu věnovat organizaci Mezi námi, o.p.s., díky které jsem se 

dozvěděla o tom, že existuje možnost pravidelného setkávání mezi dětmi předškolního věku 

a seniory. 

„V domovech pro seniory jsou lidé, kteří mají ostatním stále co nabídnout a říci, ale také si 

zaslouží, aby bylo nabídnuto něco jim. V mateřské škole jsou děti, které umí rozdávat 

úsměvy, energii, bezprostřednost, radost ze života. A je na nás, aby se mohly tyto dva 

zdánlivě vzdálené světy propojovat. Bohužel, ne vždy je to možné přirozeně, protože vlastní 

prarodiče mnohdy už buď nejsou, nebo bydlí daleko. Proto je potřeba trošku pomoci. 

Například se tak děje v našich partnerských školkách a domovech pro seniory.“ (Mezi-

námi.cz, 2020c) 
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V roce 2013 vznikla v České republice obecně prospěšná společnost Mezi námi, která šíří 

myšlenku mezigeneračního setkávání. Cílem této organizace je propojovat generace, a to 

především tu nejmladší s tou nejstarší. Snaží se, aby si mezi sebou rozuměly a mohly 

společně objevovat krásu a bohatství plynoucí ze spojení těchto dvou světů. 

Vzhledem k tomu, že se v poslední době ze společnosti čím dál tím více vytrácejí přirozené 

mezigenerační vazby, snaží se o opětovné nalezení cesty mezi oběma generacemi a také o to, 

aby i děti braly stáří jako přirozenou součást života. „Podporujeme pravidelné, plánované 

propojování generace seniorů, dětí a lidí v produktivním věku, na základě jejich vnitřní 

motivace, v místní komunitě s cílem objevování, poznávání, obohacování a vzájemné úcty.“ 

(Mezi-námi.cz, 2020b) V současné době je díky Mezi námi, o.p.s. propojeno přes 150 

mezigeneračních skupin. 

4.1.1 Programy 

Nejvíce se zaměřím na program „POVÍDEJ“, jelikož se bude výzkumná část mé bakalářské 

práce odvíjet z velké části od poznatků a zkušeností ze setkání v rámci tohoto programu. 

Zásluhou programu „POVÍDEJ“ dochází k pravidelnému setkávání mezi konkrétními 

skupinami dětí mateřských či základních škol a seniory z domovů a klubů seniorů po celé 

ČR, přičemž se snaží, aby do seniorských zařízení docházely pravidelně stejné děti. Setkání 

mají za účel podnítit k navázání bližších vztahů mezi účastníky. Mezigenerační setkání se 

konají zpravidla jednou za tři až čtyři týdny v časové dotaci 45-60 minut, případně dle 

dohody. Program je nastaven tak, aby byl v souladu se vzdělávacím plánem předškolních či 

školních zařízení a zároveň navazoval na činnosti v zařízeních pro seniory. Náplně setkání 

připravují koordinátoři z Mezi námi, o.p.s., a to s respektem k dovednostem a schopnostem 

dětí i seniorů. Jednotlivých setkání se vždy aktivně účastní a uzpůsobují je aktuálním 

možnostem a potřebám zúčastněných. Co se náplně projektu týče, zúčastnění se během 

setkání společně podílí na různých hudebních, výtvarných či pohybových aktivitách. 

Společně si také čtou, vypráví nebo slaví různé svátky. 

Školská a seniorská zařízení, která jsou do tohoto programu zapojena a s organizací Mezi 

námi spolupracují aktivně a dlouhodobě, mají možnost získat ocenění v podobě 

značky Mezigeneračně. Toto ocenění za dosavadní práci a vynaloženou energii je také 

znamením, že daná organizace je součástí jedinečného dlouhodobého projektu, jehož cílem 

https://www.mezi-nami.cz/program-povidej
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je sbližovat generace. Aby mohlo školské či seniorské zařízení oprávněně užívat tuto značku, 

musí splňovat různé podmínky. Mezi ně patří například to, že v rámci programu „Povídej“ 

musí mít za sebou minimálně sedm zrealizovaných mezigeneračních setkání, která probíhala 

pravidelně během uplynulého roku. Dále musí spolupracovat s koordinátorem a aktivně se 

podílet nejen na plánování a realizaci, ale také na hodnocení mezigeneračních aktivit. 

Rovněž tak musí na svých komunikačních sítích informovat o spolupráci s Mezi námi, 

o. p. s. a o mezigeneračních aktivitách. 

Pohádkovými čtecími babičkami a dědečky se senioři stávají v rámci programu „PŘEČTI“, 

při kterém každý týden dochází číst do mateřských škol. Snahou organizace je vybrat 

seniorům školku, která jim je blízká vzdáleností či srdcem. Dětem přináší poslech čtení 

rozvoj fantazie a zároveň znalost jazyka, seniorům pro změnu energii z radosti, vitality 

a upřímnosti dětí. Na podzim roku 2017 byl tento program akreditován Ministerstvem vnitra 

ČR jako dobrovolnický program pro seniory.  

Program „POMÁHEJ“ aktivuje společenské zapojení seniorů, stávají se totiž užitečnými 

pomocníky a jako vítané pomocné síly pravidelně dochází do mateřských škol. Odpovědnost 

je vždy na personálu daného zařízení, seniorova úloha zahrnuje výpomoc, předávání 

zkušeností a zručností. Na webových stránkách je společně s tímto programem zmíněn také 

dobrovolnický projekt SOUSEDÉ plus, v rámci kterého je podporována sousedská 

sounáležitost a výpomoc. 

Díky programu „DÍLNY“ jsou po celé České republice v rámci festivalů, sezónních trhů, 

konferencí a dalších akcí pořádány, jak již název napovídá, mezigenerační tvořivé dílny pro 

veřejnost. Ve velkém stanu jsou podle aktuální potřeby či tématu připraveny výtvarné 

i rukodělné činnosti pro všechny věkové kategorie. V průběhu tvoření si mezi sebou mohou 

účastníci navíc i povídat a užívat si vzájemné přítomnosti. 

Společným cílem organizace Mezi námi, o.p.s. je realizace mezigeneračních činností 

a pomoc všem, kteří se touží zapojit. Celoživotní vzdělávání je pro ně součástí osobního 

rozvoje, a proto ho nabízí jak seniorům, tak i osobám z pedagogických či pomáhajících 

profesí. Díky evropské spolupráci nabízí spolupracovníkům, dobrovolníkům 

i mezigeneračním koučům různé vzdělávací programy, konference, přednášky, workshopy 
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i semináře, a to vše se zaměřením na mezigenerační aktivity a sdílení praxe (Mezi-námi.cz, 

2020a). 

4.2 Zahraniční zkušenosti 

Mezi námi, o.p.s je též koordinátorem projektu „Innovative education in the field of 

Intergenerational cooperation support“ čili Inovativní vzdělávání v oblasti podpory 

mezinárodní spolupráce, který je v rámci programu Erasmus+ spolufinancován Evropskou 

unií. Tento projekt je realizován ve spolupráci se čtyřmi zahraničními partnery z Francie, 

Německa, Polska a Slovinska (Mezi-námi.cz, 2020d). 

Tento projekt vznikl za účelem vytvoření nového vzdělávacího programu v oblasti 

mezigenerační spolupráce a zájemcům poskytuje komplexní metodiku pro efektivní 

poskytování služeb. Cílem je podpora mezigeneračních aktivit a vzdělávání v této oblasti, 

a to systematickým přístupem na mezinárodní úrovni. 

Tvůrci projektu reagují na současné sociální a demografické trendy, které způsobují nové 

potřeby v oblasti vzdělávání různých sociálních skupin. Shodují se na tom, že problém 

rychle stárnoucí populace v celé Evropě je spojen se značnou změnou vztahů v rodinách. 

Dříve přirozené mezigenerační složení se ztrácí a jednotliví členové rodiny žijí dál od sebe. 

K prohlubování mezigenerační mezery navíc velkou měrou přispívá rozvoj informačních 

a komunikačních technologií v současné době. Vzhledem k tomu, že je stávající 

mezigenerační sociální a komunikační propast problémem celé Evropy, musí být řešena na 

mezinárodní úrovni. 

Jedním z partnerů projektu je francouzská Asociace M3 MCube, která je neziskovou 

organizací sídlící v Paříži. Kromě aktivit podporujících mezikulturní a mezigenerační 

komunikaci se zabývají také novými nápady v oblasti technologického rozvoje s cílem 

dosáhnout pokroku ve společnosti a zároveň nabídnout malým a středním sdružením 

poradenství a podporu pro zahájení a rozvoj jejich činností a projektů. 

Dalším partnerem je německé neziskové sdružení VHS Volkshochschule im Landkreis 

Cham. S českými partnery spolupracuje v oblasti výměny zkušeností ve vzdělávání, 

zpřísňování spolupráce mezi školami a regionálními úřady. Spolupracují též s mnoha 
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partnery z jiných evropských zemí, a to v rámci Programů celoživotního vzdělávání a 

Erasmus+. 

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich je nevládní neziskovou organizací z východního 

Polska. V rámci svých aktivit vyvíjí řadu projektů zaměřených na mezigenerační 

komunikaci a sociální integraci. Mezi hlavní cílové skupiny patří senioři, mládež a ženy, 

zejména ze znevýhodněného prostředí. 

Čtvrtým partnerem je veřejná nezisková instituce MOCIS Center za izobraževanje odraslih 

ze Slovinska, která do vzdělávání zapojuje různé cílové skupiny, přičemž zvláštní pozornost 

věnují zranitelným skupinám, jako jsou senioři, nezaměstnaní či migranti. Jejich hlavním 

cílem je zvýšit zapojení lidí do celoživotního učení (Intergenerational.eu, 2020). 

Při konzultaci mi ředitelka Mezi námi, o.p.s. sdělila zajímavý poznatek, který se týkal 

vzdělání v mezigenerační tematice a užití našich modelů, které např. v Německu či Polsku 

nefungují. Vzhledem k tomu, že je v Německu domácí péče na vysoké úrovni, dostávají se 

lidé do zařízení pro seniory až na sklonku života, tudíž už nejsou schopni účastnit se 

aktivizačních programů s dětmi. Podobná situace je i v Polsku, avšak v tomto případě jde 

spíše o náboženské důvody, o starší členy rodiny se starají příbuzní. 

 

Shrnutí teoretické části 

V teoretické části se nejprve zabývám rodinou, která má pro předškolní dítě neodmyslitelný 

význam. Řeším též rozdíly mezi tou tradiční a současnou, ze které se vytrácí dříve typické 

mezigenerační vazby, které jsou pro dítě přínosné v mnoha ohledech. Dále se věnuji 

charakteristice dítěte v předškolním věku, přičemž se více zaměřuji na emoční vývoj, 

potřeby, socializaci a význam vztahů, neboť se domnívám, že právě v těchto oblastech je 

dítě v rámci mezigeneračních setkání rozvíjeno. Soustředím se též na věkovou kategorii 

seniorů, u kterých vidím jistou podobnost s předškolními dětmi např. v oblasti potřeb. 

Dotýkám se vymezení pojmu senior a zmiňuji též aktivní stárnutí či ageismus, které 

s myšlenkou těchto setkání souvisí. V poslední kapitole nazvané Mezigenerační setkání 

přibližuji též působení organizace Mezi námi, o.p.s., která významně figuruje na poli 

propojování generací, a okrajově uvádím i zahraniční zkušenosti.  
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

5 Cíl výzkumného šetření a výzkumné otázky 

Cílem výzkumného šetření bylo zjistit přínos mezigeneračních setkání z pohledu 

zúčastněného personálu, dále ověřit význam mezigeneračních vztahů pro jejich účastníky 

a také zjistit, jaké jsou reakce a změny v jejich chování. 

Položila jsem si následující výzkumné otázky: 

 Co patří k přínosům mezigeneračních setkání pro děti předškolního věku? 

 Co patří k přínosům mezigeneračních setkání pro seniory? 

 Jaké jsou pozitivní změny v chování zaznamenatelné z pohledu pedagogů mateřské 

školy? 

 Jaké jsou pozitivní změny v chování zaznamenatelné z pohledu sociálních 

pracovníků? 

 Existují i případné negativní dopady či rizika mezigeneračních setkání? 

 

6 Metody výzkumného šetření 

Praktická část bakalářské práce byla realizována na základě kvalitativního výzkumu. 

V rámci výzkumného šetření jsem využila metody analýzy semistrukturovaného rozhovoru.  

Během pozorování jsem se zaměřila na vzájemnou interakci předškolních dětí a seniorů. 

Zabývala jsem se též prací koordinátorky setkání, učitelů, sociálních pracovnic 

- aktivizačních sester a v neposlední řadě i na celkovou atmosféru jednotlivých setkání. 

V rámci pozorování jsem se do některých aktivit také zapojovala, a to např. do pomoci 

s vyráběním, společného zpívání či posílání energie stiskem ruky. Nejpodstatnější pro mě 

bylo ověření fungování a přínosu mezigeneračních setkání pro obě věkové kategorie. 

Veškeré rozhovory jsem zaznamenala pomocí mobilního telefonu a dále je zpracovávala, 

vše s informovaným souhlasem respondentů a v souladu s GDPR. Otázky rozhovoru byly 

zaměřeny na motivaci k účasti na setkání, dále na očekávání a následná zjištění pozitivního 

i negativního charakteru, důvody k doporučení ostatním, reakce dětí a seniorů a na největší 

přínosy setkání pro tyto věkové kategorie. V případě neúplných nebo příliš obecných 
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odpovědí jsem se doptávala, aby bylo sdělení více rozvedeno. Záměrně jsem cílila na dvě 

skupiny respondentů, abych získala více úhlů pohledu na tuto problematiku. Zvolila jsem si 

čtyři pedagogy, s nimiž sdílím profesní zaměření, a dále dvě sociální pracovnice.  

Semistrukturované rozhovory o šesti otázkách jsem následně přepsala a analyzovala 

metodou volného kódování. Na základě kódování byly vytvořeny kategorie, v jejichž rámci 

jsem data analyzovala. Poznatky z výpovědí mi pomohly zjistit, zda u zúčastněných 

předškolních dětí a seniorů dochází ke změnám v chování, došlo též k ověření významu 

vztahů, zjištění konkrétních přínosů setkání pro obě generace i určitých rizik, které z této 

interakce mohou vyplývat. 

7 Průběh setkání a výzkumný vzorek 

Výzkumné šetření bylo prováděno během tří různých mezigeneračních setkání v odlišných 

zařízeních pro seniory, za kterými docházely skupiny dětí z mateřských škol v doprovodu 

pedagogů. Zmiňovaná setkání probíhala pod záštitou Mezi námi, o.p.s. a každé, které jsem 

navštívila, vedla převážně jejich koordinátorka. Následně jsem prostřednictvím rozhovorů 

v rámci výzkumného šetření získala cenné zkušenosti, poznatky a názory zúčastněných 

pedagogů a sociálních pracovnic. 

První dotazovanou byla sociální pracovnice (dále jen SP1) ve středních letech, která působí 

v pražském domově sociálních služeb již tři roky, přičemž mezigenerační setkání v daném 

zařízení pomáhá realizovat rok. Působí zde jako zdravotní sestra a v minulosti pracovala 

i v zařízeních orientovaných na děti, proto měla také zájem účastnit se takovýchto setkání, 

ve kterých se dostávají do přímé interakce právě děti předškolního věku a senioři, se kterými 

pracuje nyní (viz příloha č. 3). 

Druhá sociální pracovnice (dále jen SP2) byla mladší, jak sama uvedla, nedávno ukončila 

vysokoškolské vzdělání. V domově pro seniory pracuje teprve rok a od začátku zaujímá též 

post aktivizační pracovnice, který převzala po své předchůdkyni. V době jejího nástupu 

probíhala mezigenerační setkání již po dva roky, ona tedy pouze navázala a úspěšně 

pokračuje v práci své kolegyně (viz příloha č. 4). 

Na prvním setkání, které jsem navštívila, se podílela sociální pracovnice (SP1) a také pan 

učitel (U1), který pracuje v soukromé mateřské škole v Praze. Na mezigeneračních setkáních 
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participuje již druhým rokem. V minulosti pracoval s mladšími dětmi, avšak nyní převážně 

s dětmi předškolního věku. Kromě vlastního zájmu o téma mezigeneračních vztahů ho 

k účasti na setkáních vedl také školní vzdělávací program, ve kterém mají pořádaní 

mezigeneračních setkání zakotveno (viz příloha č. 5). 

Starší paní učitelka (dále jen U2) spolupracuje na mezigeneračních setkáních se sociální 

pracovnicí (SP2) z domova pro seniory již více než tři roky. Vzhledem ke své dlouholeté 

praxi ve státní mateřské škole má mnoho zkušeností, které uplatňuje i při mezigeneračních 

setkáních. Na rozdíl od ostatních učitelek, se kterými jsem se v rámci výzkumu setkala, tato 

paní učitelka navštěvuje setkání s různými třídami, protože je o to u nich v mateřské škole 

velký zájem. Do tohoto domova pro seniory tedy dochází na setkání pravidelně, většinou 

jednou do měsíce, avšak pokaždé s trochu jinou skupinkou dětí (viz příloha č. 6). 

Na třetím setkání, které proběhlo v pražském Alzheimer domu, jsem se setkala s paní 

ředitelkou ve středních letech (dále jen U3), též ze státní mateřské školy. Mezigeneračních 

setkání se účastní již mnoho let, i když v současné době již ne tak často jako dříve, 

v pravidelných návštěvách seniorů pokračují s předškolními dětmi její kolegyně. Díky tomu, 

že je jí problematika propojování generací blízká, navázala posléze spolupráci i s další 

organizací orientovanou na mezigenerační setkávání (viz příloha č. 7). 

Čtvrtá paní učitelka v mladším středním věku (dále jen U4), která mi poskytla rozhovor, je 

zároveň jednou z hlavních koordinátorek Mezi námi, o.p.s.. Dá se říci, že stála u zrodu této 

organizace a stále se aktivně podílí na veškerém dění. Sama je učitelkou v mateřské škole, 

na některá setkání tak dochází se „svými dětmi“ a v jiných figuruje v roli koordinátorky. 

Tato myšlenka ji nadchla i proto, že sama nemá na své prarodiče žádné vzpomínky, protože 

zemřeli poměrně brzy po jejím narození. Vzhledem k tomu, že jako učitelka v MŠ má 

možnost udělat si poměrně objektivní názor na situaci v dnešních rodinách, snaží se šířit 

povědomí o důležitosti problematiky nejen mezigeneračních vztahů co nejvíce (viz příloha 

č. 8). 

7.1 Průběh jednotlivých setkání 

Jak již bylo řečeno v úvodu, o mezigeneračních setkáních jsem se dozvěděla náhodou, a to 

při čtení článku pojednávajícím o programu „Povídej“, v rámci kterého dochází k interakci 
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mezi dětmi a seniory. Velmi mě to nadchlo a začala jsem si vyhledávat informace o samotné 

organizaci Mezi námi, o.p.s. a jejich dalších aktivitách. Posléze jsem se rozhodla kontaktovat 

ředitelku organizace, paní Kateřinu Jirglovou. Na podzim jsme si domluvily schůzku, 

probraly detaily, dostala jsem termíny různých setkání a následně jsem se spojila 

s koordinátorkami tří setkání. Vzhledem k tomu, že se vždy odehrávají v dopoledních 

hodinách a jen v určitých dnech, musela jsem výběr skloubit se školní výukou, což bylo 

poněkud komplikované. Návštěvu setkání jsem navíc chtěla provést u takových skupin, kde 

už nějakou dobu spolupráce funguje, aby měla získaná data od pedagogů a sociálních 

pracovnic výpovědní hodnotu. 

První mezigenerační setkání probíhalo 20. února 2020 v nově zařízeném domově sociálních 

služeb v Praze. Účastnilo se ho přibližně patnáct seniorů, přičemž někteří v průběhu odešli 

a jiní naopak přišli později. Předškolních dětí ze soukromé mateřské školy přišlo devět. 

Průběh setkání měla na starost koordinátorka; učitel, sociální pracovnice a částečně i já jsme 

jí asistovali. Vzhledem k tomu, že probíhalo koncem února, byla hlavní aktivita naposledy 

zaměřena na zimní tematiku. Děti a senioři spolupracovali při výrobě sněhuláků a také si 

společně zazpívali a hudebně doprovodili lidové písně (více viz příloha č. 9). 

Druhé mezigenerační setkání se uskutečnilo 28. února 2020 v pražském domově pro seniory. 

Účast z řad seniorů byla tentokrát menší, neboť se někteří styděli, protože součástí setkání 

bylo také místní televizí natáčené udělování ocenění značkou Mezigeneračně. Součástí této 

mezigenerační skupiny jsou předškolní děti z nedaleké státní mateřské školy. Za seniory 

dochází pravidelně s paní učitelkou, avšak pokaždé v trochu jiném složení, tentokrát se 

dostavilo deset dětí. Pod vedením koordinátorky se opět společně vyrábělo, tentokrát šlo 

o tvoření akvária s rybkami z obrysů rukou. Na počest tříleté spolupráce děti připravily malé 

vystoupení, při kterém zpívaly lidové písně za klavírního doprovodu učitelky. Seniorky se 

s nadšením přidávaly a poté samy navrhovaly další písně (více viz příloha č. 10). 

V pořadí třetí mezigenerační setkání, které jsem navštívila, se konalo 2. března 2020 

v pražském Alzheimer domu. Vzhledem ke klientele tohoto zařízení se setkání účastnilo 

pouze pár seniorů, konkrétně pět. Devět předškolních děti ze státní mateřské školy přišlo 

v doprovodu dvou učitelek. V tomto případě bylo setkání vedeno aktivizační sestrou, další 

sociální pracovník, učitelky, koordinátorka a já jsme pomáhali. Průběh byl obdobný jako 
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u předchozích dvou mezigeneračních setkání. K příležitosti Dne matek se vyráběly růže 

z krepového papíru, děti také přednesly masopustní básně a všichni si společně zazpívali 

(více viz příloha č. 11). 

V průběhu setkání jsem se zaměřovala na interakci dětí a seniorů, kteří byli středem dění. 

Podstatnou roli však hrají také sociální pracovnice, v tomto případě tzv. aktivizační, paní 

učitelky a jeden pan učitel, bez kterých by se setkání neobešla. Náplň jejich práce v rámci 

mezigeneračních setkání obnáší jednak přípravu svých svěřenců, což se týká převážně 

pedagogů a dětí, ale také plánování průběhu setkání, včetně aktivit. V mnoha takovýchto 

mezigeneračních skupinách se ve vedení setkání učitelé se sociálními pracovníky střídají, 

z počátku ve spolupráci s koordinátorkou, avšak později zažitá setkání probíhají již bez její 

přítomnosti. 

Po všech třech návštěvách jsem ve volném čase dělala rozhovory se šesti účastníky z řad 

zúčastněného personálu. Dvěma respondenty byly sociální pracovnice a těmi dalšími čtyřmi 

pedagogové mateřských škol, konkrétně tři učitelky a jeden učitel (více viz kapitoly 

6 Metody výzkumného šetření a 7 Průběh setkání a výzkumný vzorek). 
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8 Prezentace a analýza dat 

8.1 Přístup zúčastněných pedagogů 

Na základě rozhovorů s účastníky z řad pedagogů jsem postupně získala informace od 

jednoho učitele (U1) a tří učitelek (U2, U3, U4 viz výše). Všem byla na základě jejich postu 

nabídnuta možnost podílet se na mezigeneračních setkáních, která zprostředkovává Mezi 

námi, o.p.s.. Výjimkou byla dotazovaná učitelka (U4), která je zároveň členkou týmu této 

organizace. Účast na setkáních s dětmi ze své mateřské školy iniciovala v první řadě kvůli 

absenci vlastních prarodičů od útlého mládí, a protože i někteří z jejích svěřenců prarodiče 

nemají, snaží se jim kontakt se starší generací vynahradit alespoň částečně touto formou. 

I ostatní pedagogové zaujímají k tematice mezigeneračních vztahů kladný postoj, což je 

motivovalo k podílení se na setkáních spolu se „svými dětmi“. U1 navíc zmiňuje, že mají 

realizaci mezigeneračních setkání přímo ve ŠVP, a tak kromě zaměření na environmentální 

vzdělání rozšířili pole působnosti i v této oblasti. U2 s tříletými zkušenostmi 

s mezigeneračními setkáními podotýká, že do daného domova pro seniory dochází dokonce 

se skupinami ze tří předškolních tříd, kde jsou zároveň i integrované děti. Nechodí tak stále 

stejná sestava, musí se střídat, aby se dostalo na co největší počet dětí. U3, která je současně 

ředitelkou zúčastněné MŠ, uvádí, že Mezi námi, o.p.s. není jedinou organizací, se kterou 

takovýmto způsobem spolupracují. 

Všichni se shodují na tom, že se rozhodli účastnit projektu „Povídej“ s očekáváním, že 

prostřednictvím těchto setkání umožní dětem přímý kontakt se staršími lidmi a že opravdu 

dojde k nějakému mezigeneračnímu propojení. Stejný názor mají také na nejčastější 

charakteristiku prarodičů dětí, kteří bývají zpravidla v produktivním věku a upraveného 

vzhledu. Tudíž většina dětí ani nemá příležitost setkat se s opravdu starými lidmi a na 

základě toho si udělat představu. U2 například dodává, že během činností v MŠ mají 

k dispozici mnoho didaktických materiálů, na kterých mají děti sice možnost starší lidi vidět, 

přímý kontakt jim to však nenahradí. 

U4: „Leckdy jsou i takový mýty, že někdo prostě řekne babička. Všichni si prostě představěj babičku, který je 

padesát let, jo. Ale prostě těm babičkám je sedmdesát, osmdesát, devadesát let, joo, a nejsou to prostě 

vyhlazený namalovaný, leckdy nejsou upravený … Jsou to prostě babičky, nebo teda senioři, lidi, který my 

musíme brát takový, jaký jsou. Nemůžeme je odsuzovat proto, že vypadají nějak.“ 
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U2 dále podotýká, že i když nečekala, že se zapojí všichni, myslela si, že bude z řad seniorů 

větší účast. U3 zmiňuje, že byli v počátcích částečně nejistí i z toho důvodu, že nevěděli, jak 

budou seniory přijati. Ti byli nejprve opravdu trochu odtažití, i když z pochopitelných 

důvodů. To se však postupem času změnilo a došlo k funkčnímu propojení, ze kterého ústí 

krásné vztahy. 

Představa U1 spočívala i v jakési konfrontaci dětí s okolním děním, aby měly skrze setkání 

se seniory možnost vidět, že ne všichni jsou veselí, zdraví apod., a aby se mohly případně 

i zamýšlet nad tím, že jsou tu lidé, kteří třeba potřebují naši pomoc atd. 

U1: „Já jsem očekával teda upřímně to, že tím vlastně nějakým způsobem děti seznámíme s tím, co se děje 

o kolo nich, aby prostě nějakým způsobem tušily, co se děje, co se děje ve světě. Aby věděly, že není mateřská 

škola jen nějaká uzavřená bublina, ve který si hrajou, a že všichni se tam smějeme a máme se tam strašně rádi, 

ale že jsou okolo i lidi třeba, kterým je potřeba pomoct. Aaa upřímně jsem čekal, že se začnou trošičku zajímat 

i o dění okolo.“ 

Mezi pozitivními postřehy učitelé nejčastěji uváděli spontánnost v navazování kontaktu ze 

strany dětí, a to s do té doby naprosto neznámými lidmi, a zároveň vervu, se kterou do všech 

aktivit jdou. Mile je překvapilo i poměrně rychlé prohlubování vztahů mezi dětmi a seniory 

a také to, že na ně děti vzpomínají a zpětně vypráví i ostatním, co zažily. Není to pro ně 

pouze nějaká jednorázová akce, která odchodem ze setkání končí, stále to v nich přetrvává 

a těší se na další. Zajímají se, kdy půjdou za babičkami a dědečky znovu, chtějí si pro ně 

připravit např. různé písničky, které jim zazpívají. Zkrátka se těší, až jim zase budou moct 

udělat radost. 

U1: „Pozitivně si myslim, že mě překvapilo asi nejvíc to, jak dokázaly bejt děti strašně spontánní v kontaktu se 

seniory, že do toho šly prostě fakt hned aa prakticky bez jakejchkoli zábran. Aaa celkem si myslím, že to 

prožívaj.“ 

U3: „Děti potřebovaly jako od nás dobře vidět, jako pobídnutí k tomu, aby věděly, že třeba si mají podat ruku, 

představit se nebo že můžou jako požádat babičku či dědečka o něco, aby jim třeba pomohli se stříháním, 

s lepenim. Tak potřebovaly spíš jako jenom trošku pobídnout, ale pak celkem přirozeně vlastně je člověk 

pozoroval, jak ten vztah navazovaly během té práce. A mnohdy potom, jak docházelo k takovejm jako hezkejm 

situacím, kdy ty děti vlastně samy navazovaly ty kontakty, aaa chtěly se bavit, chtěly jako ... zajímalo je to. Tak 

too bylo úplně přirozený no, to bylo fajn.“ 

U2: „A musím teda říct, že se i ostatní ty dvě třídy těší. Ale těší se i na to, že se tam prostě předvedou, že jim 

tam zazpívaj, a to se teda, to maj ty babičky taky moc rádi, i když chodívá třeba jenom jeden dědeček, jenom.“ 
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Pozitivní ohlasy zaznamenávali také ze strany rodičů, kdy například za U2 přicházeli rodiče 

ostatních dětí s prosbou, zda by i jejich potomci mohli na setkání chodit. U4 mluvila 

o pozitivním hodnocení i o rodičovském zájmu, kdy chtějí např. pomoci při setkáních. Velmi 

mě potěšila též výpověď U1, který aktuálně pomáhá domlouvat kooperaci mezi rodinami 

a domem sociálních služeb, protože si děti velmi oblíbily některé seniory a ti zase „své děti“, 

a tak se chtějí vídat i mimo oficiální setkání. 

U4: „Mmm, pak mě napadá, že někteří ti rodiče se zapojili aktivně do těch setkání. Jak podporou finanční, tak 

materiální, tak i aktivní, že třeba vyráběli i výrobky pro ty babičky. Aktivně se zapojovali třeba do těch setkání, 

co byly ve školce, tak se zapojovali aktivně.“ 

U1: „Aa tam je vlastně i dobrý to, že se nám začaly teďka, začaly vlastně utvářet jakoby trošku hlubší vztahy, 

kdy nám třeba teďko tři rodiny by chtěly jít do nějaký jako kooperace, kdy si vlastně babičky oblíbily „svoje 

děti“ a děti si oblíbily zas „svoje babičky a dědečky“ (úsměv), a teď by vlastně chtěli nějak po svý ose se s těmi 

seniory setkávat. Že by je jako fakt zahrnuli do nějaký svý širší rodiny, to si myslim je super.“ 

Ředitelka jedné mateřské školy (U3) uvedla zajímavý postřeh, který se týkal charakteristiky 

pedagogů, které by pro setkání doporučila. Jakmile totiž člověk k něčemu nemá vztah, ve 

většině případů nemá cenu ho nutit, protože jeho následné jednání nepřináší kýžený efekt. 

U3: „Ale je zapotřebí tam jako najít vhodné osoby, které mají k tomu vlastně jako podobnej vztah. Lidi, nebo 

paní učitelky, který to jako z nějakýho důvodu, by tam chodili neradi, tak by to nemělo ten efekt. Je zapotřebí, 

aby tam jako bylo napojený to, že je to vlastně úplně přirozený, normální. Tak.“ 

Co se negativních zkušeností týče, U1 dříve docházel na setkání se skupinkou mladších dětí, 

které mnohdy ještě nechápou, co je vhodné říkat a co by si naopak měly ze slušnosti raději 

nechat pro sebe. Došlo tedy k nepříjemné situaci, při které se jeden mladší chlapec chichotal 

a polohlasem prohlásil, že u dané seniorky nechce být, protože zapáchá. Tento incident byl 

jedním z důvodů, proč v současné době navštěvuje setkání spíše se staršími dětmi. 

U1: „Takže když jsme si před návštěvou domova říkali, že někteří staří lidé už třeba trochu zapáchají, ale že 

to je normální, že to k tomu patří a není potřeba na to upozorňovat, těm mladším to stejně nedá. Aaa tak se mi 

třeba stalo, že právě jeden mladší chlapeček polohlasně prohlásil, že „ta babička smrdí“ a že „u ní nechce 

být“, a začal se tomu trochu smát, tak to bylo celkem nepříjemný. Takže jsem si ho vzal stranou a znovu 

vysvětlil, že tohle nahlas neříkáme, že se to nesluší a taak.“ 

S tím částečně souvisí také zkušenost U4, která byla nepříjemně zaskočena chováním 

některých rodičů, kteří např. podporovali své děti v tom, že senioři mají být umístěni 

v zařízeních jim určeným, že zapáchají apod., místo aby děti vedli k tomu, že jsou určité věci 

v různém věku přirozené a je zbytečné na to poukazovat. 
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Shrnutí 

Předpokládala jsem, že učitelé shledají mezigenerační setkání přínosnými a budou je 

hodnotit převážně kladně. A tento předpoklad se mi potvrdil. Důkazem dalekosáhlého 

pozitivního efektu je i skutečnost, že děti setkáním žijí dále, vypráví zážitky ostatním, 

zajímají se, kdy budou moc návštěvu uskutečnit znovu, a také se na ni různými způsoby 

chystají. Jak už jsem uvedla výše, zčásti mne překvapilo a velmi potěšilo, že se mezi dětmi 

a seniory utváří vztahy, které se navíc prohlubují. U některých dětí až do té míry, že mají 

dokonce i jejich rodiny zájem být v kontaktu s danými seniory mimo domluvená společná 

setkání. 

Zaujal mne také fakt, že je opravdu důležité vybrat pro vedení dětí při mezigeneračních 

setkáních vhodného pedagoga. S tímto názorem souhlasím, protože si myslím, že základem 

pro to, aby člověk mohl děti k něčemu vést, musí k tomu mít sám vztah, věřit v to. Jinak pro 

danou myšlenku nenadchne ani ty druhé a může napáchat více škody než užitku. 

Z rozhovorů vyplynuly i dva nepříjemné momenty, přičemž jeden z nich se vztahoval 

k negativní reakci dítěte směrem k seniorovi (viz zkušenost U1 a shrnutí následující 

kapitoly). Dle mého názoru jsou tyto častokrát nepředvídatelné reakce dětí jistým rizikem, 

protože mohou vyústit ve velmi nepříjemné situace, které by účastníkům incidentu ublížily. 

Zároveň si však myslím, že k tomu takovéto občasné „zkraty“ patří, a následné opětovné 

vysvětlování („co a proč raději neříkat či poukazování na přirozenost určitých jevů“) se může 

dítěti lépe propojit se zažitou zkušeností. Přece jen si už na základě této skutečnosti dovede 

samo lépe utvořit představu o pojmu starší člověk, a to „se vším všudy“. Co se druhého 

negativního poznatku týče, byla jsem poměrně konsternována, protože je pro mě zkrátka 

nepochopitelné a těžko přijatelné, aby rodiče, kteří jsou svým potomkům vzorem, před nimi 

říkali fráze typu „staří lidé zapáchají“ (jemně řečeno) apod.  

Věřím však, že je takovýchto negativně laděných případů ve srovnání s těmi pozitivními 

minimum. 

8.2 Přístup zúčastněných sociálních pracovnic 

K účasti na mezigeneračních setkáních vedla obě sociální pracovnice jejich pozice v daném 

zařízení. Zatímco sociální pracovnice, zdravotní sestra z prvního setkání (SP1) byla součástí 
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setkání již od začátku, a to i díky postu aktivizační pracovnice, druhá sociální pracovnice 

(SP2) se zapojila do již déle probíhajících setkání až v průběhu a pokračovala v práci své 

kolegyně. I v těchto případech byla spolupráce mezi zařízeními pro seniory a mateřskými 

školami navázána ze strany Mezi námi, o.p.s.. SP2 navíc uvedla, že v jejich domově pro 

seniory funguje takovýto druh spolupráce skrze jiné organizace i s dalšími MŠ. Kromě 

pracovního postu bylo v případě SP1 motivací k účasti též předchozí působení v zařízeních 

pro děti, jak jsem již zmiňovala výše. SP2 navazující na svou předchůdkyni dodává, že tuto 

myšlenku společných setkání a obecně interakci seniorů s někým „zvenčí“ shledává velmi 

přínosným, což bylo i důvodem proč tuto aktivitu nerušit, ale dále ji podporovat. 

Rozhodnutí pro účast na mezigeneračních setkáních doprovázela v obou případech i jistá 

očekávání, zvědavost a částečně také obavy z toho, jak to bude probíhat a zda to bude 

nějakým způsobem fungovat apod. SP1 zajímalo v první řadě to, jak spolu budou děti 

a senioři vycházet, protože si sice byla vědoma podobností na straně jedné, avšak na straně 

druhé také velikých rozdílů těchto věkových kategorií. Zprvu si to neuměla moc představit, 

ale předpokládala, že to bude pro seniory příjemné rozptýlení, pozitivní náboj a že se setkání 

s dětmi stanou součástí jejich programu. SP2 očekávala spíše oddělenější setkání v tom 

smyslu, že si děti předem něco připraví, např. besídku s písničkami, básničkami apod., 

kterou seniorům předvedou, a poté zase půjdou. 

Následně byly obě sociální pracovnice mile překvapeny, protože během setkání děti se 

seniory opravdu spolupracují a vše se nese v duchu mezigenerační propojenosti. Dalším 

kladným zjištěním byla míra pozitivního vlivu, který tato setkání na seniory mají. SP2 

poukazuje i na jedinečnost mezigeneračních setkání v tom ohledu, kdy je možné dosáhnout 

takového množství příznivého efektu při relativně malé námaze. U seniorů pozorují změny 

nálady, kdy po příchodu dětí jaksi ožijí, možná zavzpomínají na své mládí, děti či vnoučata 

apod. Oceňují také vývoj vztahů mezi dětmi a seniory, kdy bývají např. svědky toho, jak se 

senior těší na konkrétní dítě. SP1 podotýká, že některým se někdy nechce, jsou „líní“ přijít, 

tak je občas musí trochu přemlouvat. Ale o to více ji pak těší, že většinou jsou nakonec rádi, 

a prožité setkání si pochvalují (více viz další kapitola).  

Shodují se i v tom, že je velmi překvapilo chování dětí, které se seniory ve většině případů 

přirozeně navazují kontakt. Svou bezprostředností napomáhají děti k uvolnění seniorů, kteří 
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se častokrát ostýchají a mají strach, aby např. při společném vyrábění něco nezkazili, i když 

o nic závažného vlastně nejde. 

SP1: „Takže sem přijde deset, dvanáct dětí a je to jako taková, ale jako správná smršť prostě, pozitivní lavina. 

Voni se nestyděj těch lidí, ta koordinátorka jim řekne: „Představte se, sedněte si mezi babičky a dědečky,“ 

a voni jdooou prostě a ničeho se nebojej. A pro ty babičky je to fajn prostě, si myslim.“ 

SP2: „Normálně si povídaj, normálně si pomáhaj, vobejmou se, pomazlej se ... úplně jako kdyby to fakt byla 

jejich vlastní babička.“ 

Co se neutrálních poznatků týče, SP1 zaznamenala u seniorů po skončení setkání velký nával 

únavy, a to i u těch, kteří např. pouze sedí a dívají se. Většina z nich je v průběhu činností 

nabuzena energií, kterou tam děti svou přítomností vnáší.  Jejich pozornost je navíc zvýšená, 

což je také vysiluje, i když se setkání odehrává maximálně hodinu a půl. Dodává však, že si 

to senioři užívají a že je pro ně tato občasná změna programu dobrá, protože potřebují masáž 

psychiky i v takovéto formě. Dále se vyjadřuje také ke koordinátorce setkání, o které 

předpokládá, že má potřebné vzdělání k vedení takovýchto mezigeneračních aktivit. 

V rámci jedné z jejích motivačních činností však byla jedenkrát svědkem negativní reakce 

dítěte, které během „rituálu předávání energie“ odmítalo podat ruku jedné opravdu staré 

paní, protože se jí štítilo. Děti v mladším věku poví vše narovinu, ještě víceméně 

nerozeznají, co je ze společenského hlediska přijatelné a co naopak ne. Naštěstí tuto situaci 

včas zaznamenala a chytila za ruku z jedné strany danou seniorku a z druhé dítě, takže 

nedošlo k vyhrocení nepříjemné situaci. Upozorňuje však na toto možné úskalí přímého 

kontaktu dětí se starými lidmi a dodává, že by bylo dobré děti na podobné situace předem 

nějak připravit. Druhým spíše negativním poznatkem byla i zkušenost se seniorkou, která se 

z osobních důvodů rezolutně odmítala účastnit, a tak ji pochopitelně nenutili. 

Shrnutí 

Potěšilo mne, že obě zúčastněné sociální pracovnice hodnotí mezigenerační setkání převážně 

pozitivně, a potvrzují i mou domněnku ohledně značného přínosu interakce seniorů s dětmi. 

Co se nepříjemného incidentu při podávání ruky a následného doporučení SP1 týče, dle 

mého názoru s velkou pravděpodobností nějaká příprava dětí ze strany pedagogů proběhla, 

avšak ani to nemůže zaručit, jak se jednotlivé dítě později zachová. Předškolní děti jednají 

pod vlivem prezentismu, a zároveň si myslím, že tato odtažitost a negativní reakce mohla 

vyplývat též z toho, že dané dítě nebylo ze svého okolí zvyklé na přítomnost a vzhled takto 
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starých lidí. Z vlastních zkušeností vím, že v dnešní době je mnoho babiček a dědečků dobře 

udržováno i ve vyšším věku a ti, kteří jsou na tom po stránce psychické či fyzické hůře, 

bývají většinou umístěni v různých zařízeních, kde s nimi takto malé děti ani nepřijdou do 

styku. 

8.3 Předškolní děti účastnící se mezigeneračních setkání 

V této kapitole se budu zabývat poznatky týkající se zúčastněných dětí předškolního věku, 

a to z pohledu jak učitelek, tak i sociálních pracovnic. 

Každý z respondentů v nějaké podobě uvedl, že jsou děti bezprostřední, velmi spontánní, 

živé, pozitivně laděné a přátelské. V některých případech sice v počátcích pozorovali 

občasnou zdrženlivost, která však byla pouze krátkodobá a po pobídnutí ze strany 

koordinátorky či ujištění od učitelek odezněla. SP1 též poznamenala, že se dnešní děti liší 

od vzpomínek, které má na své mládí ona či senioři z jejich zařízení. Rozdílnost vidí v první 

řadě v jejich přístupu, protože jsou právě velmi akční a nestydí se. Uvádí, že jsou takové 

sebevědomější, v dobrém slova smyslu, zatímco oni bývali v mládí v přítomnosti cizích 

dospělých spíše zaraženější. Pozitivně hodnotila také jejich upravený vzhled. Dodává, že 

neví, zda jsou děti nějakým způsobem vybírány, aby právě během setkání takto „fungovaly“ 

a neostýchaly se spolupracovat. Díky výpovědi U2 vím, že minimálně děti v jejich MŠ jsou 

pro tato setkání opravdu vybírány, a to nejen z důvodu velkého zájmu o účast mezi dětmi 

i rodiči. Vybraná skupina je vždy tvořena dívkami a chlapci, kteří jsou ochotni se seniory 

spolupracovat a nevadí jim ani případný fyzický kontakt s nimi, např. podání ruky či objetí.  

U3: „… děti samozřejmě, ty jako vůbec nemaj problém pracovat a přijmout cokoli, kdekoli, jakkoli.“ 

SP1: „… anebo je to tím, že jsou takhle prostě vybraný od tý učitelky, která sem přijde, nebo já nevim. Nebere 

sem stydlivky, který by stály v koutě. … ale myslím si, že ty děti jsou, jak řikám, bezprostřední, čilí, milý, 

nestyděj se říct si o to, co chtěj. Ale jsou slušný a my říkáme vždy s kolegyněmi, že nevíme, jestli je to jako 

nějakej výběr takovej, ale že jsou to vždycky takový hezký děti fakt (smích) .. nebo to je blbý takhle říct, všechny 

děti by měly bejt hezký, ale takový prostě jako hezký. Voni přijdou nastrojený, já nevim, jestli takhle choděj 

normálně, nebo se v ten den nastrojej, že jdou jako k nám na tu návštěvu, ale vopravdu sem přijdou a to je jako 

když jdou do divadla, nebo jako... Jako mě přijdou takový perfektní..“ 

U2: „Vybíráme děti, aby to bylo složení chlapci a děvčata, aby to nebyly jenom holčičky. Ale aby byly ty děti 

ochotný vůbec s těmi prarodiči, aby se třeba nebály a neodtáhly se, když na ně ta babička sáhne. Aby se nebály, 

aby byly jako už odolné. Aa potom jako když se něco vyrábí, aby byly schopny se od toho výrobku odpoutat 

a třeba jim ho i nechat, věnovat jim ho. Takže nemůže jít úplně zase každý předškolák, joo třeba, dám příklad 

– třeba holčička, která tak lpí na svých obrázcích, úplně na všem, že prostě si to musí vzít každý den domů, 
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i když my máme ve třídě desky, kam si to děti normálně zakládaj. Ale ona prostě to musí mít. Tak potom je 

jasný, že takovou holčičku tam nemůžu vzít, protože aby tam tu babičku rozplakala jo a tahala se tam s ní 

o výrobek, tak to prostě tak nejde.“ 

Děti by měly být současně manuálně zručné, protože během většiny setkání všichni něco 

vytváří. Častokrát při vyrábění pomáhají např. seniorům, kterým už to zdravotní stav tolik 

nedovoluje, společně lepí, stříhají, vybarvují, anebo to děti přímo vyrobí za ně a poté jim 

věnují. 

Jak již bylo zmíněno výše v pozitivních poznatcích pedagogů, děti se seniory rychle 

navázaly vztahy, a podle zaznamenaných reakcí je mnohdy berou jako vlastní prarodiče, 

které v mnoha případech nemají. Běžně je oslovují „babi a dědo“ či přímo jejich jmény. U4 

uvádí, že společně trávený čas děti neberou jako nějakou nadstandardní návštěvu, s čímž 

souhlasí i další učitelé, podle nichž se senioři postupně stávají součástí dětských životů. 

Mluví o nich mimo setkání, prožívají to, vzpomínají i na konkrétní osoby a těší se na další 

shledání. 

U4: „A zase naopak děti říkaly: „Bude tam babička Zdenička?“ … Volně plyne ten čas strávený tam a ani ty 

děti, ani ti senioři to neberou, že je to nějaká nadstandardní návštěva. Prostě to berou tak, že jsou si rovni a že 

jsou to parťáci, kamarádi. Navzájem se na sebe těší a prostě tohle je jakobyy hrozně pozitivní na tom.“ 

Na závěr zde v rámci charakteristiky zúčastněných dětí pouze zmíním i reakci chlapce, který 

se odmítal chytnout za ruku s paní ve velmi pokročilém věku, k čemuž jsem se vyjadřovala 

více již v předchozích kapitolách. 

Shrnutí 

Na základě získaných informací se potvrdilo i mé očekávání týkající se spontánnosti 

a vřelého přístupu dětí k seniorům, které jsem si zároveň ověřila během navštívených 

setkání. Děti se seniory opravdu komunikují naprosto přirozeně, chovají se k sobě mile, 

v průběhu si např. u vyrábění vypráví, někdy se i obejmou a je znát, že díky pravidelnosti 

setkání se jejich vztahy opravdu prohlubují. Během tvoření bylo též patrné, jakou dětem dělá 

radost seniorům pomoct např. něco vystřihnout nebo přímo hotový výrobek věnovat. Byla 

jsem i svědkem situace, kdy jedna dívka radila seniorce, kam si výrobek může vystavit. 

Natěšení bylo značné také před pěveckým vystoupením, a to u všech tří skupin dětí. 
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8.4 Senioři účastnící se mezigeneračních setkání 

Také k charakteristice zúčastněných seniorů se vyjadřovali jak pedagogové, tak sociální 

pracovnice. 

Účastníci mezigeneračních setkání z řad seniorů bývají většinou ve věkovém rozmezí 

šedesát až devadesát let, avšak mnohdy se účastní i lidé starší devadesáti let. Seniorky 

nebývají uhlazené a namalované apod., jak na to děti bývají zvyklé u svých babiček, a tak 

se jim skýtá možnost přímého kontaktu se „starými lidmi“ v pravém slova smyslu. Po 

fyzické stránce na tom většina nebývá nejlépe, a tak se někteří setkání aktivně neúčastní, ale 

spíše jenom pozorují dění. Jak jsem si během pozorování sama všimla, některým už např. 

třes v rukou ani neumožní vystřihovat, o to více jim děti pomáhají při společném vyrábění. 

Zatímco oni jsou spokojeni, že je u toho mohou pozorovat a třeba si s nimi povídat. I však 

pouhé sledování dění a zvýšená pozornost je unavuje na tolik, že mnozí z nich po setkání 

usnou (viz výpověď SP1 výše). 

U2: „No, takže vlastně devadesátiletou babičku, která.. buď ji přivezou na vozíčku, protože včera, teda 

v pondělí tam nebyli na kolečkový židli, ale jinak jako vozí, jo a ty vlastně jsou, ani ty seniorky vůbec třeba 

nedělaj. Ony třeba řeknou „já se chci jenom dívat,“ protože už třeba neudržej tužku, neudržej nůžky a teď ty 

děti jim to všechno pomůžou udělat. .. Tam často některé babičky už opravdu nemůžou třeba tvořit, tak jenom 

sedí a koukají a ty děti jim velmi pomáhají, vlastně to skoro celé vyrobí i za ně a mají z toho pak radost jak ty 

děti, tak i senioři. Je to opravdu skvělé.“ 

Ve více výpovědích byly též zmiňovány počáteční obavy, které souvisely s přijetím dětí 

i celkového obsahu setkání ze strany seniorů. Vzhledem k tomu, že mnozí v pokročilém 

věku upřednostňují svůj klid a příliš nevítají narušení stereotypního života, se potvrdilo, že 

i z toho důvodu se některým jedincům účastnit nechtělo. Minimálně v začátcích, kdy si ještě 

víceméně nedovedli představit, co to bude obnášet. Sama SP1 uvedla, že se předem snažili 

seniory na setkání připravit a předběžně jim nastínili, co se bude dít. Mnozí se na děti velmi 

těšili, byli však i tací, kteří příliš ne, zdráhali se a nechtělo se jim. Tyto reakce sociální 

pracovnice z části přisuzují negativnímu psychickému rozpoložení některých jedinců, 

protože je často kromě „typických příznaků“ stáří trápí i další přidružené nemoci apod.  

SP1: „Aa samozřejmě někteří ty senioři, my jsme je na to připravovali, tak se na to těšili, ale byli i takoví, který 

se na to netěšili, protože jsou některý už takový otrávený vůbec tim stářim, jsou nemocný. Takže řikali, že 

nechtěj chodit na ty setkání s těma dětma, ale většina si myslim, protože tady jsou hlavně teda babičky, těch 

pánů je tu málo. Tak ty babičky byly nakloněný..“ 
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Například U2 uvedla, že kvůli velké kapacitě domova očekávala větší účast, a dále zmínila 

i to, že se někdy setkání účastní deset seniorů, avšak jindy např. pouze pět. Podotýká, že má 

pocit, jako by se i trochu báli přijít do toho kolektivu, přikládá to právě jejich potřebě klidu. 

Co se strachu týče, zaujal mě také komentář SP1, která popisovala, že podle jejího názoru 

mají v sobě senioři ještě ze školních let stále zakotveno takové to „nesmím to zkazit, musí 

to vypadat skvěle, být bezchybné“ apod., jako by za to byli známkováni. I z toho důvodu se 

poté pravděpodobně nechtějí účastnit vyrábění, protože se bojí, aby to nezkazili, jelikož si 

jsou vědomi svých schopností, které už například v oblasti jemné motoriky nejsou tak dobré. 

Nutno však dodat, že setkání nejsou založena pouze na manuálních činnostech. V případě, 

že se účastnit opravdu nechtějí, kategoricky odmítají, nikdo je samozřejmě nenutí. Současně 

však poznamenává, že u některých seniorů, kteří se nechtějí účastnit, to často nebývá 

z důvodu nemohoucnosti či strachu, ale jednoduše kvůli lenosti. Pracují s nimi denně, tudíž 

dobře ví, koho stačí např. pouze trochu přemlouvat, povzbudit, aby docílili jeho zapojení, 

i kdyby jen na chvilku. Následně jsou pak dotyční senioři ve většině případů rádi, že se 

zúčastnili, dobře se baví, společně zpívají, tvoří, povídají si či hrají hry. 

SP1: „My nemůžeme nutit do ničeho, ale zase jsou ty lidi právě takový ty napůl, co vim, že ležej a jsou líný tam 

jít, ale když je donutim tam jít (s úsměvem a rázností), tak se pak bavěj. Takže u těchhle to člověk musí znát, 

tak mi je známe, že jo, ty seniory na tohle. „Tak pojďtee, budete zas moct za deset minut odejít, když vás to 

jako nebude bavit.“ No a voni tam pak jsou a jsou z toho třeba nadšený, takže zase nejde to nechat jako úplně 

na nich, protože by se nedokopali tam na to setkání jít, a pak jsou rádi. I ti dědečkové třeba, když jsme tady 

měli dva pány a ty jako: „Ňáky děti z mateřský školky.. a to mě vůbec nebere.“ A pak přišli a jako byli..“ 

Všichni pedagogové a sociální pracovnice se shodují na tom, že se postupem času navázané 

vztahy mezi dětmi a seniory prohlubují, a to i díky četnosti a pravidelnosti setkání. Obě 

strany si již průběh schůzek lépe představí, a o to více se mohou na mezigenerační interakci 

těšit. Opakuje se také výpověď týkající se dožadování se přítomnosti a blízkosti určitého 

dítěte ze strany seniora a naopak. Sociální pracovnice i pedagogové zaznamenávají reakce 

účastníků na konkrétní osoby. Senioři i děti si častokrát kromě jména pamatují i další 

informace, které si sdělili, a na ty pak při rozhovorech navazují. Jak jsem již zmiňovala dříve, 

ani jedna strana nebere tato setkání jako nějaké uzavřené události, které by odchodem 

končily, což mě velmi těší. 

SP2: „Je too, že někteří se znaj třeba z minula, i když se viděj třeba jednou za měsíc, nebo dvakrát, tak si třeba 

sednou vedle sebe. Třeba si nepamatujou jméno, ale příště si sednou zase vedle sebe, a pamatujou si například 
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„Jéé, vy jste byli támhle na prázdninách s rodičema, a jaký to bylo?“ a vlastně jakoby pokračujou v tom vztahu 

a budujou to dál, takže výborný.“ 

U1: „Senioři, si myslim, že tam vnímaj jakoby nějakou kontinuitu v těch vztazích, to znamená, že daleko víc si 

i pamatujou třeba konkrétní děti, reagujou na konkrétní děti, pamatujou si, kdy ňáký dítě přišlo a kdy ňáký dítě 

nepřišlo. To si myslim, žee je asi jako taková jako největší reakce .. ze strany, ze strany těch seniorů. Jedna 

babička tam má vlastně i oblíbenýho chlapečka, kerýho vždycky už vyhlíží, on chodí fakt pravidelně, takže si 

ho oblíbila a těší se na něj.“ 

SP1: „Dokonce teď naposled, jak tu byli, tak jedna ta paní (tiše dodává) „jestli můžu říkat babička“, tak 

povídá: „Tohle je můj Toníček, ten vždycky sedí vedle mě.“ Takže myslím, že už mám pocit, že se i těší na toho 

konkrétního Tondu, kterej zrovna sem vždycky chodí taky. A že teďko už si to ty babičky i uměj představit, co 

to vobnáší.“ 

U4: „Pravidelnost jsme tomu samozřejmě dali a vytvářeli se tam určitý vztahy, že třeba prostě po nějakým 

čtvrtým setkáním si babička šla vyloženě za touu, za tou danou holčičkou a prostě se ptala: „Kde mám 

Natálku?“ A zase naopak děti říkali: „Bude tam babička Zdenička?“ A vlastě že tam vznikly z toho určitý 

vazby, který by jako normálně nevznikly, kdybychom tam nechodili pravidelně.“ 

Shrnutí 

Domněnka ohledně přínosu mezigeneračních setkání nejen pro děti, ale také pro seniory, 

byla potvrzena. Přijde mi skvělé, že si v rámci udržování vztahů senioři pamatují i konkrétní 

děti, s nadšením očekávají shledání a celkově se na jejich přítomnost těší. 

Upoutal mě postřeh SP1, která hovořila o obavě některých seniorů pramenící 

z případných neúspěchů při vyrábění. Určité riziko mezigeneračních setkání v tomto vidím, 

protože si myslím, že je občas těžké uklidnit nebo spíše přesvědčit staré lidi s určitými 

názory a zažitými pravidly o opaku. Posláním tohoto projektu je nějakým způsobem 

zpestřovat účastníkům žití, přinášet radost do leckdy nelehkých životních osudů a ne jim 

navozovat pocity neopodstatněného strachu či úzkosti. Zároveň jsem však přesvědčena, že 

zaměstnanci různých pečovatelských zařízení seniory do účasti nikdy nenutí, znají je 

a respektují jejich přání i potřeby. Přínosy mezigeneračních setkání tedy stále značně 

převyšují eventuální rizika. 

8.5 Společenský přínos mezigeneračních setkání 

Na úvod této kapitoly bych shrnula poznatky pedagogů a sociálních pracovnic, které se 

týkají průběhu setkání. Všechna mezigenerační setkání vždy začínají přivítáním dětí se 

seniory. Vzhledem k tomu, že pohyblivost mnohých seniorů je značně ztížena, někteří jsou 

i na kolečkových křeslech. Děti se vždy rozejdou k nim, pozdraví se, podají ruku a sedají si 
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mezi ně. Sama jsem během návštěv setkání měla možnost vidět, že jsou opravdu propojeni, 

senior má z každé strany pokaždé minimálně jedno dítě, záleží samozřejmě na aktuálním 

počtu přítomných z obou věkových kategorií. Jak jsem již zmiňovala výše, často se stane, 

že si děti přisednou ke stejným seniorům, které si pamatují již z minula, protože se na sebe 

vzájemně těší. U2 uvádí, že v jejich případě spolupracující domov pro seniory preferoval 

spíše uzavřenou skupinu, tudíž si přáli, aby chodily tytéž děti. V jejich MŠ byl ale zájem 

o účast na setkáních opravdu velký, a tak se zpočátku střídaly děti ze tří předškolních tříd. 

Dodává však, že postupem času docházela na setkání s dětmi pouze ona, protože ostatní 

učitelky se tomu tolik nevěnovaly, nebraly to jako pravidelnou součást jejich programu. Na 

náplni daného setkání se pedagogové vždy předem domlouvají s koordinátorkou setkání 

i sociálními pracovnicemi (aktivizačními). V rámci společně tráveného času si účastníci 

povídají, pomáhají si při vyrábění, alternativou je hraní různých her, převážně deskových. 

Záleží, jak je setkání zrovna zaměřeno. Dále se také v mnoha výpovědích objevuje zpěv 

převážně lidových písní, které jsou blízké dětem i seniorům, kteří si je vybavují ze svého 

mládí, čehož jsem byla sama svědkem při pozorování setkání s U2 a SP2. Kromě zpěvu si 

hudební chvilky doprovází na různé rolničky, dřívka apod., čímž u obou skupin podporují 

např. jemnou motoriku. Častý je také „rituál“, při kterém si všichni stiskem ruky posílají 

signál/energii. Loučení, při kterém děti obejdou všechny seniory, opět probíhá stiskem ruky 

či objetím. Ke zkušenostem ze setkání bych ještě dodala, že se pedagogové se sociálními 

pracovnicemi shodují také na tom, že došlo k poměrně rychlému navázání vztahů a děti jsou 

v interakci se seniory přirozené, a to i díky pravidelnosti setkání, U4 např. zmiňuje, že se 

berou jako rovnocenní partneři, jako kamarádi. 

SP2: „Takže jsem si myslela, že spíš to bude jako nějaký vystoupení dětí z mateřských školek, ne že jako 

vyloženě budeme sedět jeden vedle, jako ob jednoho, jeden vedle druhýho a že to bude mnohem víc takhle 

propojený, to jsem nečekala.“ 

U2: „V domově seniorů víceméně preferovali jakousi uzavřenou skupinu. Chtěli, aby chodily stále stejné děti, 

takže my jsme jim vysvětlili, že máme tři předškolní třídy, že prostě ty děti chtějí chodit, ale nakonec postupem 

času jsme zbyly jedna až druhá třída, protože.. paní učitelky z ostatních tříd měly prostě vždycky jiný program 

a nepočítaly s tim tak úplně do detailu, že ony zrovna by měly jít. Takže to víceméně zůstalo potom na mě. Jinak 

vždycky se see s tou organizací musíme domluvit, co se bude dělat, co se bude tvořit, děti si připravíme na to 

a v podstatě už tam děti jdou s tim, že vědí, co budou těm babičkám předvádět.“ 

Obě dotazované skupiny řadí k největším pozitivům setkání pro tyto dvě generace, které jsou 

na jedné straně odlišné, avšak na té druhé v mnohém podobné, vzájemnou radost vycházející 
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z jejich interakce. Vyzdvihují vzájemný kontakt seniorů a dětí i společně trávené chvíle, 

které jsou zdrojem zážitků, ale také zkušeností na obou stranách. 

Co se setkání a jejich přínosu pro seniory týče, názory sociálních pracovnic i pedagogů se 

shodují např. na velmi pozitivním vlivu jakékoli aktivizace starších lidí. Přítomnost kohokoli 

zvenčí, což u energických dětí platí dvojnásobně, do jinak poměrně uzavřeného světa 

zařízení pro seniory je vždy příznivým impulsem. Dostavuje se oprávněný pocit, že jsou pro 

své okolí stále důležití, někdo se o ně zajímá a jejich život má stále kvalitu. Mohou být 

vytrženi z myšlenek na to, že v domovech pouze čekají na dožití, i když to tak bohužel 

v některých případech bývá, jak potvrzují i sociální pracovnice. O to více jsem přesvědčena, 

že jsou programy s myšlenkou mezigeneračního propojení velmi podstatné. Jejich zásluhou 

bývá nejeden častokrát skličující pobyt v instituci oživen, v přítomnosti dětí se seniorům 

vrací vzpomínky na vlastní mládí i rodinu, kterou pravděpodobně nevídají tak často, jak by 

si přáli. Současně se dá říci, jak bylo uvedeno již dříve, že jim zúčastněné děti vnoučata 

i částečně nahrazují, a vrací je díky tomu též do role prarodičů. SP1 přidává taky milý 

komentář, kdy ji vždy potěší pohled na smějící se seniory, jelikož bývají většinou spíše 

smutní. 

U2: „Největším přínosem je prostě ten vzájemný kontakt, to je úplně jednoznačný, vzájemný kontakt a potom 

taky radost, protože si to tam vystavují i u nich na nástěnce (výtvory), aa i to děti jim věnují, že si to potom 

odnášej i na svůj pokojíček, do toho svého bydliště, tam, kde prostě přebývají.“ 

SP1: „Tak já myslim, že největším přínosem pro obě strany je ten střet těch generací, že obě ty strany z toho 

maj zisk, ty senioři prostě rádi uviděj ty malý děti, rádi viděj zdravý děti, vrátí je to třeba i někam, jak jsem 

říkala, že vzpomínaj na to dětství. .. myslim, že pro ty seniory je to určitě oživení toho pobytu, kterej je někdy 

takovej, co si budem povídat, skličující, protože nejsou doma, jsou v cizim prostředí. Prostě přišli o spoustu 

věcí, maj tady jednu skříň, jeden stoleček, takže jakoo.“ 

SP2: „Přesně pro tohlecto, protože je to vlastně takovej vnější impuls do toho vlastně docela uzavřenýho světa, 

ve kterým jsou z většiny prostě jenom senioři, a to je vždycky dobře. A ty děti jsou prostě živý a akční aa vlastně 

fakt to tady jako prozářej těma.. tím smíchem a bezprostředností. .. A zároveň pro ty naše babičky je to přesně 

to, co jsem říkala, jako oživení, úplně jako vnější svět a ňáký jako, mmm navrácení se do tý pozice v rodině, 

jako tý babičky, kterou vždycky byly.“ 

U1: „Aa taky aktivní dopad na ty seniory, kteří jsou prostě šťastní, maj pocit, že se o ně někdo zajímá, což je 

vlastně pravda. A žee s nima někdo něco vytváří a že má někdo čas jenom na ně, aniž by to bylo prostě mimo 

třeba tu péči, která je jim poskytována jako tam. A to si myslim, že je jako hrozně dobrý a hrozně důležitý… Je 

to prostě vo tom, že maj pocit, myslim si celkem voprávněnej, že se vlastně o ně někdo zajímá, že nejsou 

každýmu ukradený a že nejsou prostě jen někde zavřený a čekaj na dožití. … Ale že prostě to má nějakou jako 
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kvalitu to pořád, ten jejich život. Že jsou tam lidi, který ještě prostě s nima chtěj bejt, který s nima chtěj trávit 

čas, který prostě zajímá, co s nima je a co dělají.“ 

V případě dětí byl mezi největšími přínosy setkání všemi uváděn kontakt s opravdu starými 

lidmi, které ve svém okolí bohužel nemívají tak často, jak bývalo dříve zvykem. U3 uvádí, 

že v rodinách dětí jsou vztahy často nefunkční, prarodiče s vnoučaty nebývají, protože např. 

sami nechtějí, anebo si to nepřejí rodiče. Tudíž by ani děti neměly možnost přijít do styku 

s touto věkovou kategorií a se „vším“, co k tomu patří. Mezigenerační setkání však toto 

nabízí, pomáhají dětem uvědomit si, že ne všichni jsou zdraví, plní sil a stále šťastní, na 

vlastní oči vidí, že v mnohém potřebují senioři pomoc i od nich, i když jsou to „jenom malé 

děti“. Snáze pochopí, že některé věci nejsou samozřejmostí, přichází do styku s koloběhem 

života, zjišťují, že mají starší lidé problémy s motorikou jemnou i hrubou. Vyskytují se 

i komunikační problémy, kdy musí děti např. mluvit zřetelně, nahlas a pomalu, aby jim 

senior porozuměl. Seznamují se s různými handicapy, ale přitom zjišťují, že i přes to mohou 

s takovými lidmi zažít cenné a jedinečné chvíle a že není potřeba jinakost odsuzovat. 

Společně strávený čas dokazuje, jak je sdílení s ostatními důležité, i když jsme všichni 

v něčem rozdílní, vždy nás něco spojuje a nejsme na tomto světě sami. 

Zároveň se tak učí respektovat jistá pravidla, protože jak již bylo řečeno, lidé nejen v tomto 

věku mají rádi svůj kli. Z tohoto důvodu nemohou děti po zařízení např. běhat či křičet, jak 

se jim zachce, protože by to ostatním nebylo příjemné.  U4 doporučuje i ostatním zájemcům 

např. z řad učitelů, aby se do aktivit podobných mezigeneračním setkáním „se svými“ dětmi 

zapojovali, protože jejich prostřednictvím vedou zároveň k úctě, respektu i pokoře, a celkově 

tak napomáhají zlepšovat mezilidské vztahy. V dnešních rodinách bohužel nebývá ve všech 

případech samozřejmostí vést děti k takovýmto hodnotám. K výzvě do zapojení více 

mateřských škol se přidává také U1, který vidí značná pozitiva pro obě účastnící se strany. 

Děti mají příležitost poznávat okolní svět a častokrát, podle jeho slov, přemýšlí 

i o závažnějších tématech, které bychom v tomto mladém věku ani neočekávali. Mívají však 

třeba problémy s jejich vyjádřením. Snaží se vést děti k utváření vlastních názorů, vzbuzuje 

jejich zájem a podporuje prohlubování mezilidských kompetencí, čemuž napomáhá i tento 

„střet“ s ne vždy ideální realitou, kterou ale svým chováním a přístupem můžeme zlepšovat. 

Velmi se mi líbí také jeho postřeh, který se týká dobrého pocitu. Mluví totiž o tom, že z účasti 

na setkání vyplývají různé podnětné otázky k rozhovoru a rozvíjí se dětská empatie. Děti 
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mohou reflektovat své pocity a zamýšlet se nad tím, že k tomu, aby udělaly něco dobrého, 

někoho potěšily, mnohdy stačí opravdu málo, např. člověku věnovat čas, popovídat si s ním, 

vyslechnout ho. Poněkud v rozporu s tímto tvrzením je výpověď SP1, podle které si naopak 

děti příliš neuvědomují, že na tom jsou mnozí senioři špatně a že jsou častokrát v zařízení 

de facto odloženi. Uznává, že je pro ně přínosné vidět „opravdové“ stáří, zároveň se však 

domnívá, že problémy s ním spojené tolik nevnímají a neprožívají. 

SP1: „..myslim si, že i z druhý strany je dobře i pro ty děti, kdy viděj ty babičky, dědečky, protože nee každý 

dítě má třeba možnost setkávat se doma se starým člověkem. A prostě patří to stáří k životu a ty děti tím, že jim 

takhle udělaj tu radost, tak si myslim, že jim to taky prostě prospěje, nebo viděj, že je potěšily, že se na ně ta 

babička směje, když jí něco nakreslí.“ 

U3: „Myslim si, že to společno. … Sdílet se navzájem, to je úplně to nejvíc.“ 

U2: „Proto se rozvíjí i ta dětská pomoc, nejenomže pomáhám třeba kamarád kamarádovi, ale pomáhaj i těm 

starším lidem. Není to jenom pomoc mamince doma třeba něco poklidit, že joo, což se třeba v těch rodinách 

zvrhává, protože tajdlec uklidíš, ale tohle je vyloženě cílená pomoc pro toho konkrétního starýho člověka. Tam 

často některé babičky už opravdu nemůžou třeba tvořit, tak jenom sedí a koukají a ty děti jim velmi pomáhají, 

vlastně to skoro celé vyrobí i za ně a mají z toho pak radost jak ty děti, tak i senioři. Je to opravdu skvělé.“ 

U4: „Z důvodu mezilidských vztahů. Prostě jsou špatný a tady tím je můžeme eee aspoň trochu vést k tomu, 

k nějaký úctě, k pokoře k jiným lidem. A kde jinde než na tom stáří jim to ukázat, protože tam jsou rozdíly 

obrovský, mezi těma dětma a seniorama.“ 

U1: „Ty děti už dávno nejsou tak malý, aaa vo spoustě věcech si dokážou rozhodnout samy, přemejšlej nad 

spoustou témat, vlastně taky často přemejšlej i nad sociálníma tématama, jenom to třeba často neumí, neumí 

popsat. A bylo by fakt dobře, abychom děti už odmalička učili nějakým způsobem přemejšlet, zaujímat k tomu 

nějaký stanoviska a hlavně jako nějakým způsobem prohlubovali nějaký … jako mezilidský kompetence, to si 

myslim, že by bylo jako určitě dobrý.“ 

Shrnutí 

Význam mezigeneračních setkání pro obě věkové kategorie je pro mě bezesporný. Rozhodla 

jsem se psát bakalářskou práci na toto téma i z toho důvodu, abych si mou domněnku ověřila 

v praxi při účasti na setkáních a následně si názor ucelila pohledem zúčastněných učitelek 

a sociálních pracovnic, což se mi také podařilo. 

Když bych měla shrnout přínosy pro seniory, vyzdvihla bych důležitost společného kontaktu 

v první řadě proto, že souhlasím s názorem sociálních pracovnic o opuštěnosti seniorů, 

v zařízeních jim určeným obzvlášť. Domnívám se, že je pro člověka ve stáří nejhorší pocit 

opuštěnosti, beznaděje, nemohoucnosti a zbytečnosti. Věřím však, že zájem okolí jim toto 

pomáhá alespoň z části překonat, o to více v případě lidí mimo okruh rodiny. Děti kromě 
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toho častokrát dokáží zlepšit náladu svou pouhou přítomností, a když jde navíc o opakovaná 

shledání, pozitivní vliv je zaručený. Při společných aktivitách si též procvičují kognitivní 

a motorické funkce. 

Pravdou je, že v dnešní době jsou rodinné vztahy odlišné a děti s prarodiči netráví tolik času, 

jak tomu bývalo zvykem. Mimo to kontakt s opravdu starými lidmi chybí ve většině případů. 

Hodnoty společnosti se mění, a tak vzájemný respekt či úcta ke starším bohužel nebývá 

samozřejmostí, což si může v okolním dění povšimnout každý z nás. Do chodu rodin v roli 

učitelek „našich dětí“ bychom zasahovat neměly. Myslím si však, že např. prostřednictvím 

mezigeneračních setkání můžeme alespoň částečně zprostředkovat tuto interakci se seniory, 

při které zmiňované kvality u dětí podporujeme a rozvíjíme. Souhlasím také s názorem U1, 

který se vyjadřoval k podnětům k rozhovoru a zamyšlení se s dětmi. Z vlastní zkušenosti 

vím, že děti předškolního věku mohou rozumět i závažným tématům. V některých případech 

sice „po svém“, ale v zásadě umí vystihnout jádro problému a např. samy moc dobře ví, jak 

je nepříjemné, když je člověk sám, protože si ho například rodiče nevšímají, nemají na něho 

čas apod. 
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9 Diskuze 

Výzkumné šetření, které jsem prováděla v rámci tří mezigeneračních setkání a následných 

rozhovorů se zúčastněnými pedagogy a sociálními pracovnicemi, mi poskytlo odpovědi na 

následující výzkumné otázky. 

V první řadě jsem se zajímala o to, „Co patří k přínosům mezigeneračních setkání pro 

děti předškolního věku?“ Na základě výzkumu jsem došla k závěru, že jedním 

z nejpodstatnějších přínosů mezigeneračních setkání pro předškolní děti je přímý kontakt se 

starými lidmi, který v dnešní době není tak samozřejmý a frekventovaný, jak tomu bylo 

dříve. Účast na těchto setkáních umožňuje dětem seznámit se se stářím v jeho pravé podobě, 

se všemi radostmi, ale zejména strastmi. Při kolektivních aktivitách musí brát děti ohled na 

schopnosti seniorů a snažit se jim přizpůsobit, aby byla kooperace úspěšná. Pozitivem je 

tedy také rozvoj empatie, respektu a úcty k druhým. Díky společně prožitým chvílím 

získávají děti zkušenosti i radostné zážitky. Současně pronikají do dění ve „světě venku“ 

a mohou se samy přesvědčit, že ne všichni jsou zdraví a šťastní, ale že jsou tu i lidé s různými 

handicapy, kvůli kterým je však nemusíme zavrhovat, protože i když se vzájemně v mnohém 

lišíme, vždy je tu něco, co nás spojuje a může posunout dále. 

Zaměřila jsem se též na otázku „Co patří k přínosům mezigeneračních setkání pro 

seniory?“ V tomto případě je v první řadě velmi přínosná aktivizace seniorů, která 

podporuje jejich fyzický i psychický stav. Neméně podstatná je přítomnost dětí a zájem 

z jejich strany, který jim pomáhá překonat pocity osamělosti a mnohdy i bezcennosti. 

Zásluhou pravidelných setkání se mohou v rámci navázaných vztahů s dětmi častokrát 

navrátit do role prarodičů, která částečně napomáhá uspokojovat jejich potřeby. Vyjma 

naplnění psychicky orientovaných potřeb se zde procvičují též kognitivní a motorické 

schopnosti, což je dalším pozitivem. 

Třetí a čtvrtá výzkumná otázka se orientovaly na to, „Jaké jsou pozitivní změny v chování 

zaznamenatelné z pohledu pedagogů mateřské školy?“ a „Jaké jsou pozitivní změny v 

chování zaznamenatelné z pohledu sociálních pracovníků?“ Získaná data prokázala 

shodu ve výpovědích pedagogů i sociálních pracovnic. Změny chování byly patrné na obou 

stranách, počáteční nejistota a místy též odtažitost dětí i seniorů byla poměrně rychle 

překonána a nahrazena radostí ze vzájemné přítomnosti. Vzhledem k pravidelnosti setkání 
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se zlepšila také představa o jejich průběhu a náplni, což vedlo k uvolnění obou věkových 

kategorií. Během interakce bylo jejich chování přirozené. Docházelo k rychlému navazování 

vztahů, které se postupem času prohlubovaly, s čímž souvisí také zjištění týkající se 

vyžadování kontaktu s určitým jedincem, a to jak u dětí, tak u seniorů. V rámci vzniklých 

vztahů si účastníci navzájem pamatovali svá jména, ale mnohdy také různé údaje, které si 

během povídání sdělili. Tímto se vztah neustále rozvíjel, a o to více se pak na sebe všichni 

těšili. Důkazem pozitivních změn v chování zmíněných generací je i fakt, že zážitky ze 

setkání přetrvávají u většiny i nadále, vypráví o tom ostatním, vyptávají se, kdy bude např. 

další setkání apod. V případě dětí zaznamenaly také radost z možnosti přichystat si pro 

seniory krátké pěvecké vystoupení apod. 

Pátou otázkou jsem si chtěla ověřit, zda „Existují i případné negativní dopady či rizika 

mezigeneračních setkání?“ Z rozhovorů vyplynulo, že určité riziko těchto setkání tkví 

v nepředvídatelných reakcích negativního charakteru ze strany dětí. V důsledku 

přímočarého jednání, zvláště pak při komentování určitých skutečností, děti v předškolním 

věku nerozliší, co je přijatelné a co naopak ne. Svým chováním, ať už promluvou či gesty, 

pak způsobí nepříjemnou situaci, při které mohou neúmyslně ublížit. Příčinou jiného 

negativního dopadu může být obava některých seniorů pramenící z případných neúspěchů 

při vyrábění. Ze školních let, kdy se vše známkovalo, mají totiž mnohdy zažito, že jejich 

výkony musí být bezchybné. Proto mohou mít ve svém věku někdy i strach např. 

z vystřihování či vybarvování na setkáních, i když za to nejsou vůbec hodnoceni. Při 

společných aktivitách by to mohlo vést k neoprávněné bázni či úplnému odmítání účastnit 

se. Vyvstala mi též otázka, která se pojí s případnou existencí negativních dopadů či rizik. 

Jak již bylo řečeno, děti se seniory ze setkání mívají poměrně blízké vztahy, nevím tedy, jak 

by nesly případnou ztrátu seniora. Zastávám však názor, že smrt k životu patří, a proto 

bychom dětem neměli její „přítomnost“ zatajovat apod. Nemyslím tím, že bychom je měli 

úmyslně vystavovat situacím se smrtí spojeným, ale pokud dojde např. k úmrtí blízkého 

člena rodiny, jsem toho názoru, že bychom se měli pokusit podat dětem přijatelné vysvětlení, 

aby měly možnost se s ním alespoň symbolicky rozloučit apod. 



67 

 

Provedené výzkumné šetření potvrdilo důležitost mezigeneračních setkání pro děti 

předškolního věku i seniory. Prokázané přínosy pro všechny zúčastněné předčily mé 

představy, za což jsem moc ráda. 

V dnešní době již pravidelný a častý kontakt těchto dvou věkových kategorií bohužel nebývá 

samozřejmostí. Vztahy se zhoršují napříč celou společností, stejně jako mizí dříve běžné 

hodnoty. Příčinou je také absence mezigeneračních vztahů. Obě skupiny si mají co 

nabídnout, sdílením společného času se vzájemně obohacují např. odlišným pohledem na 

svět, staří lidé mohou těm mladším předávat svou moudrost, zkušenosti i zážitky, kterými 

v tomto případě předškolní děti dozajista nadchnou. Děti jim na oplátku dodávají energii 

svým většinou bezstarostným přístupem, kterým je zároveň odvádí od stereotypního 

a mnohdy neradostného života (viz kapitola 1.2.1 Mezigenerační soužití v dnešní době 

a 2.1.3 Socializace, Vztahy s příbuznými). Propojení dětí a seniorů je přitom přirozené, na 

provázanost mládí a stáří poukazuje i Erikson či Křivohlavý (viz kapitola 3.1 Vymezení 

pojmu, Stáří a stárnutí). 

V rámci mezigeneračních setkání se dítě musí adaptovat na nové prostředí, učí se novým 

rolím, a zároveň sbírá zkušenosti jako samostatný jedinec. Rozvíjí své sociální dovednosti, 

například v komunikaci a celkově interakci s jinými lidmi (viz kapitola 2.1.3 Socializace). 

Dítě v předškolním věku jeví zájem o ostatní, snadno s nimi navazuje kontakt a komunikace 

mu nečiní větší obtíže. Při tomto vzniku vztahů mimo okruh rodiny se musí přizpůsobovat 

nárokům společnosti, učí se porozumět druhým a ovládat své vystupování (viz kapitola 2.1.3 

Socializace, podkapitola Vztahy mimo okruh rodiny a Cizí lidé). Rozvíjí se emoční 

inteligence a vztahové emoce, díky kterým se dokáží lépe vcítit do druhých lidí. 

Charakteristickým znakem tohoto období je též prezentismus. Domnívám se, že výše 

popsaný incident, kdy dítě odmítalo chytit za ruku opravdu starou paní a nevhodně to 

komentovalo, je s ním spojen. I přes to, že jsou děti postupně obeznamovány se 

společenskými pravidly a konkrétně připravovány na kontakt se seniory, stále jsou 

prezentismem značně ovlivněny a společně s typickým, často nevhodným, komentováním 

všeho jsou tak schopny pronést na adresu seniorů i nevhodné poznámky, kterými jim mohou 

neúmyslně ublížit, a způsobit tak nepříjemnou situaci (viz kapitola 2.1.1 Emoční vývoj 

a 2.1.3 Socializace, Cizí lidé). 
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Z nasbíraných dat též vyplynuly pozitivní přínosy setkání týkající se uspokojení potřeb obou 

generací. Dochází tak např. k naplnění potřeby dostatku podnětů, životní jistoty (př. zjištění 

dítěte, že má jeho chování hodnotu, a zároveň se učí respektovat druhé i spolupodílet se), 

dále potřeby citového vztahu, sociálního kontaktu či uznání (viz kapitola 2.1.2 Potřeby). Co 

se seniorů týče, díky společnému kontaktu s dětmi jsou uspokojovány např. potřeby lásky 

a sounáležitosti, uznání, ocenění a sebeúcty či kognitivní potřeby (viz kapitola 3.1.2 Potřeby 

seniorů). 

Jak již bylo řečeno, pozitivní vliv setkání je patrný také v aktivizaci seniorů, kteří se se 

zhoršujícím se zdravotním stavem vyrovnávají těžce. Ke zmírnění však pomáhá i kontakt 

s dětmi, díky kterému si oprávněně mohou připadat stále užiteční a chtění. Aktivním 

přístupem k životu navíc sami senioři mění pohled na proces stárnutí a stáří, musí jim to být 

však umožněno (viz kapitola 3.1.1 Aktivní stárnutí). 

Můj výzkum dále prokázal, že jsou mezigenerační setkání velmi kladně hodnocena 

zúčastněnými pedagogy i sociálními pracovnicemi. Zájem projevili také rodiče, a to nejen 

těch dětí, které se již účastní, ale v některých případech i ostatních dětí, které by rády 

navštěvovaly setkání také. 

Předpokládala jsem, že se mezi dětmi poměrně rychle utvoří vztahy, nečekala jsem však, že 

by se mohly tolik prohlubovat. O to více mne překvapila i výpověď jednoho z učitelů, který 

zmínil, že mají některé rodiny zájem vídat se se seniory i mimo domluvená mezigenerační 

setkání, protože mezi nimi a dětmi došlo k velkému zalíbení. 

Trochu mě zaskočila nepříjemná situace, kdy dítě podle výpovědi odmítalo podat ruku 

seniorce v pokročilém věku a šeptem to nevhodně komentovalo. Jediným opravdu 

negativním zjištěním byl poznatek jedné z učitelek týkající se záporných reakcí ze strany 

rodičů dětí, kteří děti např. podporovaly v názorech typu „staří lidí zapáchají“. 

Mé výzkumné šetření má také své limity. K nim určitě patří i to, že jsem se účastnila setkání 

jednotlivých skupin jen v omezené míře, nemohla jsem tedy sama vnímat progres v jejich 

interakci. Dle mého názoru, by bylo jistě zajímavé udělat rozhovory též přímo s účastníky 

z řad seniorů a dětí, kteří by mi jistě rádi sdělili své dojmy, jak jsem se mohla sama přesvědčit 

již při současném výzkumu. Pro ještě ucelenější pohled bych mohla využít i názorů rodičů, 
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zajímalo by mě např., zda jejich potomci prarodiče ještě mají a pokud ano, jak často se s nimi 

vídají. Zaměřila bych se též na povahu jejich vztahu ke svým rodičům a zhodnocení pouta 

mezi dětmi a prarodiči. Jsem si však vědoma toho, že by to mohlo být v některých případech 

nepříjemné a získaná data by mohla být zidealizována. 

Jak jsem již naznačila, tematiku mezigeneračních setkání či vztahů obecně bych mohla 

rozvést i dále. Kromě zkoumání pohledu seniorů na celou problematiku, bych též mohla 

zkusit zmapovat např. účast s vlastní skupinkou dětí a v častějším intervalu. Měla bych tak 

možnost dlouhodobějšího srovnávání poznatků a navíc se vzorkem dětí, které bych znala 

blíže. 
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Závěr 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí - teoretické a praktické. V teoretické 

části, která je členěna do čtyř kapitol, se nejprve zabývám rodinou dítěte, zaměřuji se na 

rozdíly mezi rodinou tradiční a současnou, přičemž se dotýkám i pozitiv a negativ 

mezigeneračního soužití. Dále se věnuji charakteristice předškolních dětí, ve které blíže 

popisuji emoční vývoj, potřeby, socializaci a také význam vztahů. Následující kapitola 

pojednává o věkové kategorii seniorů, kde se kromě vymezení pojmu zaobírám také 

aktivním stárnutím, jejich potřebami a ageismem. Teoretickou část zakončuji 

Mezigeneračními setkáními, kde se blíže soustředím na organizaci Mezi námi, o.p.s. 

a zahraniční zkušenosti. 

Praktická část řeší v první řadě vliv mezigeneračních setkání na děti předškolního věku. 

V rámci výzkumného šetření jsou na základě výpovědí zúčastněného personálu čili 

pedagogů a sociálních pracovnic potvrzeny přínosy pro generaci dětí i seniorů, které ze 

společných setkání plynou. Dospěla jsem též k ověření významu mezigeneračních vztahů 

pro účastníky z řad předškolních dětí a seniorů, které jsou pro ně, jak výzkum ukázal, velmi 

cenné a prospěšné. Zabývala jsem se také reakcemi a prokazatelnými změnami v chování 

zúčastněných, ke kterým dochází i díky pravidelnosti setkání. 

Toto výzkumné šetření tedy naplnilo cíle mé práce. 

V průběhu všech tří mezigeneračních setkání jsem byla svědkem krásných příkladů interakce 

dětí a seniorů. Každá návštěva byla provázena velmi příjemnou atmosférou plnou úsměvů 

a bylo znát, jak si to všichni zúčastnění užívají. Mé dojmy a poznatky byly následně uceleny 

prostřednictvím rozhovorů, ve kterých se se mnou učitelé a sociální pracovnice podělili o své 

dlouhodobější zkušenosti, a tak mi poskytly více úhlů pohledu na tuto problematiku. 

O důležitosti mezigeneračních vztahů a podobnosti konkrétně životní etapy dětství a stáří 

jsem byla přesvědčena. Díky tomuto výzkumu jsem si však rozšířila obzory, měla jsem 

možnost na vlastní oči vidět a zažít pozitivní vlivy, které s sebou tato interakce přináší. 

Myslím si, že je tato myšlenka velmi přínosná, a věřím, že se jí nechá inspirovat i mnoho 

dalších učitelek mateřských škol. Aktivity zaměřené na mezigenerační setkání považuji za 

velmi smysluplné, podporuji je a v budoucnu plánuji účastnit se jich i se „svými dětmi.“ 
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Seznam použitých zkratek 

CNS = centrální nervová soustava  

ČR = Česká republika 

Metoda PBSP = Pesso Boyden System Psychomotor 

MŠ = mateřská škola 

OSN = Organizace spojených národů 

SP = sociální pracovnice 

ŠVP = školní vzdělávací plán 

U = učitel/ka 
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Příloha č. 1 – Semistrukturovaný rozhovor pro pedagogy a sociální pracovnice 

 

1) Proč jste se rozhodl/a účastnit se takovýchto mezigeneračních setkání, co Vás k tomu 

vedlo? 

2) Co jste od těchto setkání očekával/a? 

3) Co Vás nejvíce překvapilo? Ať už pozitivně či negativně. 

4) Z jakého důvodu byste to doporučil/a i ostatním? 

5) Jak při těchto setkáních reagují děti? Jak senioři? (z pohledu učitelek i sociálních 

pracovnic) 

6) Co je podle Vás největším přínosem pro děti/seniory, které/kteří se těchto 

mezigeneračních setkání účastní? 

 

Případné doplňující otázky 

add.1) Vaše vlastní iniciativa? Pokyn od nadřízených? Součást nějakého projektu? 

 

add.2) Splnila se Vaše očekávání? 

 

add.3) Např. ne/ochota z řad rodičů dětí, seniorů? 

 

add.5) Změnilo se nějak jejich chování? Připravují/chystají se nějakým způsobem na další 

setkání? Ať už senioři nebo děti. Mluví např. děti o tom, co si se seniory na setkání prožily, 

i doma nebo s dětmi z jiných tříd apod.? Doptávají se poté na něco učitelů? 

 

add.6) Např. vzájemné učení, spolupráce a komunikace s jinou věkovou kategorií? 

U některých možná jediný pravidelný kontakt s lidmi ve věku jejich prarodičů/vnuků? 

 

  



77 

 

Příloha č. 2 – Informovaný souhlas 

Informovaný souhlas s poskytnutím rozhovoru a dalších informací pro bakalářskou 

práci: Mezigenerační setkání a jejich význam pro účastníky 

Držitel souhlasu: 

Klára Arijčuková, Křovice 6, Dobruška 51801, tel: 725182080, email: 

klara.arijcukova@seznam.cz 

Předmět a provedení: 

Výzkum se zaměřuje na mezigenerační setkání předškolních dětí a seniorů, na důležitost této 

interakce a její vliv na děti předškolního věku. Tento výzkum je prováděn v rámci 

zpracování bakalářské práce na katedře psychologie Pedagogické fakulty Karlovy univerzity 

v Praze.  

V této souvislosti se na Vás obracím s prosbou o rozhovor. Předpokládám, že Vaše názory 

a zkušenosti přispějí k řešení problémů, kterých se výzkum týká. 

Výzkum bude veden formou rozhovoru. Ujišťuji Vás, že rozhovor je důvěrný. Průběh 

rozhovoru bude nahráván a ze zvukového záznamu bude následně pořízen doslovný přepis, 

který bude dále analyzován a interpretován. Zvukový záznam bude sloužit pouze pro potřebu 

doslovného přepisu a bude k dispozici pouze Kláře Arijčukové. Rozhovor není zatížen 

žádným rizikem. Pokud by Vám však některá otázka byla nepříjemná, nemusíte na ni 

odpovědět. Máte také právo, kdykoliv rozhovor přerušit a i bez uvedení důvodů v něm 

nepokračovat. Předpokládám, že by rozhovor neměl přesáhnout 1 hodinu. 

Doslovný přepis bude důsledně anonymizován tak, aby byla zaručena anonymita a ochrana 

všech osob zmíněných v průběhu rozhovoru a aby nebylo možné tyto osoby na základě 

anonymizovaného přepisu identifikovat. Zejména budou změněna všechna jména osob 

a míst.  

Zvukový záznam a doslovný přepis bude Klára Arijčuková uchovávat u sebe.  

Doslovné citace částí anonymizovaného doslovného přepisu mohou být použity v závěrečné 

bakalářské práci. 

Se všemi získanými informacemi bude nakládáno v souladu s GDPR. 
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Prohlášení: 

 

Souhlasím s poskytnutím rozhovoru a dalších souvisejících informací, se kterými bude 

následně nakládáno v souladu s GDPR. 

Rozumím výše uvedenému textu a souhlasím s jeho obsahem.  

Rozumím tomu, že obsahem rozhovoru a dalších informací mohou být i osobní a citlivé 

záležitosti a obtížná témata.  

Rozumím tomu, že nemusím odpovídat na obtížné nebo nepříjemné otázky. 

Rozumím tomu, že mohu úplně zrušit mojí účast na výzkumu.  

 

Jméno a příjmení:  

 

Datum a podpis: 
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Příloha č. 3 – Přepis rozhovoru SP1 

Přepis semistrukturovaného rozhovoru se sociální pracovnicí SP1 

J: Proč jste se rozhodla účastnit se takovýchto mezigeneračních setkání, co Vás k tomu vedlo? 

SP1: No, tak mě k tomu vede pracovní pozice tady v tom zařízení, kde pracuju. Jsem tady tři roky 

a předtím, protože jsem zdravotní sestra, tak jsem dělala i v zařízeních hodně s dětma. Aa tady to byl 

vlastně skok úplně na druhou stranu, začli mě zajímat ty senioři, začala jsem se tomu věnovat. 

Nejdřív jsem sem docházela jenom na aktivizační činnost a teď jsem teda tady nastoupila jako 

zdravotní sestra, aa protože teda jsem pracovala i s těma dětma a teď i s těma seniorama, tak mě 

docela zajímalo, jak to bude ladit dohromady, a zezačátku jsem si to ani neuměla moc představit, 

protože jsem si říkala, na jednu stranu jsou si v něčem hodně podobný, ale na druhou stranu rozdíl je 

tam, že jo, veliký, aa tak prostě mě to zajímalo aa byla jsem ráda, že to tady začala tady ta, ta naše 

organizace dělat vůbec tu spolupráci tady s tou školkou, která začala vloni.   

J: Co jste od těchto setkání očekávala? S čím jste do toho šla? 

SP1: Noo, tak myslela jsem si, že určitě pro ty lidi, co tady jsou, tak že to bude hrozně příjemný 

rozptýlení. Aa samozřejmě někteří ty senioři, my jsme je na to připravovali, tak se na to těšili, ale 

byli i takový, který se na to netěšili, protože jsou některý už takový otrávený vůbec tim stářim, jsou 

nemocný, takže řikali, že nechtěj chodit na ty setkání s těma dětma, ale většina si myslim, protože 

tady jsou hlavně teda babičky, těch pánů je tu málo. Tak ty babičky byly nakloněný, takže když jsme 

říkali, že přijde mateřská školka, tak se pojďte s nima pobavit, něco si budete třeba i vytvářet, protože 

vždycky je to spojený s nějakou činností. Tak tak to bylo fajn, těšily se na to a já měla pocit, že se 

jim prostě něják jako udělá program, že to bude součást toho programu v týdnu u nás tady a že je to 

nějak nabije, pozitivně (úsměv). 

J: Co Vás nejvíce překvapilo? Ať už pozitivně nebo i negativně. 

SP1: No, překvapilo mě, žee .. ee .. překvapily mě ty děti, spíše než ty senioři teda, musim říct, 

protože ty děti jsou jiný, než jsme byli my, nebo oni, ty děti jsou, když to řeknu stručně a nee moc 

hezky, takový oprsklejší, my jako děti jsme byli stydlivý, nebo myslim si i generace těch lidí, co tady 

je. Takže když jsme přišli do nějakýho cizího prostředí, tak jsme byli takový zaražený. Ty dnešní 

děti ale takový rozhodně nejsou, přijdou a je jich všude plno, ty se nestyděj. (Rychle dodává) anebo 

je to tím, že jsou takhle prostě vybraný od tý učitelky, která sem přijde, nebo já nevim. Nebere sem 

stydlivky, který by stály v koutě. Takže sem přijde deset, dvanáct dětí a je to jako taková, ale jako 

správná smršť prostě, pozitivní lavina. Voni se nestyděj těch lidí, ta koordinátorka jim řekne: 

„Představte se, sedněte si mezi babičky a dědečky,“ a voni jdooou prostě a ničeho se nebojej. A pro 
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ty babičky je to fajn prostě, si myslim, protože já poznávám u nich, jak dělám tu aktivizační činnost 

u těch seniorů, že oni jsou spíš zaražený, když po nich něco chci a bojej se třeba něco zvrzat. Bojej 

se, když s nima třeba, ať už je to kreslení nebo vybarvování, nebo nějaký kvízy prostě, co děláme, 

tak maj v sobě pořád to školský, co jsme měli i my, že „nesmím to zkazit“, jak kdyby to bylo 

známkovaný. Tak já jim vždycky říkám: „Nebojte se, klidně to nakreslete, vybarvěte jak chcete, to 

je jedno, není to na známku, děláte to pro to, abyste se vy zabavili, jooo, abyste si cvičili ruce, nebo 

něco..“ Noo a oni: „No, já radši nebudu, já bych to zkazil … Já se budu radši jen dívat.“ Taky je to 

určitej druh lenosti, že třeba se jim nechce něco dělat, a fakt je, že i když tady s nima ty děti něco 

vyráběj, tak půlka jich vyrábí, těch babiček, a půlka jich jenom se kouká. Je to jednak, že některý už 

vopravdu nemaj tu ruku šikovnou, že když něco vystřihujou, lepěj, tak to nezvládaj, ale i si myslim, 

že je to baví, koukat na to, jak někdo jinej něco dělá, a nemusej se toho ani vyloženě aktivně účastnit, 

takže někdy to ty děti dělaj za ně, ale i tak si myslim, že je to přínos, protože ta babička vidí, jak to 

dělá ten klouček, a je to prostě fajn, noo. A negativně kdybych měla říct.. asi negativně mě, ee .. 

(odmlka) 

J: Třeba nějaký případ, nějaká situace nebo moment, co by Vás zarazily? 

SP1: Nee. Nebo fakt je, že jsme tady třeba měli paní, která řekla vyloženě, rezolutně, že nepůjde 

k těm dětem, že k tomu má osobní důvody, ať ji k tomu nenutíme. My nemůžeme nutit do ničeho, 

ale zase jsou ty lidi právě takový ty napůl, co vim, že ležej a jsou líný tam jít, ale když je donutim 

tam jít (s úsměvem a rázností), tak se pak bavěj. Takže u těchhle to člověk musí znát, tak mi je známe, 

že jo, ty seniory na tohle. „Tak pojďtee, budete zas moct za deset minut odejít, když vás to jako 

nebude bavit.“ No a voni tam pak jsou a jsou z toho třeba nadšený, takže zase nejde to nechat jako 

úplně na nich, protože by se nedokopali tam na to setkání jít, a pak jsou rádi. I ti dědečkové třeba, 

když jsme tady měli dva pány a ty jako: „Ňáky děti z mateřský školky.. a to mě vůbec nebere.“ A pak 

přišli a jako byli ještě.. ale prostě ty děti jsou bezprostřední, to je strašně jako jejich bonus, že jo, že 

voni jim tykaj a řeknou mu „dědoo“ a „babi“, aa co my bysme si nemohli ani dovolit, tak voni to od 

nich vemou no (úsměv). Takže aa, ještě jsem chtěla říct, eem .. teď nevím, v jaký je to otázce.. Ale 

chtěla jsem říct, že ty lidi jsou pak strašně unavený. Oni jsou tady u nich ty děti hodinu, hodinu a půl, 

a jako v tu chvíli jsou asi jako nabuzený tou energií, ale pak jdou a všichni padnou a ležej a spěj jak 

dudci, což ale není špatně, ale spíš mě jako překvapí, jak je i ta hodina unaví. Jednak je to ta zvýšená 

pozornost, protože koukaj na něco, na co nejsou zvyklý, a jednak jakože jak je těch dětí hodně, tak 

voni koukaj a ty děti třeba zpívaj, takže i když ta babička jen sedí a nic nedělá, ale bude tam hodinu 

s těma dětma, tak je pak úplně vyřízená. Ale já si myslim, že i tak je to dobře, že potřebujou 

takovouhle masáž tý psychiky, aby prostě měli nějakou změnu. Líbí se jim to. 
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J: Další otázka: „Z jakého důvodu byste to doporučila i ostatním? Kdyby třeba někdo z okolních 

domovů pro seniory přemýšlel o zapojení do programu a tak.“ 

SP1: Noo, tak určitě právě proto, že si myslim, že pro ty seniory je to určitě oživení toho pobytu, 

kterej je někdy takovej, co si budem povídat, skličující, protože nejsou doma, jsou v cizim prostředí. 

Prostě přišli o spoustu věcí, maj tady jednu skříň, jeden stoleček, takže jakoo... A najednou prostě 

přijde takovej závan čerstvýho vzduchu v podobě těch dětí, kdy oni můžou zavzpomínat na svoje 

děti i na svoje dětství, a prostě je to trochu vytrhne tady z tý rutiny, z toho chodu. Tak to si myslim, 

že je každopádně dobře, a myslim si, že i z druhý strany je dobře i pro ty děti, kdy viděj ty babičky, 

dědečky, protože nee každý dítě má třeba možnost setkávat se doma se starým člověkem, a prostě 

patří to stáří k životu a ty děti tím, že jim takhle udělaj tu radost, tak si myslim, že jim to taky prostě 

prospěje, nebo viděj, že je potěšily, že se na ně ta babička směje, když jí něco nakreslí. Takže si 

myslim, že i pro tu druhou stranu to má přínos určitě. 

J: Jak při těchto setkáních reagují děti? Jak senioři? … Nebo jestli třeba můžete pozorovat nějaký 

změny od začátku? ... I když Vy jste to často zodpověděla už v těch předchozích otázkách. 

SP1: Noo, asi joo, ale myslím si, že ty děti jsou, jak řikám, bezprostřední, čilí, milý, nestyděj se říct 

si o to, co chtěj. Ale jsou slušný a my říkáme vždy s kolegyněmi, že nevíme, jestli je to jako nějakej 

výběr takovej, ale že jsou to vždycky takový hezký děti fakt (smích) ... nebo to je blbý takhle říct, 

všechny děti by měly bejt hezký, ale takový prostě jako hezký. Voni přijdou nastrojený, já nevim, 

jestli takhle choděj normálně, nebo se v ten den nastrojej, že jdou jako k nám na tu návštěvu, ale 

vopravdu sem přijdou a to je jako když jdou do divadla, nebo jako ... Jsou to prostě takový zdravý 

hezký děti, který se nestyděj. Zpívaj s námi, recitujou, hrajou na rolničky a tak. Jako mě přijdou 

takový perfektní, že je asi radost s nima pracovat, i když je to asi náročný si myslim, protože jsou 

hodně akční. A myslim si, že za tu dobu, co sem choděj, od podzimu tu byly asi šestkrát, tak si 

myslim, že už teďkoo jako i ty babičky, co tu jsou delší dobu, že se i na ně těšej. Dokonce teď 

naposled, jak tu byli, tak jedna ta paní (tiše dodává) „jestli můžu říkat babička“, tak povídá: „Tohle 

je můj Toníček, ten vždycky sedí vedle mě.“ Takže myslím, že už mám pocit, že se i těší na toho 

konkrétního Tondu, kterej zrovna sem vždycky chodí taky. A že teďko už si to ty babičky i uměj 

představit, co to vobnáší. Protože třeba zezačátku, když jsme řekli: „Přijdou děti,“ tak jako všichni 

„Jee děti, a co jakoo,“ ale teeď už vědí, že se bude zpívat, kreslit, něco vyrábět, že tam jako je to to.. 

Co trošku nevim, ta koordinátorka, ale ona na to má určitě nějakou školu nebo vzdělání, prostě ví, 

co s nima má dělat, ale ona má někdy takovýto motivační cvičení, nebo co, že jako se chytáme za 

ruce, předáváme si energii a takový. To jsem si jednou všimla, ale jen jednou, že to jednomu dítěti 

nebylo příjemný šahat na tu babičku. Aa dokonce řek: „Já jí ruku nedám.“ Ona seděla vedle něj 
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a měla úplně takovou tu „starou ruku“ a mně přišlo, že to dítě se jí štítí. A to dítě to řekne, jako na 

rovinu. … Jinej člověk by třeba řekl „No, nechce se mi, ale šáhnu, že jo. Ale von prostě.. Já naštěstí 

byla u toho a vona právě říkala: „Noo, tak si podejte ruce, předejte si tu energii.“ A von tak jako 

koukal a na tu na jedný straně joo, ale na tý druhý ne a říkal: „Nee, já na ni šahat nechci.“ Tak já 

jsem teda zareagovala jakože: „Tak já si stoupnu mezi vás a šahneme si takhle.“ Někdy by se to ale 

mohlo, jakože někoho dotknout. 

J: A myslíte si, že to jako ta paní zrovna i slyšela? Že to zaregistrovala tu situaci? 

SP1: Nee, to určitě ne. Tak voni tim, že jsou chluchý, tak když ty děti něco špitnou, třeba to „Já 

nechci na ni šahaat,“ tak to vůbec v tuhle chvíli, ale mohlo by se to stát. … Možná bych to třeba 

předtím těm dětem vysvětlila, ale ta koordinátorka tam s nima před tim není vlastně .. Tak prostě 

třeba ti učitelé jim říct, že když si třeba podaj ruku, tak ale „Že to jsou sice starý lidi, ale že maj čistou 

ruku a že je maj umytý.“ Aale tak to jsou děti, že jo.  

J: Co je podle Vás takovým největším přínosem pro děti a seniory, jež se těchto mezigeneračních 

setkání účastní? .. Vím, že se to pořád tak omílá, ale kdybyste měla něco vypíchnout, co by to bylo? 

SP1: Tak já myslim, že největším přínosem pro obě strany je ten střet těch generací, že obě ty strany 

z toho maj zisk, ty senioři prostě rádi uviděj ty malý děti, rádi viděj zdravý děti, vrátí je to třeba 

i někam, jak jsem říkala, že vzpomínaj na to dětství. Navíc ty děti jsou veselý, ono už je úžasný i to, 

když se ty starý lidi zasmějou. Pro mě, když se stane jakákoli situace tady, a oni se smějou, tak já si 

říkám, ty jo, to je fakt dobrý, oni se zasmáli prostě, to je úžasný, protože někdy jsou smutný prostě 

ty lidi. Noo a ty děti zase, noo, jak jsem to už říkala, poznaj taky tu, nechci říct úplně konečnou, ale 

prostě to stáří, že věděj, jak tady jsou ty babičky pohromadě, jak tady jsou prostě. Noo tak ty děti to 

asi ňák úplně neprožívaj, že joo, voni si neuvědoměj, že třeba ty lidi jsou na tom špatně, a když to 

řeknu brutálně, jsou trochu odložený tady. Co si budem nalhávat, nejsou doma, nejsou v rodinách, 

ale tady. Ale tak já si myslim pro mě, že tady to prostředí, protože tady ten dům stojí tři roky a je to 

nový, tak že to působí hezky. Tady když se přijde, tak to působí, jako když se přijde do lázní, a nee 

do nějakýho domova důchodců, nebo do nějaký nemocnice, nebo do nějakýho zařízení, který je starý. 

I ty pokoje, všechno je tady hezký, takže já si myslim, že i to prostředí je takový celkem moderní, že 

to na ty děti nemůže působit jako nějak depresí, že jsou horší ústavy teda. On i ten prostor je velikej, 

takže je to takový .. nejsme stísněný, ty děti přijdou, voni se tu můžou i rozběhnout (úsměv). Takže 

tak asi. 

J: Tak jo, moc Vám děkuji.  

SP1: No není vůbec zaač, doufám, že si z toho něco vytáhnete (úsměv).  
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Příloha č. 4 – Přepis rozhovoru SP2 

Přepis semistrukturovaného rozhovoru se sociální pracovnicí SP2 

J: Proč jste se rozhodla účastnit se takovýchto mezigeneračních setkání, co Vás k tomu vedlo? 

SP2: Já jsem tady v tý naší organizaci, v našem domově seniorů teprve rok, takže jsem převzala 

štafetu po aktivizační pracovnici, za kterou jsem nastoupila. A vlastně ta spolupráce už byla rozjetá. 

A spolupracujeme takhle s více školkama aa nevím, co bylo navázaný jako první, ale vím, že tady tu 

přímo konkrétní spolupráci skrze organizaci Mezi námi teda navazovali oni, ze strany Mezi námi. 

Takže to byla, to byl ten prvotní impuls a samozřejmě já když jsem převzala celou tu agendu tý 

aktivizační pracovnice, tak jsem to brala jako takovou super věc úžasnou, a že je fajn, že sem přijde 

někdo takhle z venku. Takže jsem to každopádně nerušila, ale spíš se snažila to jako podporovat, 

a ňák jako pokračovat v tom chodu. Eee .. 

J: Dobře, děkuju. Druhá otázka: „Co jste od těchto setkání očekávala?“ 

SP2: Nejdřív, než jsem vůbec přišla na první setkání, ee ale tady už to bylo zaběhnutý, tak jsem 

čekala vlastně, že to spíš bude jako takový oddělenější setkání. Že prostě přijdou děti, třeba zazpívaj 

písničku nebo něco přinesou připravený, nějaký třeba besídku, něco takovýho a to budou ukazovat 

těm našim seniorkám. Takže jsem si myslela, že spíš to bude jako nějaký vystoupení dětí 

z mateřských školek, ne že jako vyloženě budeme sedět jeden vedle, jako ob jednoho, jeden vedle 

druhýho, a že to bude mnohem víc takhle propojený, to jsem nečekala.  

J: Co Vás nejvíce překvapilo? Ať už pozitivně nebo negativně. 

SP2: To je teda to, co mě překvapilo, že to nebylo takhle jako generačně oddělený, ale že opravdu je 

to jako mezigenerační a hodně propojený. A že vopravdu to má tak hrozně pozitivní vliv na ty naše 

seniorky, že vo tom mluvěj celej měsíc a pamatujou si to setkání a vždycky ožijou, a je vidět, jakej 

maj prostě blízkej vztah. Možná jim to vždycky připomene vnoučata, pravnoučata, takže je to fakt 

prospěšný. A vlastně mě překvapilo i to, jak reagujou ty dětičky, že prostě úplně přirozeně vplujou 

mezi seniorky. Normálně si povídaj, normálně si pomáhaj, vobejmou se, pomazlej se ... úplně jako 

kdyby to fakt byla jejich vlastní babička. 

J: Dobře, děkuju a z jakého důvodu byste to doporučila i ostatním? 

SP2: Mmmmm … 

J: Já nevím, kdyby třeba někdo z Vašich známých z oboru se o to zajímal? 
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SP2: Přesně pro tohlecto, protože je to vlastně takovej vnější impuls do toho vlastně docela 

uzavřenýho světa, ve kterým jsou z většiny prostě jenom senioři, a to je vždycky dobře. A ty děti 

jsou prostě živý a akční aa vlastně fakt to tady jako prozářej těma.. tím smíchem a bezprostředností. 

A vlastně na to, kolik to dá jako do pozitivního efektu, tak to nedá zas tak strašně moc práce, mi 

přijde. To tak jako samo plyne a že by fungovalo úplně i jenom fakt se sejít a povídat si a dát třeba 

nějaký téma. 

J: Děkuju, pátá otázka, ono se to tak jako opakuje: „Jak při těchto setkáních reagují děti? Jak senioři?“ 

Jestli třeba jste vnímala už nějakej pokrok nebo rozdíl, tím jak se znají čím dál víc, tím jak se setkání 

opakují? Jestli je v chování nějaká změna třeba? 

SP2: Je to tak. Je too, že někteří se znaj třeba z minula, i když se viděj třeba jednou za měsíc, nebo 

dvakrát, tak si třeba sednou vedle sebe. Třeba si nepamatujou jméno, ale příště si sednou zase vedle 

sebe a pamatujou si „Jéé, vy jste byli támhle na prázdninách s rodičema a jaký to bylo?“ A vlastně 

jakoby pokračujou v tom vztahu a budujou to dál, takže výborný. A většinou jako přijdou děti a jsou 

trošku nervózní a seděj jako samy v tom houfu, ale pak ta koordinátorka z Mezi námi .. naše seniorky 

už si automaticky sedaj ob jednu židli, maj vedle sebe místo a těšej se na to, že budou mít teda z obou 

stran to děťátko, a jakmile jako ta koordinátorka řekne: „Dětičky, tak se posaďte tady, tady a tady,“ 

tak děti úplně jako se přestanou stydět a plynule se představěj s babičkama a začnou plynule 

komunikovat, úplně v pohodě.  

J: Děkuju a poslední otázka: „ Kdybyste měla něco vypíchnout, co je podle Vás největším přínosem 

pro děti nebo seniory, kteří jsou tou Vaší skupinou? 

SP2: Pro děti mi přijde dobrý, žee, že viděj, žee jako každej není úplně zdravej. Aa jako jak ten život 

prostě pokračuje a jak to jako může vypadat, a že si uvědoměj, eee jako ty bariéry, který maj třeba 

pohybový, aa manuální a komunikační, že prostě fakt jako musej křičet a že všechno nedokážou sami 

jako vystříhnout. A zároveň pro ty naše babičky je to přesně to, co jsem říkala, jako oživení, úplně 

jako vnější svět a ňáký jako, mmm navrácení se do tý pozice v rodině, jako tý babičky, kterou 

vždycky byly. 

J: Tak jo, moc Vám děkuju! 

SP2: Není za co. 
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Příloha č. 5 – Přepis rozhovoru U1 

Přepis semistrukturovaného rozhovoru s učitelem U1 

J: Proč jste se rozhodl účastnit se takovýchto mezigeneračních setkání, co vás k tomu vedlo? 

U1: Tak... eee… u nás to bylo asi tak, že jsem se nerozhodl přímo, přímo já, i když je mi to téma 

nějakým způsobem blízký. U nás to vychází už tím, že máme spolupráci, nebo pořádání těch 

mezigeneračních setkání, přímo ve školním vzdělávacím programu, takže vlastně jenom realizujeme. 

Aaa já myslím, že to stačí. 

J: Co jste od těchto setkání očekával? 

U1: Já jsem očekával teda upřímně to, že tím vlastně nějakým způsobem děti seznámíme s tím, co 

se děje o kolo nich, aby prostě nějakým způsobem tušily, co se dějee, co se děje ve světě. Aby věděly, 

že není mateřská škola jen nějaká uzavřená bublina, ve který si hrajou, a že všichni se tam smějeme 

a máme se tam strašně rádi, ale že jsou okolo i lidi třeba, kterým je potřeba pomoct. Aaa upřímně 

jsem čekal, že se začnou trošičku zajímat i o dění okolo. Tím, že jsme zaměřený na environmentální 

vzdělávání a obecně jakoby na to, co se kolem nás, ee co se kolem nás děje, tak nám to přišlo jako 

dobrej nápad, účastnit se těchhle programů a začít se orientovat i trošičku jinam, trošku si rozšířit 

pole působnosti.  

J: Co Vás nejvíce překvapilo? Ať už pozitivně či negativně. 

U1: Pozitivně si myslim, že mě překvapilo asi nejvíc to, jak dokázaly bejt děti strašně spontánní 

v kontaktu se seniory, že do toho šly prostě fakt hned aa prakticky bez jakejchkoli zábran. Docela se 

mi i líbilo to, že se tam celkem rychle začaly utvářet nějaký vztahy mezi těma dětma a těma seniorama 

aa i jakoby ta míra, jakou o tom ty děti mluví, když se vrátí. Že to prostě pro ně není akce, která 

skončí odchodem z domova seniorů, ale je to něco, z čeho prostě žijou ještě dlouho, a aktivně se ptaj 

a zajímaj, kdy jako půjdeme znovu a jestli budeme cvičit písničky a co jim zazpíváme příště. Aaa 

celkem si myslím, že to prožívaj. Hodně mě prostě překvapilo, jak moc do toho jdou. 

J: A překvapilo Vás třeba něco i negativně? Nebo zarazilo? 

U1: Noo, já jsem dřív chodil na setkání i s mladšíma dětma, teď už teda jen s předškolákama, nebo 

„skoropředškolákama“ (úsměv), ale ty mladší děti ještě často prostě nechápou, žee se něco nehodí 

říct. Takže když jsme si před návštěvou domova říkali, že někteří staří lidé už třeba trochu zapáchají, 

ale že to je normální, že to k tomu patří a není potřeba na to upozorňovat, těm mladším to stejně 

nedá. Aaa tak se mi třeba stalo, že právě jeden mladší chlapeček polohlasně prohlásil, že „ta babička 
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smrdí“ a že „u ní nechce být“, a začal se tomu trochu smát, tak to bylo celkem nepříjemný. Takže 

jsem si ho vzal stranou a znovu vysvětlil, že tohle nahlas neříkáme, že se to nesluší a taak. 

J: Z jakého důvodu byste to doporučil i ostatním? 

U1: Myslím si, žee asi ten hlavní důvod, proč by na to měli, neboo proč by na tom mělo začít pracovat 

víc mateřských škol, je jednak ten pozitivní efekt, kterej to má jednak na děti, kdy se prostě aktivně 

zajímají. Mmm .. Aa taky aktivní dopad na ty seniory, kteří jsou prostě šťastní, maj pocit, že se o ně 

někdo zajímá, což je vlastně pravda. A žee s nima někdo něco vytváří a že má někdo čas jenom na 

ně, aniž by to bylo prostě mimo třeba tu péči, která je jim poskytována jako tam. A to si myslim, že 

je jako hrozně dobrý a hrozně důležitý. Aa taky si myslim, že je fakt čas na to, já už jsem to vlastně 

taky zmínil, abychom prostě vyšli z těch uzavřenejch bublin mateřských školek. Ty děti už dávno 

nejsou tak malý, aaa vo spoustě věcech si dokážou rozhodnout sami, přemejšlej nad spoustou témat, 

vlastně taky často přemejšlej i nad sociálníma tématama, jenom to třeba často neumí, neumí popsat. 

A bylo by fakt dobře, abychom děti už odmalička učili nějakým způsobem přemejšlet, zaujímat 

k tomu nějaký stanoviska a hlavně jako nějakým způsobem prohlubovali nějaký… jako mezilidský 

kompetence, to si myslim, že by bylo jako určitě dobrý.  

J: Pátá otázka: Jak při těchto setkáních reagují děti? Jak senioři? Jestli se tam třeba něco změnilo, od 

začátku pořádání těch setkání? 

U1: Eee.. Myslim si, žee, děti do toho jdou vlastně pořád stejně, jako strašně nadšený. Senioři, si 

myslim, že tam vnímaj jakoby nějakou kontinuitu v těch vztazích, to znamená, že daleko víc si 

i pamatujou třeba konkrétní děti, reagujou na konkrétní děti, pamatujou si, kdy ňáký dítě přišlo a kdy 

ňáký dítě nepřišlo. To si myslim, žee je asi jako taková jako největší reakce ze strany, ze strany těch 

seniorů. Jedna babička tam má vlastně i oblíbenýho chlapečka, kerýho vždycky už vyhlíží, on chodí 

fakt pravidelně, takže si ho oblíbila a těší se na něj. Aa my jako učitelé na to taky reagujeme pořád 

jakoby vlastně stejně, nás baví to dělat. Jsme vlastně vděčný za každou šanci, kdyy to vlastně, kdy 

prostě můžeme jít z mateřský školy a dělat něco mimo, obzvlášť když to má smysl prostě, což prostě 

podle nás má a děláme to rádi.  

J: Děkuju. A poslední otázka: Co je podle Vás takovým opravdu největším přínosem, jak pro ty děti, 

tak pro ty seniory, kteří se těchto mezigeneračních setkání účastní? 

U1: Pro ty děti, si myslim, a zase jsme to už zmínili, největší přínos je prostě to, žee se učí jako 

vnímat svět kolem sebe .. v nějakejch jako reáliích, že prostě není všechno jako krásný a zalitý 

sluníčkem, ale že si to vlastně takový můžeme udělat, jenom záleží hodně na tom přístupu. Aa 

víceméně to nabízí jako spoustu jakoby podnětnejch otázek jako k rozhovoru s těma dětma. Jakoby 
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proč to máme dělat, jak se cítí někdo jinej .. jako vést je k nějaký empatii, reflektovat nějakým 

způsobem svoje pocity a sebe, když dělám něco dobrýho a že na to vlastně nepotřebuju nic, 

nepotřebuju na to spoustu peněz, nepotřebuju jako nějaký materiální zajištění, že vobčas jako 

opravdu stačí si třeba jen s někým popovídat. To si myslim, že je pro dnešní děti velký plus. Pro ty 

seniory tam jsme to zmínili. Je to prostě vo tom, že maj pocit, myslim si celkem voprávněnej, že se 

vlastně o ně někdo zajímá, že nejsou každýmu ukradený a že nejsou prostě jen někde zavřený a čekaj 

na dožití. Ale že prostě to má nějakou jako kvalitu to pořád, ten jejich život. Že jsou tam lidi, který 

ještě prostě s nima chtěj bejt, který s nima chtěj trávit čas, který prostě zajímá, co s nima je a co 

dělají. Aa tam je vlastně i dobrý to, že se nám začaly teďka, začaly vlastně utvářet jakoby trošku 

hlubší vztahy, kdy nám třeba teďko tři rodiny by chtěli jít do nějaký jako kooperace, kdy si vlastně 

babičky oblíbily „svoje děti“ a děti si oblíbily zas „svoje babičky a dědečky“ (úsměv) a teď by vlastně 

chtěli nějak po svý ose se s těmi seniory setkávat. Že by je jako fakt zahrnuli do nějaký svý širší 

rodiny, to si myslim je super. A vlastně je to i tím pozitivním přínosem (úsměv)… (odmlka). 

J: Moc Vám děkuji za rozhovor. 

U1: Není vůbec zač. 
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Příloha č. 6 – Přepis rozhovoru U2 

Přepis semistrukturovaného rozhovoru s učitelkou U2 

J: Proč jste se rozhodla účastnit se takovýchto mezigeneračních setkání, co Vás k tomu vedlo? 

U2: Oslovila nás sama nezisková organizace Mezi námi s tím, že dochází tady do blízkosti, do 

blízkého domova seniorů, a zdali bychom byli ochotní děti vést k tomu, abychom se tam s nimi a se 

seniory setkávali. Moc se nám ten nápad zalíbil a v podstatě jsme s nimi hned uzavřeli smlouvu 

i spolupráci. Ta smlouva trvá tři roky, teda více než tři roky a samozřejmě museli dát k tomu souhlas 

i rodiče dětí. Děti navštěvují předškolní třídy, jelikož máme integrované děti mmm aaa z různých, 

z různých věkových skupin, tak docházejí ne všechny, nee stále stejné děti, ale ze tří tříd. Víceméně 

se tam střídáme, protože ve třech třídách máme předškoláky. 

J: Děkuju, další otázka: „Co jste od těchto setkání očekávala?“ 

U2: Tak očekávali jsme hlavně, že děti se setkají s opravdu starší generací, protože jejich prarodiče 

bývají ještě ve velmi produktivním věku a nemají takovou tu představu o těch opravdu starších 

lidech. I když si povídáme v didaktických hrách o rodinách, máme spoustu materiálů, kde děti i vidí 

na fotografiích i obrázcích starší lidi, tak pořád nem. neměli ten správný kontakt. Tak i proto jsme se 

pro toto rozhodli. 

J: Dobře, děkuju: „Co Vás nejvíce překvapilo? Ať už pozitivně nebo negativně. Jestli třeba nějaká 

zkušenost, okamžik, nebo co vás zarazilo nějakým způsobem? Nebo naopak mile překvapilo?“ 

U2: No tak byli jsme překvapeni jedině mile a pozitivně. Jednak z toho důvodu, že se nejenom děti 

hlásily, ale ještě přicházeli i rodiče ostatních dětí, jestli by mohli také docházet. Ale. V domově 

seniorů víceméně preferovali jakousi uzavřenou skupinu. Chtěli, aby chodily stále stejné děti, takže 

my jsme jim vysvětlili, že máme tři předškolní třídy, že prostě ty děti chtějí chodit, ale nakonec 

postupem času jsme zbyly jedna až druhá třída, protože paní učitelky z ostatních tříd měly prostě 

vždycky jiný program a nepočítaly s tim tak úplně do detailu, že ony zrovna by měly jít. Takže to 

víceméně zůstalo potom na mně. Jinak vždycky see s tou organizací musíme domluvit, co se bude 

dělat, co se bude tvořit, děti si připravíme na to a v podstatě už tam děti jdou s tim, že vědí, co budou 

těm babičkám předvádět.  

Možná by vás ještě zajímalo, jak vlastně ty děti tam tvoří, nebo jak je, jak je vybíráme. Vybíráme 

děti, aby to bylo složení chlapci a děvčata, aby to nebyly jenom holčičky. Ale, aby byly ty děti 

ochotný vůbec s těmi prarodiči, aby se třeba nebály a neodtáhly se, když na ně ta babička sáhne. Aby 

se nebály, aby byly jako už odolné. Aa potom jako když se něco vyrábí, aby byly schopny se od toho 
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výrobku odpoutat a třeba jim ho i nechat, věnovat jim ho. Takže nemůže jít úplně zase každý 

předškolák, joo třeba, dám příklad – třeba holčička, která tak lpí na svých obrázcích, úplně na všem, 

že prostě si to musí vzít každý den domů, i když my máme ve třídě desky, kam si to děti normálně 

zakládaj. Ale ona prostě to musí mít. Tak potom je jasný, že takovou holčičku tam nemůžu vzít, 

protože aby tam tu babičku rozplakala jo a tahala se tam s ní o výrobek, tak to prostě tak nejde. 

J: Dobře, moc děkuju za tenhle postřeh. Aa čtvrtá otázka: „Z jakého důvodu byste to doporučila 

i ostatním? Když by třeba někdo věděl, že se účastníte, takhle dlouhodobě. 

U2: Mmm. 

J: Ono se to všechno tak nějak pořád opakuje, je to obsaženo ve více otázkách, ale kdybyste měla 

něco vypíchnout. 

U2: Já bych to doporučila hlavně teda s tim, že se setkají opravdu s těmi staršími lidmi. Protože tam 

jsou dámy, kterým je devadesát, i víc než devadesát. 

J: To je pravda, to mi jedna paní říkala, že jí bude za pár let už sto! 

U2: No, takže vlastně devadesátiletou babičku, která buď ji přivezou na vozíčku, protože včera, teda 

v pondělí tam nebyli na kolečkový židli, ale jinak jako vozí, jo a ty vlastně jsou, ani ty seniorky vůbec 

třeba nedělaj. Ony třeba řeknou „já se chci jenom dívat,“ protože už třeba neudržej tužku, neudržej 

nůžky a teď ty děti jim to všechno pomůžou udělat. Proto se rozvíjí i ta dětská pomoc, nejenomže 

pomáhám třeba kamarád kamarádovi, ale pomáhaj i těm starším lidem. Není to jenom pomoc 

mamince doma třeba něco poklidit, že joo, což se třeba v těch rodinách zvrhává, protože tajdlec 

uklidíš, ale tohle je vyloženě cílená pomoc pro toho konkrétního starýho člověka. Tam často některé 

babičky už opravdu nemůžou třeba tvořit, tak jenom sedí a koukají a ty děti jim velmi pomáhají, 

vlastně to skoro celé vyrobí i za ně a mají z toho pak radost jak ty děti, tak i senioři. Je to opravdu 

skvělé. 

J: Děkuju. Už máte přece jen za ty roky srovnání, tak jestli byste mohla říct, jak při těch setkáních 

reagují děti i senioři? Jestli se to třeba nějak změnilo, protože se přece jenom..., i když jste říkala, že 

se tam střídají ty děti, ale jestli se už znají víc nebo si na sebe pamatují, že to není jenom takové 

nějaké jednorázové setkání? 

U2: Tak já se svojí třídou chodím nejčastěji, je to tak průměrně šestkrát do roka. Jinak ostatní třídy 

chodí jednou a a jedna třída chodí, dejme tomu, dvakrát. A musím teda říct, že se i ostatní ty dvě 

třídy těší, ale těší se i na to, že se tam prostě předvedou, že jim tam zazpívaj a to se teda, to maj ty 

babičky taky moc rádi, i když chodívá třeba jenom jeden dědeček, jenom. A volíme jim tam písničky 
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z jejich mládí, lidovky. No oni si vzpomněli v pondělí na Skákal pes, nebo Prší, prší, ale mi jim tam 

zazpíváme i třeba Pec nám spadla, Kalamajka mik mik mik. Jak se oni vracejí zpátky v tom svým 

věku do těch dětských let, tak si víc pamatují víc z dětských let (úsměv), než co bylo včera. 

J: To je pravda, to jsou ty hlubší, zakořeněné vzpomínky. 

U2: Takže vlastně když mi tam chodíme, tak zpíváme hlavně tyhle lidové písničky, ale i pro ty děti. 

A to jim vyhovuje moc. 

J: A jestli třeba i z hlediska seniorů tam vidíte nějaké změny v chování, něco, co vás třeba zaujalo, 

překvapilo, že jste nečekala, že to bude takhle probíhat? Jestli Vás něco napadá? 

U2: Tam jsem jenom eee, tam si, myslim, jenom očekávala, že se teda budou zapojovat všichni, že 

jich tam bude chodit i víc. Aaa někdy jich přijde pět, někdy jich přijde deset, jakoby se ty senioři 

i báli. Ne přijít mezi děti, ale do toho kolektivu, že pak třeba mají už nějaký ten svůj klid a nechtějí 

být ani vyrušováni. To si teda myslim, 

J: Je pravda, že tam už jsou jako fakt hodně staří. 

U2: Ano a chodí tam víceméně stejná skupinka lidí. Na to, jak je ten domov seniorů veliký, tak tam 

vídáme stejně stále stejné lidi. 

J: Děkuju a poslední otázka: „Když byste měla něco vypíchnout, co je podle Vás opravdu takovým 

největším přínosem, pro ty děti nebo i pro ty seniory z těch setkání? 

U2: Největším přínosem je prostě ten vzájemný kontakt, to je úplně jednoznačný, vzájemný kontakt 

a potom taky radost, protože si to tam vystavují i u nich na nástěnce aa i to děti jim věnují, že si to 

potom odnášej i na svůj pokojíček, do toho svého bydliště, tam, kde prostě přebývají. 

J: Dobře, moc Vám děkuju. 

U2: Nemáte vůbec za co, snad Vám to k něčemu bude no. 

J: Určitě ano, děkuju! 
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Příloha č. 7 – Přepis rozhovoru U3 

Přepis semistrukturovaného rozhovoru s učitelkou U3 

J: Proč jste se rozhodla účastnit se takovýchto mezigeneračních setkání, co Vás k tomu vedlo? 

U3: Takže, byla jsem jako oslovená firmou, která ee vlastně přišla na návštěvu a todlecto setkávání 

mi nabídla. Aaa mmm já jsem vlastně vzhledem k tomu, že mám k tomu velice pozitivní vztah, k těm 

mezigeneračním jako setkáváním dětí různých, různého stáří, tak jsem byla pro. Dost mě to jako 

namotivovalo, takže to vlastně bylo jedno aa pak se vlastně ozvala ještě druhá firma, takže se vlastně 

podařilo, že jsme začali chodit s obouma třídama předškoláků. 

J: Co jste od těchto setkání očekávala? 

U3: Tak určitě jsem očekávala, nebo očekávám to, že dojde k propojení generací. K takovému 

přirozenému jako přijetí, sdílení nějakejch zkušeností těch starších, mladších, k pozitivnímu přijetí, 

k tomu vlastně, že uděláme radost nejen těm seniorům, ale že vlastně přiblížíme mnohdy mmm jakoo 

absenci těch starších generací i našim dětem. 

J: Co Vás nejvíce překvapilo? Ať už pozitivně či negativně. 

U3: Pozitivně mě překvapilo to, jak se zapojujou i jako… děti samozřejmě, ty jako vůbec nemaj 

problém pracovat a přijmout cokoli, kdekoli, jakkoli. Alee vlastně jsme trošku očekávali, jak budeme 

přijati ze strany těch seniorů, a i tam vlastně bylo trochu možná na začátku, taková odtažitost, ale 

vlastně časem se propojilo úplně v krásný vztahy a funkčnost. Takže to je bezvadný. Takžee 

negativně asi vůbec nic, protože mi vlastně máme z těch setkání jenom pozitivní jako mm zážitky. 

J: Z jakého důvodu byste to doporučila i ostatním? 

U3: Eee… doporučila bych to ostatním, určitě. Ale je zapotřebí tam jako najít vhodné osoby, které 

mají k tomu vlastně jako podobnej vztah. Lidi, nebo paní učitelky, který to jako z nějakýho důvodu, 

by tam chodili neradi, tak by to nemělo ten efekt. Je zapotřebí, aby tam jako bylo napojený to, že je 

to vlastně úplně přirozený, normální. Tak. 

J: Pátá otázka: „Jak při těchto setkáních reagují děti? Jak ti senioři? Jestli jste třeba pozorovala nějaké 

změny od začátku, jak postupně chodili a zvykali si na sebe?“ 

U3: Jo, určitě zezačátku tam byla taková odtažitost. Děti potřebovaly jako od nás dobře vidět, jako 

pobídnutí k tomu, aby věděly, že třeba si mají podat ruku, představit se nebo že můžou jako požádat 

babičku či dědečka o něco, aby jim třeba pomohli se stříháním, s lepením. Tak potřebovaly spíš jako 

jenom trošku pobídnout, ale pak celkem přirozeně vlastně je člověk pozoroval, jak ten vztah 
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navazovaly během té práce a mnohdy potom, jak docházelo k takovejm jako hezkejm situacím, kdy 

ty děti vlastně samy navazovaly ty kontakty aaa chtěly se bavit, chtěly jako… zajímalo je to. Tak too 

bylo úplně přirozený no, to bylo fajn. 

J: A poslední otázka, i když ono se to vlastně pořád tak opakuje: „Co je podle Vás úplně největším 

přínosem, ať už pro ty děti nebo seniory z těch mezigeneračních setkání?: 

U3: Myslim si, že to společno. Takovýto, že jsme tady na tom světě vlastně všichni, jsme různí, 

každej je nějakej a že každej mám ten svůj prostor, aby mmm vlastěn se ukázal, mm jak může… 

a sdílet se. Sdílet se navzájem, to je úplně to nejvíc, protože naše děti vlastně mnohdy babičky, 

dědečky vůbec neznaj jo, v mnoha případech. A i když je třeba maj, tak jsou nefunkční ty vztahy, jo, 

že třeba nechtěj je hlídat, nechtěj s nima bejt, taak jako tady vlastně maj možnost poznat, že i ten 

starý člověk má nějaký handicap, má nějaké specifikum, který ho třeba omezuje, ale že i přes to přeze 

všechno s ním může strávit čas, který je cenný, hezký, mm a jedinečný. 

J: Dobře, moc Vám děkuju. 

U3: No není vůbec zač. 
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Příloha č. 8 – Přepis rozhovoru U4 

Přepis semistrukturovaného rozhovoru s učitelkou U4 

J: První otázka: „Proč jste se rozhodla účastnit se takovýchto mezigeneračních setkání, co Vás k tomu 

vedlo?“ 

U4: No, já jsem totiž nezažila vlastní prarodiče, umřeli, když mi byly čtyři roky a přišlo mi škoda, 

že jsme neviděli vlastně, vlastně mě neviděli vyrůstat, ani nic podobnýho, a proto já jsem iniciovala, 

abychom s dětma začali chodit do domova seniorů, protože některý ty děti taky nemaj prarodiče 

a neví, co to vlastně, nebo kdo to vlastně je senior a podobně. Tak proto my jsme vlastně začali chodit 

do domova seniorů. 

J: Moc Vám děkuju, další otázka: „Co jste od těchto setkání očekávala? S čím jste do toho šla?“ 

U4: Tak zprvu jsem neočekávala v podstatě jakoby nic velkýho. Až když se postupně nabalovala ta 

spolupráce a ta setkání, tak jsem očekávala to, že vlastně tam se stanou takový určitý vazby mezi 

těma seniorama a dětma, když tomu dáme pravidelnost. Pravidelnost jsme tomu samozřejmě dali 

a vytvářeli se tam určitý vztahy, že třeba prostě po nějakým čtvrtým setkáním si babička šla vyloženě 

za touu, za tou danou holčičkou a prostě se ptala: „Kde mám Natálku?“ A zase naopak děti říkali: 

„Bude tam babička Zdenička?“ A vlastě že tam vznikly z toho určitý vazby, který by jako normálně 

nevznikly, kdybychom tam nechodili pravidelně. 

J: Děkuju, třetí otázka: „Co Vás nejvíce překvapilo? Ať už pozitivně nebo negativně. Jestli třeba 

nějaký okamžik, nebo situace, co si vybavíte. Co vás nějakým způsobem překvapilo?“ 

U4: Tak… pozitivně mě překvapilo, že relativně brzo se právě ee vyvstaly tyhle ty vztahy, že babička 

chtěla konkrétní holčičku, nebo děti chtěly konkrétního seniora. Aa co negativně? Odezvy nějakých 

rodičů, žee dokážou rodiče ee říct, nebo podporovat děti v tom, že „senior je v nějakým zařízení aa 

že dokáže senior jako nevim, určitým způsobem páchnout“, neboo nevim, aniž by ty děti vedli 

k tomu, že to je prostě přirozený. 

J: Ty jo, tak to mě docela překvapilo, že to mají zapotřebí, nebo jak to říct … 

Ale děkuju. 

U4: Bohužel, je to tak. 

J: Ještě Vás k tomu třeba něco napadá? 

U4: Mm, jako pozitivního, pozitiva ... Velmi pozitivní byly i ohlasy od některých těch rodičů, to 

určitě jako jo. Mmm, pak mě napadá, že někteří ti rodiče se zapojili aktivně do těch setkání. 
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J: Aha, tak to je na druhou stranu zas super. 

U4: Jak podporou finanční, tak materiální, tak i aktivní, že třeba vyráběli i výrobky pro ty babičky. 

Aktivně se zapojovali třeba do těch setkání, co byly ve školce, tak se zapojovali aktivně. 

J: Tak to je skvělé, děkuju. Další otázka: „Z jakého důvodu byste to doporučila i ostatním?“ 

U4: Z důvodu mezilidských vztahů. Prostě jsou špatný a tady tím je můžeme eee aspoň trochu vést 

k tomu, k nějaký úctě, k pokoře k jiným lidem. A kde jinde než na tom stáří jim to ukázat, protože 

tam jsou rozdíly obrovský, mezi těma dětma a seniorama, že prostě senior. Leckdy jsou i takový 

mýty, že někdo prostě řekne babička. Všichni si prostě představěj babičku, který je padesát let jo. 

Ale prostě těm babičkám je sedmdesát, osmdesát, devadesát let, joo, a nejsou to prostě vyhlazený 

namalovaný, leckdy nejsou upravený … Jsou to prostě babičky, nebo teda senioři, lidi, který my 

musíme brát takový, jaký jsou. Nemůžeme je odsuzovat proto, že vypadají nějak. Takže na tom 

můžeme právě ty děti vést k pokoře a úctě k lidem, ke stáří, k nemocem. Což hodně chybí a leckdy 

ty rodiny ty děti nevedou k tomu. Určitě pro to bych doporučila paním učitelkám, aby chodili do 

domovů pro seniory, když by jim to časově, nebo já nevím… dopravně nevyšlo každý třeba měsíc, 

tak aspoň párkrát za rok, aby tam s těma dětma vyšly.  

J: Dobře, moc děkuju. Další otázka, ono se to pořád tak prolíná. 

U4: V pohodě. (úsměv) 

J: Ale kdybyste měla popsat, co pozorujete třeba, za tu dobu, co chodíte, jak se zpravidelňují ta 

setkání, jak při těchto setkání reagují děti a jak ti senioři? Jestli tam jsou třeba nějaké změny? Nebo 

jak se u toho chovají. 

U4: Tak změny nastaly právě jakoo, poměrně rychle aa ty setkání, ony se staly takový jako naprosto 

přirozený, naprosto uvolněný. Volně plyne ten čas strávený tam a ani ty děti, ani ti senioři to neberou, 

že je to nějaká nadstandartní návštěva. Prostě to berou tak, že jsou si rovni a že jsou to parťáci, 

kamarádi. Navzájem se na sebe těší a prostě tohle je jakobyy hrozně pozitivní na tom. A to mě na 

tom baví! (úsměv) 

J: Dobře, děkuju aa když byste měla něco opravdu vyzdvihnout? Já vím, že Vy jste to už dost říkala 

i v té otázce, proč byste to doporučila, ale kdybyste měla opravdu něco vyzdvihnout, tak: „Co je 

podle Vás opravdu tím největším přínosem, ať už pro ty děti nebo pro ty seniory, kteří se účastní těch 

setkání? Co je stěžejní? 

U4: No, tak pro seniory je to určitě ee aktivizace, je to pro ně vlastně přirozená forma aktivizace. 

A pro děti je to určitě ukázka neboo krásná forma, a aby se respektovalo, joo, že se musí respektovat 
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nějaký pravidla a prostě domluvený věci, protože v tom domově prostě nemůžou ty děti běhat a lítat. 

Těm seniorům by to bylo nepříjemný. Takže určitě respekt, tolerance. 

J: Tak jo, dobře, moc Vám děkuju! 

U4: Nemáte vůbec za co! A kdyby něco ještě, tak se klidně ozvěte. (úsměv) 

J: Děkuju moc! 
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Příloha č. 9 – Průběh prvního setkání 

První setkání 19. 2. 2020 

Na začátku setkání jsme se přivítali se se seniory i sociálními pracovnicemi z poměrně 

nového domova sociálních služeb v Praze. Některé babičky už seděly na svých židlích. 

Koordinátorka připravila na stoly pomůcky k vyrábění. Na 10. hodinu dorazilo devět  dětí 

ze soukromé MŠ v doprovodu pana učitele. Seniorů se účastnilo přibližně patnáct, přičemž 

někteří v průběhu odešli a jiní naopak přišli později. 

Následovalo přivítání dětí se seniory, postupně je obešly, pozdravily a podaly ruku. Některé 

babičky už je vyhlížely u dveří a jedna začala některé děti objímat, bylo vidět, jak pookřály, 

když se děti objevily.  

Poté koordinátorka vyzvala děti, aby nahlas řekly své jméno pro zopakování, následně se 

rozběhly mezi babičky a vyptávaly se na jejich jména, aby nám je mohly sdělit. 

Společně zavzpomínali na setkání z minulého týdne, během kterého hráli různé deskové hry, 

karty atd. 

Před vyrábění papírového sněhuláka si všichni procvičili ruce tím, že je o sebe třeli a teplé 

přikládali ne své obličeje, poté zatínali a rozevírali pěsti, mávali na sebe. Následně byly děti 

opět vyslány mezi seniory, seděly ob jednoho, takže nebyl žádný senior opuštěn.  

Koordinátorka ukázala hotového sněhuláka, pomalu a zřetelně vysvětlila postup výroby. 

Pomůcky jako papír s předkreslenými koulemi, nosy, nůžkami, lepidly, knoflíky atd. byly 

rozloženy po stolech. 

Děti spolupracovaly se seniory a společně vytvářely sněhuláky, zároveň si u toho povídali. 

Bylo znát, jak některé z babiček touží po kontaktu, často děti během tvoření objímaly, nebo 

alespoň chytal za ruku, rameno, hladily po hlavě atd. Děti měly radost, že mohou pomoct při 

vyrábění a že jsou chváleny. 

Když byli sněhuláci hotovi, děti i senioři si je pojmenovali a někteří jména napsali přímo na 

sněhuláka. Sněhuláky zvedli všichni nad hlavu, aby si je mohli prohlédnout i ostatní, pak je 

postupně představovali. Díky dřevěným špachtlím, na které byli sněhuláci přilepeni, je mohli 

zapíchnout do polystyrenu a tak byli sněhuláci pospolu. Některé děti z vlastní iniciativy 
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věnovaly své sněhuláky seniorům, což je také velmi potěšilo. Aktivita se sněhuláky byla 

tímto zakončena.  

Následně rozdaly koordinátorka a jedna ze sociálních pracovnic dětem i seniorům různá 

chrastítka, rolničky, bubínky atd. a společně jsme si zazpívali a nástroji doprovodili různé 

písničky. 

Když skončilo společné zpívání, odevzdali zpět nástroje a děti se seřadily, aby mohly 

zazpívat seniorům písně, které nedávno zpívaly na benefičním koncertu na pomoc požáry 

postižené Austrálii. Senioři byli nadšeni a děti na své výkony pyšné, bylo vidět, že je těší, že 

se mohou předvést, a navíc s anglickými texty. 

Po představení si děti opět posedaly mezi seniory a následoval rituál symbolického 

předávání energie, který spočíval v tom, že jsme se všichni drželi za ruce a postupně 

stisknutím posílali "energii" i úsměv. Nezaznamenala jsem, že by mělo některé dítě problém 

s chycením "staré ruky" babičky či dědečka. 

Akorát jsem si všimla, že jedna seniorka už byla asi unavená a ke konci setkání pospávala, 

nikdo z dětí na to ale nijak nepoukazoval. 

Na závěr děti obešly všechny zúčastněné seniory, podali si ruce a rozloučili se. Poté se děti 

začaly oblékat a odcházet, přičemž znovu mávaly na seniory. 
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Příloha č. 10 – Průběh druhého setkání 

Druhé setkání 28. 2. 2020 

Mezigenerační setkání konané v pražském domově pro seniory bylo pro tentokrát slavnostní, 

protože bylo spojeno s udělením ocenění značkou Mezigeneračně za dlouholetou spolupráci 

MŠ s domovem seniorů. Setkání zde probíhají již 3 roky, vše funguje bezproblémově, tudíž 

koordinátorka nemusí být přítomna všem setkáním, která si vede učitelka se sociální 

pracovnicí.  

Účast z řad seniorů byla tentokrát menší, neboť se někteří styděli, protože udělování ocenění 

bylo natáčeno místní televizí. Součástí této mezigenerační skupiny jsou předškolní děti 

z nedaleké státní mateřské školy, které za seniory dochází pravidelně s paní učitelkou, avšak 

pokaždé v trochu jiném složení, tentokrát se dostavilo deset dětí. 

Na úvod setkání se děti rozběhly mezi seniorky a přivítaly je stiskem ruky a pozdravem, 

některé objetím. Následně si posedaly mezi ně a dostaly od koordinátorky pokyn, aby si 

vzájemně sdělili jména, a poté je řekli i ostatním. 

Slovo převzala ředitelka organizace Mezi námi, přivítala se s ostatními, poděkovala za jejich 

spolupráci a vyjádřila obdiv oběma zúčastněným stranám. Vysvětlila jim, že je tu dnes kvůli 

tomu, aby jim předala ocenění za to, jak to u nich mezigeneračně žije. MŠ i DPS obdržely 

diplom, certifikát a nálepku Mezigeneračně. Ředitelka poděkovala i vedení obou 

zúčastněných skupin, rozdaly se květiny.  

Děti si pro tentokrát připravily pro seniory více písní a společně s paní učitelkou jim je 

zazpívaly a zahrály. Po skončení představení se vrátily ke stolům a pustily se do výroby 

papírových rybek do akvárií. Každý dvakrát obkreslil svou ruku na barevné papíry, 

vzájemně si pomáhali, takže třeba nejdřív dítě obkreslovalo ruku seniorovi a poté naopak. 

Ryby vystřihli, dokreslili oko, pusu, vyzdobili ploutve atd. Hotové rybky si podepsali a jednu 

nalepili do papírového akvária, které zůstalo v domově seniorů a druhou do akvária, které 

později putovalo s dětmi do mateřské školy. 

Po rukodělné aktivitě následovala aktivita zaměřená na paměť a mluvené slovo. Úkolem dětí 

bylo zjistit, co měly babičky ke snídani, poté opět sdělily ostatním. Další dotaz směřoval na 

oblíbenou písničku seniorek, zjištěné názvy písniček tentokrát děti sdělovaly po jednom, aby 
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to slyšel opravdu každý. Vzhledem k tomu, že mnoho babiček jmenovalo typické lidové 

písničky jako „Prší, prší“ a „Skákal pes“, koordinátorka snadno navázala a vyzvala všechny, 

aby si je společně zazpívali. Paní učitelka opět hrála doprovod na klavír a všichni si společné 

zpívání užívali. 

Děti si opět sedly mezi seniory a všichni se chytili se za ruce, aby si během rituálu 

symbolického předávání energie postupně stisknutím posílali "energii" i úsměv, několikrát 

zopakovali.  

Ještě před koncem setkání proběhlo společné focení dětí i vedoucích MŠ a domova seniorů 

s obdrženými oceněními. Nakonec se děti naposledy rozešly mezi seniory a se všemi se 

podáním ruky a pozdravem rozloučily.  
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Příloha č. 11 – Průběh třetího setkání 

Třetí setkání 2. 3. 2020 

V pořadí třetí mezigenerační setkání, které jsem navštívila, se konalo v pražském Alzheimer 

domu. Vzhledem ke klientele tohoto zařízení se setkání účastnilo pouze pár seniorů, 

konkrétně pět. Devět předškolních děti ze státní mateřské školy přišlo v doprovodu dvou 

učitelek. 

I toto mezigenerační setkání začalo tím, že se děti rozběhly mezi seniory, podaly jim ruku a 

pozdravily, poté se mezi ně usadily. Následovalo společné „znovupředstavování“, kdy si děti 

a senioři sdělili navzájem jména. 

Tentokrát si pro děti připravila program aktivizační pracovnice. Blížil se Mezinárodní den 

žen, a tak všichni vyráběli květiny ze špejle a krepového papíru. Podle mého názoru pro 

předškolní děti (i některé seniory) poměrně náročná výroba spočívala v tom, že si v prvním 

kroku ustřihli a přehnuli pruh krepového papíru, podél jedné strany trochu nastřihli, přilepili 

jeden konec ke špejli, omotávali a utahovali, aby že špejle nesklouznul. Následně podle 

oválné šablony vystřihovali okvětní lístky, které poté měli ke špejli přilepit a vrstvit kolem 

dokola. Nakonec ustřihnout a opět přehnout proužek papíru, tentokrát zeleného, a omotat 

jím špejli = stonek, na konci přilepit. Každý mohl dělat svou květinu, anebo na ní 

spolupracovat. 

Tentokrát jsme mezi dětmi chodili a pomáhali i my čili koordinátorka, dvě učitelky MŠ, 

které s dětmi přišly, paní aktivizační, další pracovník domova i já. 

Některé děti věnovaly seniorům i své květiny, jiné si je plánovaly odnést a později jimi 

obdarovat příbuzné ženského rodu. Jedna z dívek i radila seniorce, kam si ji má vystavit. 

Vzhledem k tomu, že setkání proběhlo v období masopustu, uměly děti mnoho písniček 

i říkanek k tomuto tématu a s nadšením je předváděly i seniorům. Paní učitelky říkaly či 

zpívaly a ukazovaly doprovodné pohyby spolu s dětmi. U seniorů opět sklidily velký úspěch. 

Po představení se šly děti se všemi seniory rozloučit a odcházely zpět do MŠ.  

 


