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Abstrakt 

Název práce: Duchovní život seniorů 

Cíl práce 

Teoreticky vymezit problematiku pozice duchovní dimenze v životě jednotlivce 

seniorského věku a dané společnosti. Na základě srovnání duchovního života židovských, 

katolických a evangelických seniorů představit osobní přístup na prožívání a přijímání stáří. 

Subjektivní charakteristika stáří pomáhá ostatním ve společnosti přispět k detabuizaci stáří, 

nemoci a umírání. 

Metody 

V teoretické části jsem pracovala s primárními a sekundárními odbornými texty, přičemž 

výsledky mého studia předkládám syntetickou formou s vyjádřením vlastní pozice 

k uvedeným tezím. Použila jsem rešerši, analýzu, kompilaci, resumé odborné literatury. 

V praktické části práce jsem zvolila v rámci odborné literatury individuálně vedené 

rozhovory, kterými jsem zjišťovala postoje respondentů k víře, vlastnímu prožívání stáří. 

Použila jsem digitální záznamovou techniku. Následně jsem vytvořila srovnávací tabulku, 

ve které jsem vyhodnotila zadané informace. 

Výsledky 

Ze šetření vyplynulo, že senioři, kteří jsou ve svém životě duchovně orientovaní, mají 

mnohem bohatší a zajímavější duchovní život, než ateističtí jedinci. Židovská komunita, 

která prošla ve 20 století traumatickým poznáním holocaustu, se vyznačuje specifickým 

přístupem k životním hodnotám. Každý prožitek i v seniorském věku má pro ně nesmírnou 

hodnotu a z ní čerpá životní moudrost. 

Klíčová slova: 

duchovní život ve stáří, religiozita, seberealizace v seniorském věku, alternativní možnosti 

terapie- arteterapie, sociální péče o seniory, duchovní potřeby, satur,!l-Ce 
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Abstract 

Title of work: Spiritual dimensions of ol der people 

Aims 

The main goal of my Bachelor Degree thesis is to define the spiritual dimensions of an 

individua! human life with regard to individua! well-being within society. The persona! 

attitude to experience, feeling and adaption to old age are presented on the basis of a 

comparative analysis ofthe spirituallife of Jews, Catholics and Evangelical senior citizens. 

The subjective portrayal contributes to the opening up ofthe taboo subjects connected with 

old age, ill health and dying. 

Methods 

Primary and secondary source expert literature was analyzed in the theoretical part and the 

results of the study are presented in a synthetic form with the expression of my point of 

view about given thesis. For the research work I have used literature search, analysis, 

compilation and resumé of specialized literature. In the practical part of the work I have 

chosen with regard to the professional literature the individua! guided interviews, that 

revealed the findings about the respondent' s approach to faith, belief and their own 

experience of old age. All interviews were recorded. Consequently I created comparative 

tables and evaluated all given information. 

Results 

The survey revealed that spiritually oriented seniors have more interesting and richer 

spiritual life then atheistic individuals. The outstanding feature of the Jewish community, 

which went through the traumatic experience of holocaust, that is its specific approach to 

the life values. Every feeling even in senior's age has its immense value for elderly people 

and they derive and gather from each experience their wordly wisdom. 

Key words: The spiritual life of old people, religiosity, self-fulfilment in old age period, 

altemative possibilities of therapies - art therapy, welfare work for seniors, spiritual needs, 

saturation. 
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I. Úvod 

Zamýšlím-li se nad soudobou každodenností, pak si troufám tvrdit, že západní, konzumní 

společnost se poohlíží a hledá něco jiného, nového a původního. Obrací svou pozornost 

k přírodě, hledá uvolnění, klid, lásku. Lásku v pravém slova smyslu. Snaží se objevovat 

duchovní možnosti bytí; touží nalézt duchovní dimenzi v sobě. Urputný technologický 

vývoj a uspokojení širokého spektra lidských potřeb nutí člověka zastavit se a přemýšlet o 

tom, kdo jsme a kam směřujeme. Pomyslný závod s přírodním cyklem vyhrát nikdy 
' 

nemůžeme. ' Tenze, plynoucí z vědomí uvedeného faktu, může být do určité míry 

v závislosti na individuálním založení podle mého mírněna hloubkou duchovní dimenze 

jednotlivce.! Ta totiž poskytuje pro život nezbytný intimní prostor přijímající právě 

nejvlastnější lidské bytí v celém jeho rozsahu. Konejšivě odpouští, posiluje a sbližuje 

s podobně laděnými. Mnohými také považována za onen smysl jejich existence. Díky 

mému zaměstnání 1 mohu naslouchat mnoha lidem, jejichž životní pout' fatálně 

poznamenala druhá světová válka. Někteří přežili věznění v koncentračních táborech, jiní 

bojovali přímo na frontě nebo se před všeobecnou antisemitskou agresí ukrývali. Ve všech 

vyjmenovaných případech byli vystaveni dlouhotrvajícímu strádání, plynoucího 

z přímého ohrožení jejich vlastního života nebo životů nejbližších, což je rozsáhle 

traumatizovalo. Tuto hlubokou jizvu na duši snad ani nelze vyhladit. U některých se 

drastické prožitky promítly do jejich zdravotního stavu jako psychiatrické onemocnění; 

trvale se změnila jejich osobnost. Nedozírné důsledky se také mohou přenést na následující 

generace. Tito lidé přežili uvedené útrapy mimo jiné také díky tomu, že neztratili víru 

v sebe sama, smysl života a část z nich čerpala sílu a vůli k životu ze své víry. Jinými slovy 

řečeno: jejich vlastní duchovní dimenze jim vytvářela dostatečnou oporu nejen po dobu 

válečného utrpení, ale v průběhu celého života. 

Duchovno považuji za cosi nadlidského, lidské bytí přesahujícího. Sama velmi přemýšlím 

o této problematice. Hledám duchovno v sobě a snažím se ho žít. To mě vedlo k volbě 

tématu předložené bakalářské práce. Dalším pádným motivem je mé nynější zaměstnání. 

1 Pracuji jako aktivizační terapeutka v denním centru v domově pro seniory Hagibor, jehož zřizovatelem a 
provozovatelem je Židovská obec v Praze. 
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V neposlední řadě také krátkodobé stáže v domově pro seniory kněze a v pečovatelské 

agentuře Galium. 

Jako cíl této práce jsem si tedy vytyčila teoreticky vymezit problematiku duchovní dimenze 

v seniorském životě jednotlivce i v celospolečenském kontextu. V teoretické části se snažím 

o zvýraznění určitých pozitivních vlivů religiozity na prožívání stáří a přijímání 

nejrůznějších patologických a fyziologických jevů života, které toto období přináší. 

V praktické části práce se formou individuálně vedených rozhovorů hodlám zabývat 

vnímání života z pohledu židovských, katolických, evangelických seniorů. 
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ll. Teoretická část 

1.1 Stáří 

MUhlpachr vymezuje stáří jako obecné označení pozdních fází ontogeneze, přirozeného 

průběhu života. Je důsledkem a projevem geneticky podmíněných involučních procesů, 

modifikovaných dalšími faktory (především chorobami, životním způsobem a životními 

podmínkami) a je spojeno s řadou významných změn sociálních (osamostatnění dětí, 

penzionování a jiné změny sociálních rolí). Všechny změny příčinné i následné se 

vzájemně protínají, mnohé jsou protichůdné, a jednotné vymezení a periodizace stáří se tak 

stávají velmi obtížnými.2 

Nejběžnějším měřítkem stárnutí je chronologický věk člověka. Vzhledem k rozdílnému 

pojetí periodizace stáří u některých autorů použiji jako výchozí určení definované Světovou 

zdravotnickou organizací; podle té se stáří dělí do třech období: 

o 60-74 let (rané nebo částečné stáří), 

o 75-89 let (vysoký věk nebo vlastní stáří), 

o 90 let (dlouhověkost).3 

Posledním základním hlediskem je sociální věk, jehož počátek začíná dosažením věku pro 

penzionování. Obecně lze říci, že ,je dáno změnou rolí, životního způsobu i ekonomického 

zajištění.4 

Jednoznačné definování věkové hranice stáří se zdá být nesmírně obtížné, a to vzhledem 

k značné intraindividuální variabilitě ve výkonnosti určité činnosti, rozdílném zachování 

svěžesti a duševní i tělesné zdatnosti do vysokého věku. Také pokroky zdravotní péče a 

celkové společenské změny, které přinášejí s sebou příznivé změny ve zdravotním stavu 

lidí, výrazně posouvají věkové hranice za dříve nemyslitelné hodnoty.5 Obecně však 

můžeme říci, že z hlediska společenského je člověk "starý", když je za takového pokládán 

2 srovnej Miihlpachr, 2004, s.19 
3 srovnej Ageing [on line]. 2008 (cit. 2008-08-08]. Dostupný z WNW: <http://www.who.int/en/>. 
4 srovnej Mtihlpachr, 2004, s.l9 
s V roce 2006 činil průměrný věk dožit! u mužů 73 let a 79 let u žen. Zdroj: RůŽKOVA Jiřina, et al. 
Demografická pffru~ka 2006 [online]. Praha : Ceský statistický úrad, 2008 (cit. 2008-08-09]. Dostupný 
z WVI/W: <http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/publ/4032-06-2006>. 
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ostatními členy společnosti. Vedle významných biologických znaků stárnutí a závažných 

změn např. v nervové a endokrinní soustavě, dochází u starého člověka ke změně 

v psychosociální oblasti. 

Hlavní změny pozorované obecně u stárnoucích lidí lze stručně a zjednodušeně6 a se 

zřetelem ke značným interindividuálním rozdílům - popsat v následujících bodech. 

Zhoršuje se smyslové vnímání. Asi u 90% osob lze po 60. roce jejich věku zjistit výrazné 

zhoršení zrakové percepce a asi u 30% je výrazně zhoršen sluch. To přináší s sebou ovšem 

nejen pokles jejich výkonu při některých pracovních činnostech, ale omezují se proto často 

i možnosti rekreace (četba, naslouchání hudbě apod.). Kromě toho poruchy senzorické 

percepce často významně ztěžují dostupnost komunikace s druhými lidmi, což může být 

provázeno podezíravostí, nejistotou, úzkostí nebo hněvivostí 

Zhoršuje se paměť především pro nové události. Kromě toho však bývají vzpomínky i 

obsahově a emočně zkresleny: minulé je obecně hodnoceno spíše pozitivně a starý člověk 

lpí potom až nepochopitelně na tom, čím byl a co měl, ať už je to postavení, majetek, 

zvyklosti nebo získané výsady. Často jde o určitou obranu proti pocitu ohrožení ze strany 

mladších, která je však z neporozumění hodnocena jako nepříznivá charakterová vlastnost. 

I krátkodobá paměť je závislá na stanoveném problému: opakování čísel ve stejném pořadí 

zůstává např. dlouho zachováno nebo klesá jen mírně, zatímco jejich reprodukce ve 

zpětném pořadí se zhoršuje výrazněji. Jiné metody měřící krátkodobou paměť vykazují 

zřetelnější deterioraci. Inteligence měřená běžnými inteligenčními testy zřetelně klesá 

ve vyšším věku. 

Afektivní prožívání nabývá ve stáří zřejmě poněkud jiné kvality. Citové prožívání se 

většinou stává méně bezprostředním a snižuje se intenzita emocí- člověk se již tak snadno 

nenadchne pro nové, ale současně řadu situací dokáže hodnotit klidněji a racionálněji. 

Mnoho záleží ovšem na hodnotové orientaci každého člověka - pro mnohé je delší život 

příležitostí k tomu, aby člověk přehodnotil svůj dosavadní život a dosáhl nového 

porozumění smyslu svých činů. Taková "moudrost" je ovšem založena na celkové integritě 

osobnosti každého člověka a není tedy zdaleka dosahována u všech lidí vysokého věku. 

6Jak už jsem v této části práce uvedla, velkou úlohu zde hraje intraindividuální rozdílnost. 
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Na počátku období stáří bývá ještě velmi silná potřeba seberealizace a potřeba být užitečný 

pro druhé, později vystupuje do popředí spíše potřeba emočního zakotvení a pozitivního 

přijetí v okruhu blízkých osob. Zejména v pozdějším stáří jsou lidé mnohdy méně zaujati 

událostmi okolního světa a jsou soustředěnější na sebe a na své problémy. Osud druhých 

lidí je jim často vzdálenější; jejich vlastní přecitlivělost může být naopak vystupňována až 

v převládající hypochondrii. Takový postoj někdy ztěžuje soužití starých lidí v domovech 

důchodů. Úkolem psychoterapeutické péče v ústavních zařízeních by proto jistě mělo být 

především vyvedení starých lidí z jejich sebesoustředění a překonání pocitu osamění. Právě 

život v domovech důchodců ukazuje na rozdíl mezi reálnou "izolací", která je dána 

nedostatkem sociálních kontaktů, a psychologickou "dezolací", která představuje 

subjektivní pocit opuštěnosti, osamocení a ztráty významných citových vztahů. Mnozí staří 

lidé jsou ve skutečnosti značně izolováni od druhých lidí pro svou nemoc, imobilitu, 

změněné bydliště, ale nemusí ještě svou samotu prožívat se zármutkem a s apatií. Na druhé 

straně jsou lidé, kteří žijí uprostřed mnoha lidí, s nimiž se stále stýkají, ale přesto strádají. 

Zvláště reakce na ovdovění bývá někdy velmi intenzívní a dlouho trvající - a vyžaduje 

podporu ze strany okolí. 

Tvořivost - měřena podle počtu nejvýznamnějších uměleckých, vědeckých a jiných prací -

klesá rovněž už od střední dospělosti. Ve skutečnosti není žádná určitá hranice omezující 

lidskou tvořivost. Člověk zůstává tvořivým po celý svůj život - spíše než o věk jde 

o motivaci, vytrvalost a entuziasmus. 

Osobnost starého člověka - tedy jeho "jednota duševních vlastností, která je založena na 

jednotě tělesné konstituce a utváří se v jeho společenských vztazích"- je ovšem výsledkem 

celého předchozího vývoje, ale i současné adaptace na nezbytné obtíže vyššího věku. 

Citové vztahy ve stáří k blízkým lidem se ve stáří většinou nijak významněji nemění a 

význam rodiny s věkem naopak znovu stoupá; stejně jako v dětství je člověk i ve stáří více 

ohrožen sociální izolací či emoční nebo podnětovou deprivací. V širší rodině zastává starý 

člověk obvykle i nadále velmi důležitou roli - roli prarodiče, nově i pradědečka či 

prababičky: zejména starší prarodiče svá vnoučata většinou vítají a silně pozitivně svou roli 

prožívají; dědečkové a babičky jsou ostatně (kromě otců) vůči malým dětem ze všech lidí 

skutečně nejreaktivnější. Styl hry prarodičů s dítětem je oproti stylu hry rodičů většinou 

tolerantnější, a významnou pozitivní roli hrají prarodiče jistě i tehdy, když hovoří s dítětem 

ll 



o dětství rodičů a napomáhají tak vytváření velmi důležité "rodinné historie". Vyprávění 

o dětství rodičů může v konfliktních situacích také otupit hrot ostří rozporů dítěte či 

dospívajícího s rodiči, zejména je-li podáváno s humorným nadhledem. Nezastupitelná je i 

jejich role "výuková" - staří lidé nás učí nejen tím, co o minulosti vyprávějí, ale učí mladé i 

mnoha hlubším hodnotám a postojům a učí je nakonec i svou smrtí - pomáhají svým 

blízkým, aby hleděli vyrovnaněji na vlastní smrt a plněji si uvědomovali svoji odpovědnost 

ke své rodině i k širší společnosti. Působení prarodičů může být jistě pozitivní i negativní, 

ale v každém případě poskytují dítěti jedinečnou zkušenost a rozšiřují variabilitu stimulace 

dítěte a poskytují mu důležitý model "stáří" i jeho vlastní budoucí prarodičovské role. Vlivy 

prarodičů na dítě jsou současně i nepřímé: např. i jen pouhá instrumentální pomoc matce 

významně pozitivně ovlivňuje její interakci s dítětem. 

Vztahy manželské obvykle v tomto období sílí a ztráta životního partnera je velmi 

závažnou životní událostí, s níž se starý člověk jen velmi obtížně vyrovnává. Kromě potřeb 

citových přetrvávají u řady lidí dlouho do stáří i potřeby sexuální. I když ve stáří sexuální 

apetence obecně klesá, nemizí úplně a mnozí lidé žijí aktivním sexuálním životem ještě ve 

vysokém stáří. 

Problematika sociálního zařazeni starého člověka se stává v současné západní 

společnosti stále závažnějším celospolečenským problémem, protože z hlediska 

demografického vývoje dochází postupně ke "stárnutí" populace (tj. k nárůstu 

procentuálního zastoupení seniorů v populaci) vlivem prodlužování délky života při 

současném poklesu mortality. Současné celospolečenské programy kladou hlavní důraz 

nikoliv na další prodlužování života, ale zejména na podporu kvality života ve stáří; 

zdůrazňovány jsou především principy nezávislosti, participace, seberealizace a důstojnosti 

starých lidí. Prosazována je koncepce "úspěšného stárnutí" - nárůst starší populace nemusí 

nutně znamenat zvýšení počtu osob závislých a nemocných, je-li společností dostatečně 

zajištěna prevence vzniku závislosti. Většina současných koncepcí "úspěšného stárnutí" i 

ostatní programy zaměřené na posilování kvality života a úspěšnou adaptaci ve stáří tedy 

dnes spíše kladou hlavní důraz na udržení dostatečné aktivity lidí vysokého věku: nečinnost 

je patogenní tělesně (atrofie svalů, smyslových orgánů z nečinnosti; imobilizační syndrom, 

kdy člověk ztrácí pohybové i další dovednosti, je-li po delší dobu upoután na lůžko) i 

psychicky a sociálně. Negativní vlivy nečinnosti nebo podnětové, ale i emoční deprivace 
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jsou přitom ve starším věku daleko výraznější než dříve a vedou k urychlení přirozených 

involučních změn. Při přiměřené aktivizaci - např. i po jen krátkém tréninku pružnosti 

myšlení a řešení nových problémů - dosahují mnohé starší osoby výkonů v testech fluidní 

inteligence plně srovnatelných s výkony mnoha lidí mladých. Aktivizační programy jsou 

rozvíjeny úspěšně jak na úrovni preventivní (zaměření na "zdravou" stárnoucí populaci), 

tak i na úrovni léčebné - vlastní terapie (např. kognitivní rehabilitace po cévních 

mozkových příhodách) i sekundární prevence (např. u lidí s počínající demencí, i u nich 

může totiž přiměřená aktivizace značně zlepšovat kvalitu života a zpomalit postup 

choroby). Aktivizační programy bývají zařazovány i do komplexní psychoterapeutické péče 

o osoby s poruchami adaptace (např. po přechodu do domova důchodců či jiné ústavní péče 

- relokační syndrom). Mezi zmíněnými preventivními programy je nutné jmenovat velmi 

vyhledávané kurzy tréninku paměti, kurzy kreativního myšlení a v širším smyslu i 

Univerzity třetího věku, které poskytují ucelené vzdělávací programy . určené speciálně pro 
I 

seniory. Jinou možností je zapojení do různých aktivit "Klubů aktivního stáří", seniorských 

center či do práce dalších svépomocných organizací. 

Snaha o aktivizaci starých lidí však musí plně respektovat individuální možnosti i přání 

každého člověka - důležité je pomoci mu nalézt motivaci pro vytváření krátkodobých i 

delších cílů, umožnit mu prožít zážitky úspěchu a posilovat jeho sebeúctu. Za opačných 

okolností může nadměrná aktivizace nabývat až charakteru týrání starých lidí - zejména 

v ústavních podmínkách. V praxi zde jsou ovšem častější případy opačné: nedostatečná 

příležitost k aktivitě či podnětová deprivace. Ale ani případy aktivního fyzického či 

psychického týrání a zanedbávání základní péče o staré lidi (zejména - ale nejen - o lidi 

s omezenou soběstačností) nejsou bohužel zdaleka výjimečné. V USA a západní Evropě je 

odhadováno, že se týkají až 3-6% starých lidí, v literatuře je jim však dosud věnováno 

podstatně méně pozornosti než špatnému zacházení s dětmi. Nejde jen o (nikoliv 

výjimečné) skutečné tělesné týrání a ubližování, ale i o záměrné vystavování rizikům a 

úrazům, omezování autonomie či vyhrožováním umístěním do ústavního zařízení nebo také 

o finanční zneužívání. Zejména tam, kde se špatného zacházení dopouštějí členové rodiny, 

nebývá ovšem starý člověk ochotný situaci oznámit a požádat o pomoc; jindy (třeba i 

v ústavním zařízení) se cítí bezmocný a neschopný dosáhnout změny a upadá do apatie a 

13 



nečinnosti. Zejména v případě depresivních reakcí starých lidí nebo v případě některých 

náhlých změn zdravotního stavu (vícečetná zranění, dehydratace, nedostatečná hygiena) je 

proto potřebné na tuto možnost pomýšlet a včas zahájit kroky k její nápravě. 

K životu ovšem neodlučitelně patří kratší či delší konečné - terminální stadium. Většinou 

je chápáno zcela negativně - spíše jako část smrti než jako funkční část životní dráhy. Téma 

umírání je většinou tabuizováno - dnes více než sexualita nebo vyměšování. Většina lidí se 

hovoru o umírání vyhýbá a v rozhovoru s umírajícími uniká do lživého ujišťování, že "mají 

před sebou ještě mnoho let", i když tomu nevěří ani oni sami, ani utěšovaní. Naše vlastní 

neschopnost mluvit s umírajícím o jeho perspektivě posiluje názor, že terminální stadium 

nemá žádnou hodnotu, ba že žádnou hodnotu nemá ani umírající člověk sám. Takové 

tabuizování umírání nebylo vždy a všude obecné - a je spíše následkem nadměrného 

zaměření rozvinuté průmyslové společnosti na výkon. Rození i umírání bylo v minulosti 

mnohem spíše chápáno jako přirozená součást lidského životního běhu - stálo uprostřed 

lidského společného života, jako stál kostel s hřbitovem uprostřed obce. Děti se 

seznamovaly přímo s rozením i s umíráním, které jsou dnes vytlačeny většinou do 

neosobního ústavního prostředí mimo okruh rodiny. Vytlačení každého pomyšlení na 

umírání a smrt z mysli však neodstraní jejich realitu. Místo toho oplošťuje plné prožívání 

celého života, k němuž patří první i poslední chvilky. 

V tomto stádiu často vystupují do popředí právě duchovní potřeby. Cílem práce 

zdravotníků je vytvořit umírajícím pacientům prostředí s atmosférou lásky, uznání i naděje. 

V tomto směru velmi dobře doplňují nemocniční péči hospice, které dbají zejména na 

uspokojování psychologických a duchovních potřeb umírajících. 7 

1.2 Kvalita života v seniorském věku 

Kvalita života znamená životní pohodu. Je to situace, kdy člověk nestrádá v žádném směru 

nebo svou situaci sám vnímá pozitivně, jako životní pohodu, například v závislosti na 

kultuře. ,,Kvalita života se stala klíčovou oblastí pro výzkumy, zaměřující se na 

behaviorální a sociální oblast života seniorů." Pro kvalitu života, nebo také životní 

harmonii je nejdůležitější zjistit, co vytváří její podmínky. Aby se člověk mohl cítit 

7 srovnej Langmeier 
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spokojeně, měly by být uspokojovány jeho potřeby, které se během stárnutí mění 

v závislosti na změně jednotlivých oblastí (tělesná, psychická, sociální, spirituální). 8 

1.1. Specifika uspokojování spektra životních potřeb seniora 

Vedle adekvátních podmínek pro uspokojování fyziologických potřeb (např. hodnotná 

výživa, dostatek spánku, hygienické prostředí, lékařské (preventivní) prohlídky), vystupují 

do popředí, jak jsem již výše uvedla, také potřeby psychosociální a duchovní. První 

jmenovaná oblast potřeb zahrnuje dimenzi jedincovy osobnosti, jeho sebepojetí, vnímání a 

interpretaci světa vně i uvnitř a osobní prožívání jednotlivých situací a jednání, tedy 

procesy poznávací a regulační. Potřeby milovat a být milován jsou aktuální a důležité v 

každém období lidského života. Potřeba citové jistoty a bezpečí se projevuje jako potřeba 

někam patřit, být akceptován a také mít pocit jistoty jak v prostoru tak i v čase, necítit se 

ztracený. Je úkolem najít toto naplnění v podmínkách ochuzených o profesní prostředí. 

Uvědoměním si úbytku sil, kompetencí a s tím související pocit ohroženosti způsobuje větší 

fixaci na rodinu a zvýšení potřeby bezpečí a citové jistoty. Prostředí ~omova se tak stává 

hlavním místem naplnění, kde si starý člověk může potvrzovat existenci citového vztahu a 

svou pozici v rodině. Důležité je také vlastní soukromí a "mít svůj svět", ve kterém se 

člověk dokáže dobře orientovat, zná ho a nemá z něj strach či obavy. Potřeba stimulace 

nabývá nové dimenze, protože s odchodem do důchodu člověk ztrácí podněty z pracovního 

prostředí a dochází k narušení zafixované struktury denního režimu a je třeba si vytvořit 

nový program. Rizikem je stereotypní, nepodnětný způsob života s nedostatkem 

smysluplné aktivity, což může negativně ovlivnit psychickou rovnováhu. Potřeba aktivity 

závisí od přístupu každého jednotlivce k vlastnímu stáří. Pokud má někdo představu o stáří, 

jako o období určeném k odpočinku a jako proces postupné eliminace různých aktivit, bude 

mít tuto potřebu celkem nízkou a nebude ho tolik frustrovat nebo trápit, že nemůže 

vykonávat nějakou činnost nebo si neví rady se spoustou volného času. Pro zachování 

dosavadních schopností a dovedností je však nutné dále s nimi pracovat, procvičovat je a 

používat, jinak dochází k jejich úpadku. A tak může být aktivita chápána jako hlavní 

prostředek v boji proti stárnutí. Aktivita se realizuje jak v tréninku a cvičení dosavadních 

schopností a dovedností, tak i v zájmové činnosti a vůbec veškerých činnostech, které staří 

8 srovnej Vad'urová, MUhlpachr, s.94 
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lidé považují za smysluplné. Potřeba seberealizace se v seniorském - důchodovém věku 

musí začít naplňovat novými způsoby. Je třeba hledat nové způsoby sebepotvrzení pomocí 

různých aktivit a realizace mimo práci. Někteří se ubírají ke zdůrazňování své minulé 

činnosti. Pokud je současná role starého člověka nepřijata a považována za bezvýznamnou, 

může se objevit postoj rezignace, apatie a pocity méněcennosti. Potřebu autonomie a 

samostatnosti chápeme především jako být sám sobě zákonem, moci rozhodovat sám za 

sebe, řídit samostatně svůj život.9 

1.3 Oblast sociálních potřeb 

Naplňování a změny v této oblasti potřeb se do značné míry odvíjejí od situace starého 

člověka v důchodu, jehož sociální kontakty jsou omezenější. Díky nemožnosti sdílet 

profesní zkušenost člověk ztrácí na jisté úrovni pocit sounáležitosti, který je možno 

nacházet v rodině nebo vrstevnické či jiné skupině, pokud je člověk jejím členem. Kontakt 

s vrstevníky nabývá na významnosti, díky vzájemné podobnosti mezi starými lidmi, jako 

jsou například podobné životní zkušenosti ovlivněné kulturou nebo sociálními 

podmínkami, které usnadňují sociální kontakt a posilují pocit akceptace. Významnost 

vrstevníků v období stáří je možno přirovnat k době dospívání a dětství. "Tyto generační 

skupiny jsou závislé na dospělých, na rodině i společnosti. Vědomí této závislosti 

podporuje hledání opory ve skupině, která má stejné problémy a k níž náleží."10 

1.4 Seberozvoj a seberealizace seniorů 

Nebránit se novému a nespokojovat se s málem patří mezi prevenci patologického stárnutí. 

Starý člověk by neměl slevovat ze svých nároků. Neměl by si nic odpouštět a raději klást na 

sebe co nejvíc nároků. "Nebezpečí teorie, která se dívá na člověka jako na stroj, je 

v tom, že nám doporučuje, abychom s přibývajícími léty zpomalili a začali se šetřit. Tak 

začne pomalu ubývat fyzických a mentálních schopností, tělo ztrácí pohyblivost, nastanou 

potíže s pamětí, koncentrací, s učením se novým věcem."11 V činnostech, které naplní nový 

životní program, je dobré vycházet z dosavadních činností, které jsou navíc propojeny se 

společností a jsou tedy uznávány jak samotným aktérem, tak lidmi okolo. Duchovní oblast 

9 srovnej Vágnerová 460 
10 srovnej Vágnerová, s. 466 
11 srovnej Rheinwaldová, s. 8 
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se může naplňovat v rámci různých církví či osobní víry. Důležité ale může být prostředí a 

prostor pro vyjádření, řešení a zabývání se těmito problémy, jak jsem již dříve uvedla. 

1.5 Oblast duchovních potřeb 

Duchovní potřeby se týkají oblastí smyslu života, víry a toho, co určitým způsobem 

přesahuje život. Velmi důležitá je potřeba otevřené budoucnosti a naděje. Potřeba otevřené 

budoucnosti je naplňována ve vazbě na život mladších generací. Je třeba se zaměřit na jiné 

hodnoty než na výkon. Duchovní orientace umožní prožít přesah sama sebe. Duchovní 

oblast a religiozita - nábožnost, zbožnost mohou vzrůstat v závislosti právě na snížených 

kompetencích a jako reakce na zátěže a ztráty jak v okolí, tak i s anticipací vlastní smrti. To 

všechno napomáhá dosažení integrity vědomí sebe, která je velmi důležitá pro pocit životní 

spokojenosti a smysluplnosti.12 "Integrita ve stáří je uznáním vlastní síly, přes všechny 

slabosti. Já jsem já, přes všechny neúspěchy a ztráty. Přijetí těchto ztrát vyžaduje integritu. 

Je třeba si říci, že se mám rád takový, jaký jsem i jaký jsem byl. Těším se, co ještě přijde. 

Dělám kompromisy a smiřuji se s tím, že jsem nedokázal všechno, co jsem chtěl a co ode 

mne očekávali rodiče. Integrace je tedy spojnicí mezi idealizovaným a skutečným já" .13 

1.6 Výklad souvisejících pojmů 

duch - vědomí vůbec; čiré bytí; bytnost existence; "duše", "chápání bytí a nebytí" 

duchovní akt - podle Arendtové akt, kdy lidský duch zpřítomňuje to, co není dáno 

smyslům. Smyslová danost je zde převedena do imateriální formy. 

duchovní člověk - realizovaný jedinec, který se oddává bytí; je schopen proměny své 

přirozenosti, která se otevírá duchu. 

duše - princip života, nitemé bytí, vědomí sebe sama; nekonečná vnitřní skutečnost 

člověka; nelze najít její hranice. 14 

1. 7 Duchovní dimenze starého člověka 

Zjednodušeně můžeme tvrdit, že život člověka se odehrává jednak ve "světě věcí" a ve 

"světě nitra", který je přístupný až v určité introspekci, po ztišení, hloubání, po určité 

12 srovnej Vágnerová, s. 477 
13 cit. Rheinwaldová, s. 43 
14 cit. Olšovský, s. 43-46 
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izolaci od množství vnějších podnětů. Stáří a s ním související široké spektrum těžkostí 

postupně vyděluje člověka z vnějšího světa. Při pokračujícím se vyrovnávání s neduhy stáří 

může dříve či později dojít k odkrývání hloubek vlastního života, ke kladení existenciálních 

otázek, k přesunu pozornosti od vnějších věcí a starostí do nitra. V hlubinách vlastního 

života může pak člověk nacházet nové nebo pozapomenuté jistoty a opory: v odkazu a 

příkladu rodičů a prarodičů, ve vzpomínkách na údobí, kdy starý člověk věci svého nitra 

více vnímal a více se jim věnoval, v odkrývání hloubky smyslu toho, co prožil a co zatím 

vnímal jen zcela povrchně. Postupně se také může dostávat ke vzpomínkám na náboženské 

motivy, které se vyskytovaly v jeho dětství nebo dospívání. Jednou věcí ovšem je, jak silně 

a hluboce si existenciální otázky svého nitra člověk uvědomuje, a druhou věcí je, jak je 

o nich schopen komunikovat. Životní snahy člověka jsou zaměřeny k dosažení různých cílů 

- snadno či hůře dosažitelných nebo krátkodobé nebo dlouhodobé. Ovšem nejzazší cíle 

(nikoliv ve vztahu k vzdálené budoucnosti, jež příčinně souvisí s konkrétními prvky 

vnějšího světa) charakterizují zcela zásadní směřování lidského života a jeho trvání mohou 

transcendovat. 15 

V duchovní oblasti by měl člověk dosáhnout integrity, tedy přijímat svůj život jako celek, 

jako ukončené dílo, hodnotit jej pozitivně a snažit se chápat jeho smysl. Stuart-Hamilton 

popisuje cíl této poslední fáze: integrace, kterým je uvědomění si toho, že dřívější cíle 

jedincova snažení byly naplněny či uzavřeny a že již neexistují žádné "otevřené konce". 

Člověk, který má pocit, že se mu nepodařilo dosáhnout všeho, co chtěl, může být zoufalý, 

neboť smrt se blíží a na nápravu nemá čas. Zoufalý člověk se proto začíná smrti bát a končí 

svůj život v úzkosti a depresi. 16 Uspokojování duchovních potřeb se tak stává naléhavější. 

Domnívám se proto, že je tedy nesmírně důležité hledat nejen smysl našeho bytí, ale i jeho 

přesah. Právě ve stáří se nabízí člověku dostatečné zázemí: čas, prostor s oporou o vlastní 

životní historii a zkušenosti. 

1.8 Alternativní religiozita 

Považuji za velmi důležité se v této práce vymezit vůči tzv. alternativní, netradiční 

religiozitě. Religiozita jako taková má těžko postižitelný a velmi široký rozsah právě 

15 srovnej Opatrný, s. 3-4 
16 srovnej Stuart-Hamilton 1999, s.155 
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vzhledem k tomu, co jsem již uvedla. Náleží k intimní sféře lidské psychiky a můžeme tak 

jen velmi obtížně sledovat rozprostraněnost jednotlivých stop v lidském vědomí. Hora 

v této souvislosti upozorňuje, že nejrůznější kvazi a pseudonáboženská uskupení si 

záměrně vybírají členy lidské společnosti, kteří jsou oproti většině nějak (věkem, 

zdravotním nebo psychickým stavem, finanční situací) znevýhodnění a lákají je do svých 

řad za účelem rozšíření členské základy a posílení vlastní pozice. V neposlední řadě také 

jako zdroj ekonomického příjmu. Zejména staří lidé se mohou stát oběťmi těchto uskupení. 

S činností těchto uskupení, jejichž hlavní motivací existence je majetkový prospěch, 

podřízenost členů a jiné extrémistické postoje, nesouhlasím. Úkolem blízkého sociálního 

okolí seniora, ale i zbývající laické a zejména pak odborné veřejnosti je chránit slabší členy 

společnosti před vlivy sekt! 17 

1.9 Náboženství a víra 

1.9.1 Židovství 

Judaismus - je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského 

národa - Izraele. Do té doby se v křesťanském prostředí používaly pro víru Židů obraty jako 

"izraelitská víra", "židovská víra" nebo "Mojžíšská víra". Židé sami své náboženství 

označovali a označují jako emuna (víra) nebo dat (náboženství). Moderní termín jahadut 

(židovství) se vztahuje spíše na kulturně-národnostně-náboženský celek. V této souvislosti 

je třeba rozlišit mezi judaismem jako náboženstvím, a židovstvím jako kulturně

nábožensko-nacionálním souborem, zahrnujícím historii, hebrejský jazyk, zemi (státní 

útvar), liturgii, filozofii, umění, soubor etických zásad, náboženských praktik. Teologie 

judaismu slouží jako základ mnoha jiných náboženství včetně dvou nejrozšířenějších, 

křesťanství a islámu. Židé jsou semitským národem pocházejícím z oblasti Blízkého 

východu. Kromě označení Židé jsou nazýváni též jako Izrael nebo Synové Izraele, Izraelité. 

V některých jazycích se pro Židy používá označení Hebrejci. Nejstarší záznamy o existenci 

izraelského národa spadají do 2. tisíciletí př. n. I. Během 3 000 let se Židé ze své pravlasti -

Izraele rozšířili do celého světa. Kromě národnostně-etnické skupiny tvoří Židé i skupinu 

náboženskou. Judaismus je monoteistickým náboženstvím, tzn. že uctívá jediného Boha. 

Uctívání jiných bohů je zapovězeno, stejně jako uctívání soch, jiných předmětů či míst 

17 srovnej Hora, s. 7-16 
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nebo přírodních úkazů. Současná religionistika se domnívá, že židovský monoteizmus 

vznikl synkrezí starších, polyteistických kultů blízkovýchodního starosemitského panteonu, 

které byly následně sjednoceny do kultu jediného Boha. Pozůstatky tohoto dávného 

mnohobožství spatřují religionisté v množství jmen, která Bůh v judaismu má. Boží Jméno 

se řadí k jedné z nejposvátnějších věcí v judaismu. Nakládání s Božími jmény vyžaduje 

zvláštní úctu a obezřetnost, neboť 3. přikázání z Desatera nařizují nebrat je nadarmo. Ve 

starověku se věřilo, že jméno vyjadřuje i charakter - znalost jména osoby tudíž znamenala i 

znalost jeho charakteru a vnitřního já, znalost jmen bohů pak měla umožňovat ostatním 

bohům nebo i lidem tyto bohy vzývat, eventuálně mohli svého boha "přemluvit" či jinak jej 

přimět, aby konal dle jejich přání - báje o moci božských jmen a o síle, kterou propůjčují, 

jsou známé již ze starého Egypta. Judaismus odmítá dogmata a podobné "nezvratné 

pravdy''. Po dlouhou dobu bylo jediným dogmatem to, že Tóra je Boží Zákon seslaný 

Bohem a Izrael jej následuje, aby dodržel podmínky smlouvy s Bohem uzavřené, totiž 

vyvolení výměnou za následování jediného, pravého Boha. Pokud se píše s velkým prvním 

písmenem, označuje slovo Žid příslušníka židovského národa, tedy Žida v etnickém slova 

smyslu. Zatímco žid (s malým písmenem) vyznává židovské náboženství. Oba významy se 

do jisté míry překrývají, protože židovské náboženství bylo původně náboženstvím 

národním a bylo jedním z určujících rysů příslušnosti k židovskému národu. Dalšími 

národními rysy bylo území státu Izraele a Palestiny a hebrejský jazyk.18 

1.9.1.1 Etnický Žid 

V judaismu bylo vždy náboženství úzce propojeno s myšlenkou vlastního národa a země -

samotný judaismus pravděpodobně vznikl jako syntéza kmenových náboženství 

hebrejských kmenů. Ve starověku byli Židé považováni za národ a na jejich náboženství 

nebyl kladen žádný zvláštní důraz. Změna přišla v poexilním období, zvláště pak během 

řecké a římské nadvlády, kdy začalo být židovství považováno za samostatné a státem 

vesměs uznávané náboženství, jehož hlavním nositelem je národ - Židé. V té době také 

roste počet konvertitů. Stávalo se tudíž, že člověk židovského vyznání byl zároveň 

římským občanem. V období středověku se zvláště v křesťanském a muslimském prostředí 

naopak národnostní princip v židovství vytrácí. Židé jsou považováni za náboženskou 

18 srovnej Cohn-Sherbok, s. 133 
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skupinu a zřeknutím se své víry nebo přestupem na jinou víru židy být přestávají. Pokřtěný 

žid již není brán jako žid, nýbrž jako křesťan. Termín "židovské etnikum" je poměrně nový 

a vychází až z nacionalistických tendencí během 19. století a je přímým důsledkem 

sekularizace společnosti, ve které přestalo hrát roli rozdělení náboženské a začalo naopak 

být důležité rozdělení národnostní. Uvnitř samotného judaismu existovaly v té době 

rozporuplné tendence. Některé skupiny upřednostňovaly asimilaci (tyto skupiny 

považovaly židovství za projev víry, nikoli etnické či národnostní příslušnosti), jiné 

skupiny začaly klást důraz na národní svébytnost Židů - z této skupiny se posléze zrodil 

sionismus. První definice Žida na základě "rasy" byla stanovena až v nacistickém Německu 

prostřednictvím tzv. norimberských zákonů. Tyto zákony definovaly jako Žida každého, 

kdo má oba rodiče Židy. Člověk, který měl jednoho z rodičů židovského původu, byl 

považován za míšence prvního stupně, člověk, který měl židovského jednoho prarodiče pak 

za míšence druhého stupně. Zákony dále rozebíraly případy, kdy byl jeden nebo oba rodiče 

či prarodiče míšenci prvního nebo druhého stupně. Všichni . lidé, označení nacistickým 

režimem jako Židé i míšenci byli během druhé světové války perzekuováni a v konečném 

důsledku měli být vyhlazeni. Po válce a založení státu Izrael v roce 1948 bylo proto 

stanoveno, že každý člověk, který byl nacisty a jejich rasovými zákony označen za Žida, a 

jako takový perzekvován, má právo odstěhovat se do Izraele. Zde již této nebo podobné 

perzekuci vystaven nebude. Tato klauzule pak dala vzniknout Zákonu o návratu, podle 

kterého je každý, kdo má alespoň jednoho židovského prarodiče, považován Státem Izrael 

za Žida a je možné mu udělit občanství. Zákon o návratu se stal normou pro přijetí členů i 

pro řadu židovských obcí ve světě. 19 

1.9.1.2 Halachický žid 

Žid a žid nemusí být vždy jedno a totéž. Zatímco "etnickým Židem" je nutné se narodit, 

židem podle židovského náboženského práva- halachy- je možné se narodit i stát. Tzv. 

halachickým židem je každý, kdo se narodil židovské matce, která sama byla halachickou 

židovkou (židovství se dědí matrilineámě, nikoli patrilineárně, jako je tomu např. u islámu) 

každý, kdo podstoupil předepsaným způsobem gijur a konvertoval k judaismu. Konvertita 

je rovněž i státem Izrael uznán za člověka, kterému náleží právo návratu. Z této definice 

19 srovnej Cohn-Sherbok, s. 295, a dále tamtéž s. 312-314 
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vyplývá, že člověk, který měl např. židovského dědečka, je sice považován za Žida státem 

Izrael, nicméně není již považován za žida z náboženského hlediska - není započítáván do 

minjanu, není vyvoláván k Tóře a jeho náboženský status je stejný jako u jakéhokoli 

jinověrce. Většina věřících židů nepovažuje "nehalachické židy" vůbec za židy a "etnický" 

charakter židovství víceméně neuznává, rozhodující je pro ně halacha. Některé malé 

skupiny ultraortodoxních židů nejenže neuznávají nehalachické židy, ale neuznávají ani 

konvertity jako plnoprávné židy.20 

1.9.2 Židovská víra 

Pro Židy a křesťanství je nejdůležitější sluch a od toho se odvíjející poznání nebo 

moudrost. Izraelské ''vyznání víry" Deuteronomium 6 - šema Israel - začíná slyš. Proroci 

často vytýkají, že lidé neslyší Boží hlas. Ježíš začíná kázání na hoře slovy: "Slyšeli jste, jak 

říkáno bylo starým, ... ale já pravím", čím svá slova zařazuje do starozákonního kontextu. 

Pokud je něco říkáno, tak proto, abychom to slyšeli, ne viděli. Navíc je řečeno, že Boha 

nikdo nikdy neviděl. Jedno z přikázání Desatera se týká zákazu zobrazovat Boha, což je 

vyjádřeno slovy "neučiníš sobě rytiny". Je zvláštní, že vidět Boha znamená jistou smrt. 

Zrovna tak pokud někdo z Izraelců začal zobrazovat Boha, zaplatil za to životem. Snad to 

bylo i proto, že jakmile si člověk totiž začne zobrazovat Boha, je to k obrazu svému. Jak 

známo "k obrazu svému", znamená též k "ovládání svému". Zvláštní rozpor, který z tohoto 

faktu vyplývá, je, že může být člověk stvořen k obrazu Boha, když je obraz Boha 

nezobrazitelný a tudíž nepředstavitelný? Nicméně pokud člověk je božím obrazem, pak též 

Bohu patří a tato koncepce mu pomáhá pochopit, že není trvalým vlastníkem sebe sama. 

Od toho pak též člověk odvozuje svoji důstojnost a hodnotu, především k životu, která je 

jednoznačně vyšší než ve východních náboženstvích. Bůh k člověku promlouvá, ale ne na 

prvním místě skrze vizi, vnitřní světlo, ale skrze to, že mluví - svým slovem a člověk 

naslouchá. Naslouchá slovu, které je zapsané pouze v tom, čemu dnes říkáme Starý zákon, 

později skrze Bibli. U židů jiné posvátné texty než je Starý zákon neexistují, slovo Boha, 

které jediné může být kritériem pravdy - zkušenost, vize, tuto pravdu pouze může dokreslit, 

nikdy však převýšit. Druhý rozdíl souvisí s již popisovaným bodem - židovský Bůh je od 

člověka oddělen, nelze ho pochopit a už vůbec s ním splynout. Židé jasně oddělují stvoření 

20 srovnej tamtéž, s. 481-487 
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a Stvořitele. Cesta k němu není skrze pochopení, vizi, meditaci a od těchto věcí odvozenou 

moudrost, ale skrze víru. Teprve "očima víry" může člověk o Bohu začít chápat riové věci 

bez toho, že budou pouhou intelektuální spekulací. Tato víra však nejde nutně do rozporu 

s intelektem. S tím ale souvisí odmítnutí jakékoli božské jiskry v nás. Další rozdíl je již 

v naznačeném židovském pohledu na člověka a život. Židovství je cizí jakýkoli dualismus, 

který by snižoval hmotu, časný život. V Genesis se často opakuje fráze, že vše co stvořil 

Bůh, bylo dobré. Tedy nejenom duše. Lidský život pak má posvátnou hodnotu. Zabít 

člověka je natolik vážným proviněním, že musí následovat trest smrti. 

Pokud hovoříme o pohledu na život, pak s tím souvisí i to, co bude po něm. U Židů je až 

nápadný nezájem o posmrtný život. Židovští patriarchové byli často lidé, kterým se nevedlo 

špatně a tuto skutečnost brali jako výraz požehnání. V době po Kristu pak známe dobře 

příběhy bohatých židovských obchodníků, pro něž obchod a náboženství není problémem. 

S životem pak souvisí hygiena. U Židů je nápadné, kolik mají nejrůznějších předpisů, které 

se týkají nejen kultu, ale též hygieny. V této souvislosti stojí za zm~nku, že: kult je 

v Židovství propojen s každodenním životem - často právě s hygienou. Dochází tedy 

k velmi úzkému propojení sakrálního a profánního. Vše, co popisuji, ukazuje Židovství 

jako náboženství orientující se na život. Bůh vidí moje skutky, což ovlivňuje můj život. 

Další rozdíl je v chápání dějin, kdy Bůh skrze Bibli resp. v našem případě zatím Starý 

zákon ukazuje na lineární vývoj, do kterého má Bůh moc zasahovat. Na počátku Bůh 

stvořil zemi a ta spěje ke svému konci, k soudnému dni. Člověk má jen jednu šanci - nežije 

tedy v cyklech reinkarnací, které by během pozemské přítomnosti určovaly, jak bude žít 

v dalším životě. 

Poslední zásadní rozdíl, který chci uvést, je v pojetí Boha. Ve východní tradici se člověk, 

subjekt, stává částí boha, objektu. Jakmile se vymaní z tohoto konceptu, je v iluzi, v máje. 

Oproti tomu stojí pyšný racionalismus naší doby, který prohlašuje za iluzi vše, co nepozná 

rozumem - tedy i Boha. Jinak řečeno: "Co si nespočítám, nezměřím, je iracionální, není 

vědecké." Na rozdíl od těchto dvou konceptů Bůh, jak o něm píše Starý z~on, sestupuje 

k člověku a aniž by byl jeho součástí, navazuje s ním vztah. Jedná se ne o Boha filozofů, 

ale Boha Abrahama, Izáka a Jákoba. A přestože člověk Boha rozumem nepojme, není pro 
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něj iluzí, protože člověku nejen starozákonnímu ale i dnešnímu neuškodí pokora, která mu 

dává určité vymezení, kam už nemůže, co jeho rozum nepojme, a vědomí, že není 

Bohem.21 .22 

1.9.3 Filozofický pohled na smysl života 

Podle Frankla, autora motta mé práce, život každého jedince má smysl i v té nejzoufalejší 

situaci. Je však zapotřebí cítit potřebu tento smysl hledat. Když člověk onemocní a je 

najednou plně odkázán na lůžko a na péči druhých osob, otvírá se před ním brána poznání, 

o které dosud nevěděl. Je to brána, která člověku mnoho vezme, ale také mnoho nabízí. 

Záleží na pacientovi, z které strany na své onemocnění bude nahlížet. Pokud se pacient 

oprostí od svého nemocného těla, může prožít zcela nový rozměr svého dosavadního 

života. Pokud se tomu tak stane, přestane mu najednou záležet na hmotných věcech okolo 

něho a začne mít mnohem hlubší zájem o to, co je v něm. Láska a vnitřní krása vyplují 

navenek.23 

1.10 Křesťanství 

Křesťanská spiritualita se týká hledání naplněné a autentické křesťanské existence, 

zahrnující propojení základních myšlenek křesťanství a celé zkušenosti života na základě 

křesťanské víry a v její sféře.24 Spiritualita se tedy týká života víry, toho, co víru žene a 

motivuje a co lidé pokládají za přínosné, co podporuje život věřících a má je k tomu, aby 

prohlubovali a zdokonalovali to, s čím teprve začínají. Spiritualita je uplatněním 

náboženské víry člověka ve skutečném životě tím, jak člověk používá své náboženské 

představy. Nejde jen o myšlenky, ale o způsob pojetí a prožívání života. Jde o naprosté 

pochopení reálnosti Boha.25
• 
26 

21 srovnej Novák, s. 1-3 
22 srovnej Vojtíšek, 2004 
23 srovnej Frankl, s. 86 
24 srovnej McGrath, s. 29 
25 tamtéž, s. 13 
26 srovnej Fouilloux, 1992 
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1.10.1 Typy křesťanské spirituality 

1.10.1.1 Katolicismus 

Považujeme ho za nejrozšířenější formu křesťanství, obecně nazývaný římský katolicismus. 

Mezi jeho základní znaky patří to, že se církev všeobecně pokládá za viditelnou božskou 

instituci, jejíž struktury se opírají o božskou realitu. Církví užívané formy vzývání Boha 

jsou pevné a ústředně stanovené a vyjadřují přesvědčení, že způsob modlení a vzývání 

Boha je nerozlučně spjat s tím, v co církev věří. Katolicismus je značně svátostný, klade 

důraz na svátostní uspořádání tzn. názor, že Kristův přínos, vyplývající z jeho smrti a 

vzkříšení, se na církev přenáší svátostmi. Katolická církev uznává sedm svátostí. 

Nejdůležitější svátostí je ta část mše, svaté přijímání, o níž se má za to, že zpřítomňuje tělo 

a krev Kristovu. Katolicismus zdůrazňuje úlohu svatých vůbec a Panny Marie zvlášť. 

1.10.1.2 Ortodoxie 

Ve své řecké nebo ruské podobě zachovává značnou kontinuitu s ranou řeckou církví a 

učení odvozuje od rané církve. Početně je ortodoxie nejsilnější ve východní Evropě, 

zejména v Rusku, Řecku, kde má významný vliv při utváření smyslu pro národní identitu. 

Mezi její základní znaky patří, že se orientuje výrazně na myšlenku tradice - paradose, 

zejména na spisy řeckých církevních otců. Tradice se pokládá za něco živého, co zůstává 

v podobě nezměněno, ale je schopno čelit jakékoli nové výzvě každé z následujících dob. 

Teologické myšlenky zahrnují dogmata o tom, že Svatý duch pochází jen z Otce-spíše než 

z Otce a Syna, jak je tomu v západních církvích. Ortodoxní užívání ikon, tj. obrazů Ježíše 

Krista, Panny Marie či jiné náboženské postavy. Ikony jsou okna vnímání, jimiž věřící 

může zahlédnout božskou realitu. Ortodoxní tradice připisuje značný význam 

opakovanému užívání Ježíšovy modlitby , která má tuto podobu: "Pane Ježíši Kriste , Synu 

Boží, smiluj se nade mnou". Kláštery hrají klíčovou úlohu při formulování a obraně 

ortodoxního étosu. Snad nejdůležitějším mnišským místem je hora Athos, ležící na 

poloostrově Chalkidiky, z kláštera pochází většina biskupů. 

1.10.1.3 Protestantismus 

Tímto výrazem označujeme ty církve, které svými počátky sahají do evropské reformace 

16. století. Některé tradice pocházejí z anglikánství, nakloněné katolicismu -
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anglokatolicismus, některé nakloněnější reformaci např. evangelictví, dále sem patří 

luteránství, metodismus. Mezi jeho základní znaky patří důraz na důležitost veřejné i 

soukromé četby bible. Odmítá řadu katolických představ, např. očistec, přímluvu svatých a 

jakoukoli formu zbožnosti vyhrazené Panně Marii.27 

Další rysy evangelictví: 

o značně biblické - studium bible, pravidelné čtení bible při osobních projevech 

zbožnosti, 

o zdůrazňování Ježíšova kříže, 

o Zdůrazňuje potřebu osobní konverze: nebezpečí formálního či vnějšího přijímání 

křesťanského učení bez jakékoli osobní proměny. 

o Kázání často zdůrazňují potřebu křesťanů ,,zrodit se znovu". 

o Evangelické církve i jednotlivci jsou hluboce zavázáni k evangelizaci neboli 

obracení jiných lidí na křest'anství.28 

Setkáváme se s tím, že si lidé pletou "víru" a "náboženská přesvědčení". Systémy 

náboženských přesvědčení jsou šatníkem víry, odrážejí vkus a styl jednotlivých epoch a 

kultur, jimiž víra prochází. Náboženství je hlubinnou strukturou společnosti a její kultury; 

náboženství staví a integruje lidský svět - víra překračuje hradby. Náboženství je domov, 

do kterého se člověk rodí, - víra je však věcí volby, rozhodnutí, svobodné odpovědi na 

povolání - a vydání se na cestu. 

Židovství mělo obě tváře - náboženství i víru, chrám i proroky, tradici kmene a krve i 

"vyjití" na cestu pouští. Křesťanství je ve své podstatě vírou, cestou následování. I když na 

své dějinné cestě na sebe vždy znovu bralo tvar náboženství, stavělo chrámy a vyjadřovalo 

se bohatým jazykem náboženství, ba podnítilo zvláštní propojení filozofie a náboženství, 

umění a politiky, vždy znovu - v osobách proroků, světců, reformátorů a kacířů -

vyšlehával žhavý plamen víry. Dynamika evropské civilizace, její krize a proměny, vnější 

27 srovnej Ptáčková, 1995 
28 srovnej McGrath, s.31-37 
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rozpínavost i vnitřní nepokoje, pramení z velké části z této trvalé polarizace mezi vírou a 

náboženstvím. Hovoříme-li o "krizi náboženství", mohli bychom v ní vždy vidět šanci pro 

víru jakožto volbu. Zatímco v katolické tradici vždy převládala tendence posilovat 

harmonii mezi vírou a náboženstvím, reformační tradice byla od počátku citlivá pro napětí 

mezi nimi - chtěla to, co je specificky křesťanské, osvobodit od všeobecně náboženského 

substrátu. 29 

1.11 Víra a skutečnost 

Na závěr této části jsem zařadila úvahu Tomáše Halíka, který podle mého soudu velmi 

dobře argumentuje proti časté výtce ze strany nevěřících. Podle Halíka teprve tváří v tvář 

tragédiím dvacátého století se v teologii - "teologii po Osvětimi" a "teologii po Gulagu" -

probudil stud nad pokusy bagatelizovat zlo zbožnými konstrukcemi. Příliš evidentní, 

nepopiratelná přítomnost zla v naší době zahradila mnoha lidem cestu k víře a důvěře 

v Boha. Je třeba si přiznat, že žijeme ve světě, který vzbuzuje náboženské pochybnosti, 

který připouští, sugeruje ateistický výklad. Boží dobrotu a spravedlnost nelze 

racionalisticky přistřihnout na míru lidských představ o tom, co je dobré a spravedlivé. 

Dialog s Bohem o tajemství zla a utrpení může nebo musí skončit tím, že se člověk skloní 

před nepochopitelností Skutečnosti, což ovšem bývá až následkem předlouhého a 

bolestného procesu, zápasu, proměny mysli. A víra je celý tento proces. Skutečnost víry 

bychom velice zredukovali a zmrzačili, kdybychom ji ztotožnili jen s okamžikem 

konečného vítězství nad pochybnostmi. Víra je pozemská skutečnost, patří ke stavu 

poutníků - ale k tomuto stavu, a tedy i k víře, patří také všechna zranitelnost a obtíže lidí na 

cestě, tedy i stálá přítomnost neodbytných otázek, pokušení a pochyb. Víra není konečným 

vítězstvím, nýbrž spíš stálým zápasem s pochybností. 

Ale udělejme ještě jeden krok: víra nespočívá jen v překonávání a odstraňování 

pochybností, nýbrž i ve schopnosti je snášet a vydržet. O lásce, rodné sestře víry, je psáno: 

láska všechno snese, všechno vydrží. Neplatí to také o víře? Nepatří k síle a opravdovosti 

víry také její schopnost unášet pochybnosti a kritické, palčivé, těžko zodpověditelné 

otázky?30 

29 srovnej McGrath, s. 37 
30 srovnej Halík 
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III. Praktická část 

Hypotézy 

1. Religiozita pomáhá k prožívaní kvalitnějšího života seniorů 

2. Je možné, aby v seniorském věku se člověk seberealizoval. 

3. Jaké nabízí společnost aktivizační programy pro seniory 

4. Proč soudobá společnost tabuizuje proces stárnutí a umírání. 

5. Jak vytvořit kvalitu života v seniorském věku 

1.11.1 Představení seniorských domovů sociální péče různých náboženství 

V následujícím textu představuji dva domovy pro seniory s odlišnou religiozitou: 

křesťanskou a judaistickou. 

1.11.2 Domov sociální péče Hagibor 

Velkou část členů Židovské obce v Praze tvoří přeživší šoa. Tito lidé jsou již vyššího věku 

a péče o ně patří k hlavním úkolům pražského židovského společenství. V úterý 6. května 

2008 byl především pro nejstarší generaci pražských Židů otevřen v Praze na Vinohradech 

nový Domov sociální péče. Ten představuje největší projekt v novodobé historii Židovské 

obce v Praze. Zahrnuje záchranu, obnovu a rekonstrukci historické budovy z počátku 20. 

století a navíc i velkorysou přístavbu ubytovací části domova a úpravu zahrady. Místo na 

Hagiboru, kde Domov sociální péče vyrostl, je významně spjato s životem české židovské 

komunity. Lokalita byla původně zakoupena pro plánované rozšíření Nového židovského 

hřbitova. Budovu ve stylu pozdní secese pak pražská židovská obec nechala před téměř 100 

lety postavit na podporu nemajetných a nemocných židovských občanů. Jako útulek pro 

nemocné a později starobinec sloužila až do roku 1943. Jméno Hagibor získal starobinec a 

přilehlá oblast ve 20. letech minulého století, kdy byl v těsné blízkosti vystavěn nový 

stadion židovského sportovního klubu Hagibor, což hebrejsky znamená .,hrdina ... Hagiboru 

patřila v multikulturním spektru předválečné Prahy nezastupitelná úloha jedinečného 
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sportovně-rekreačního areálu. Na počátku druhé světové války sloužil Hagibor jako 

nouzová škola, útulek a poslední oáza pro židovské děti. Koncem války byl areál nacisty 

proměněn v internační a transportní koncentrační tábor. Po válce byl Hagibor nakrátko 

vrácen Pražské židovské obci a budova starobince opět sloužila jako útulek pro staré a 

nemocné členy židovské komunity v hlavním městě. Na počátku padesátých let však 

budova připadla Vinohradské nemocnici, jejíž dětské oddělení zde zůstalo až do dubna 

roku 2006. Pečovatelský dům je koncipován jako středisko komplexní sociální péče, které 

poskytuje pobytové a ambulantní služby v historické budově a v přístavbě. Pod jednou 

střechou je tak spojen domov seniorů se čtyřiadvacetihodinovou odbornou zdravotní péčí, 

penzion pro seniory a denní stacionář. Domov zde najde na 60 klientů ve dvou a 

jednolůžkových pokojích. Pro členy židovské komunity je k dispozici i denní centrum, 

prostorná jídelna a současně prostor pro koncerty a klubovna. Domov vybudovala Židovská 

obec v Praze vlastním nákladem s význačným příspěvkem Federace židovských obcí a 

Židovského muzea v Praze za pomoci příspěvků a darů několika desítek dárců. 31 

1.11.3 Charitativní domov pro duchovní a řeholnice ve Staré Boleslavi 

Po násilném uzavření klášterů v padesátých letech dvacátého století a následném 

přestěhování sester a řeholníků do různých objektů po celém území tehdejšího 

Československa vznikly internační domovy. Sestry byly využívány jako levné pracovní síly 

převážně v obtížných sociálních provozech (např. v péči o mentálně a tělesně postižené), 

dále v průmyslu a v zemědělství. Postupně zestárly a jelikož bylo zakázáno přijímat mladé 

řeholnice, které by zajistily péči o starší sestry, dostala péči o ně na starost Česká katolická 

charita. Na základě usnesení vlády vznikly domovy ústavního typu pro církevní osoby 

s nepřetržitým provozem. V současné době poskytují komplexní služby (ubytování, 

stravování, rehabilitační péči, pomoc s hygienou) řeholnicím a duchovním. Řeholnice 

mohou díky těmto domovům zůstávat ve svých komunitách, na které jsou zvyklé, a přitom 

mají trvalou péči odpovídající jejich zdravotnímu stavu. 

31 srovnej Smékalová, s. 1 
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Obyvatelům je obdobně jako v domovech pro seniory poskytována péče podle jejich stavu. 

Důležitým prvkem je možnost duchovního uplatnění obyvatel domovů. Kněží, přestože 

kvůli svému zdravotnímu stavu nejsou schopni se o sebe zcela postarat, jsou zvyklí na 

pravidelný duchovní život. V domovech mohou denně sloužit mši svatou, případně se 

bohoslužby zúčastnit. Proto je ve všech těchto domovech velmi důležitá kaple, aby mohli 

obyvatelé i nadále žít plnohodnotným životem modlitby, což je pro ně ve stáří důležitý 

způsob jejich životního poslání. Ve Staré Boleslavi je domov pro kněze, spolupracovníky 

církve a seniory, kteří potřebují pomoc k běžnému životu a chtějí žít v církevním prostředí. 

Posláním domova je umožnit duchovním a ostatním seniorům žít plnohodnotným 

způsobem života, který žili doposud. Konkrétně se jedná o umožnění každodenní účasti na 

mši svaté, na modlitbě svatého růžence. I přes svoji fyzickou omezenost a zdravotní stav 

mohou svou modlitbou a trpělivým snášením křížů oslavovat Boha. Řádové sestry 

pomáhají klientům při uspokojování základních životních potřeb (hygiena, oblékání, příjem 

stravy, běžná ošetřovatelská rehabilitace), důstojně doprováZejí klienta 3ž do konce jeho 

života. 

Základní zásadou při poskytování služeb je křesťanský pohled na člověka, úcta k němu, 

vytváření domova pro uvedené seniory a podpora vztahů s okolím.32 

1.12 Seznámení s projektem 

Šetření navazuje na formulovaná teoretická východiska v první části mého textu. 

Specifikovala jsem ho na české prostředí a v jeho průběhu jsem užila standardní 

sociologické postupy a metody. Pracuji zde s metodou rozboru jednotlivýcl\ rozhovorů se 

seniory. Kladu důraz na obsah a duchovní orientaci, prožitky, traumata z holocaustu. 

Cílovou skupinou jsou muži i ženy seniorského věku33 , židovského, katolického i 

protestantského vyznání z různých regionů ČR, kteří v průběhu svého života byli vystaveni 

dlouhotrvajícímu stresu nebo dokonce ohrožení života. 

Zkoumaným prvkem je zde polostandardizovaný řízený rozhovor, a to vzhledem k věku a 

zdravotnímu stavu a mentální úrovně respondentů. Rozhovory jsem vedla sama na základě 

32 srovnej Oulík, s. I 
33 Seniorským věkem rozumím člověka staršího 60 let. Více str. 3 tohoto textu. 
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přesně stanoveného scénáře. Otázky jsem si předem vypracovala. Z rozhovorů jsem 

pořídila zvukový záznam, který jsem posléze využila v písemné analýze. 

Dotazování jsem vedla způsobem, zaručujícím anonymitu všem respondentům, které jsem 

řádně a úplně informovala. Seznámila jsem je se svým záměrem napsat bakalářskou práci, 

ve které využiji tématiku stáří a stárnutí. 

Výběr vzorku proběhl tzv. záměrným způsobem. Nejprve jsem si vytipovala 2 zařízene4 , 

ve kterých senioři žijí a v nich jsem po domluvě s ošetřujícím personálem daného zařízení 

oslovila 12 klientů v každé organizaci. Celkem jsem oslovila 24 seniorů. Seznam 

oslovených respondentů jsem nakonec zmenšila, protože 3 senioři nakonec odmítli 

rozhovor a jedna žena onemocněla. Sběr dat proběhl v měsících červnu, červenci a srpnu 

roku 2008. V rámci analýzy pracuji s doslovnými přepisy rozhovorů, z nichž také užívám 

přímé citace jednotlivých respondentů kvůli zpřesnění vyvozených, zobecněných závěrů. 

Jednotlivé rozhovory jsem označila pořadovým číslem, u respondenta jsem si zaznamenala 

jeho pohlaví a věk. Výzkumný vzorek respondentů, kteří mi poskytli svůj čas a zúčastnili 

se rozhovoru, tvoří tedy 20 seniorů, přičemž 9 je židovského původu a vyznává židovské 

náboženství, 8 seniorů vyznává římsko-katolické náboženství, 2 evangelíci a jedna žena 

z Československé církve husitské. Souhrnně souhlasilo s rozhovorem 12 žen a 8 mužů. 

Průměrný věk činil 83 let a 6 měsíců u mužů a u žen 83 let a 5 měsíců. V celkovém výčtu 

dosáhl průměrný věk oslovených 83 let a 5 měsíců. Věk nejmladšího muže" z oslovených 

činil 69 let a u nejstaršího pak 93 let. Nejmladší ženě bylo 71 let a nejstarší o 24 let více. 

Obecně mohu konstatovat, že ženy reagovaly vstřícněji na můj požadavek, čemuž 

odpovídal i větší rozsah rozhovoru. 

34 Nábožensky vyhraněná zařízení, jejichž zřizovatelem je státem uznávaná náboženská organizace. 
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Tab. 1 [Zastoupení respondentů z hlediska pohlaví a vyznání ve výzkumném šetření] 

~ 
v muži celkem 

Průměrný věk [rok] 
zeny 

muži ženy 

židé 6 3 9 90,5 88,6 

katolfci 4 4 8 83 81 

protestanti 2 1 3 77 80,5 

Celkem 12 8 20 83,5 83,4 

1.13 Scénář rozhovoru s respondentem 

Před zahájením rozhovoru jsem informovala klienta, který dříve vědoÍpě prpjevil zájem se 

mnou spolupracovat a účastnit se výzkumného šetření o tom, že zpracovávám v rámci 

bakalářské práce problematiku duchovního života seniorů a jako důležitý podklad pro její 

tvorbu potřebuji znát stanoviska a vyjádření konkrétních osob. Sdělila jsem, že :lachování 

anonymity z mé strany považuji za zcela samozřejmé, uvedená vyjádření použiji ·Výhradně 

k zmíněnému účelu a zaznamenané odpovědi a reakce následně převedu do digitální 

podoby. Klienta jsem také poučila, že nemusí odpovídat na jemu nepříjemné otázky a 

rozhovor může kdykoli v jeho průběhu bez udání důvodu ukončit. Scénář sestával ze 20 

otázek, které uvádím v textové příloze 1. 

1.14 Analýza obsahu všech rozhovorů 

K bližšímu zkoumání jsem vybrala těchto 14 otázek: 3, 4, 6, 7, 8, 10, ll, 12, 13, 14, 16, 17, 

18, 19. U nich blíže srovnávám kladné, záporné a neutrálne5 odpovědi. Bližší výsledky 

předkládám v grafu č. 1 a 2. 

35 Do kategorie neutrálních odpovědí jsem zařadila reakce, u nichž si respondenti nebyli jistí, nechtěli se 
vyjádřit nebo prostě nevěděli. 
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Graf č. 1 [Odpovědi židovských seniorů] 
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K prvnímu prezentovanému grafu - celkově převažují kladné odpovědi. Za jednotlivé 

otázky bych uvedla pro zajímavost, že na 14., 16., 17. otázku v pořadí, reagovali téměř 

všichni kladně. Většina zmínila, že ve svém životě prožili okamžiky, jejichž průběh a 

výsledek si jen obtížně vysvětlovali. Rovněž všichni se zasazují o předávání duchovních 

principů, tradic a tezí mladším generacím. Za důležité považuji uvést, že jen 2 senioři by se 

rozhodli pro ateizmus, ostatní by víru neměnili. 

Graf č. 2 [Odpovědi na otázky u křesťanských seniorů] 
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K druhému předloženému grafu bych doplnila, že katoličtí a evangeličtí senioři byli ve 

svých odpovědích a reakcích uvážlivější a odpovídali mnohdy nejednoznačně nebo 

neurčitě. Naprosto jednoznačně a shodně odpověděli, že by víru neměnili. 

1.15 Analýza obsahu rozhovorů židovských seniorů 

K židovské víře, ke které se přihlásilo celkem 9 dotazovaných seniorů, nejčastěji 

motivovala rodina nebo širší sociální prostředí. Na třetí otázku uváděli senioři, že mají 

potřebu věřit v dobro, dobré a hodné lidi, inteligenci člověka, v Boha, v moc přírody, ve 

vyšší moc, než je sám člověk. Na čtvrtou otázku, která zjišťovala samotný duchovní život, 

odpovídali dotazovaní velmi rozpačitě, a to buď záporně s tím, že jsou liberální věřící nebo 

že by chtěli duchovně žít. Pouze jeden odpověděl zcela jistě- kladně s tím, že duchovní 

život ho nesmírně obohacuje. Na otázku pátrající po tom, co vlastně duchovní život je a jak 

by ho dotazovaní definovali, reagovala většina pohotověji: nemateriální svět, prožitky duše, 

přesah naší mysli. Jedna žena upozornila, že lidé často směšují duchovno s náboženstvím, 

přičemž ona vnímá náboženství jako obecné a společné více lidem a duchovno jako součást 

jednotlivce. O poznání lépe se respondenti vyjadřovali ke konkrétnímu přínosu duchovního 

života, což zjišťovala pátá otázka. Oslovení uváděli: odvahu, smysl života, uspokojení, 

nedílnou součást osobnosti, radost ze života. Pouze jedna 95letá žena uvedla, že žádný 

přínos nepociťuje a rovněž na šestou otázku odpověděla, že nechce s nikým o této oblasti 

hovořit. Oproti tomu zbývající respondenti uvedli, že rádi hovoří o otázkách své víry 

s rabínem, ostatními, kteří projeví zájem. Na 7. otázku v pořadí všichni odpověděli kladně. 

Někteří své odpovědi doplnili: ,,Kdysi jako lékař jsem to negoval, ale v praxi vím, že něco 

takového existuje." Osmá otázka, tázající se na představy o posmrtném životě, znejistěla 

některé. Ti uvedli, že mají zvláštní představy, které nemohou vyjádřit nebo "v tom nemají 

jasno". Jeden muž uvedl, že lidská duše je forma energie, která se nemůže jen tak lehce 

vytratit. Jiná seniorka uvedla, že "dobrá a hluboká duše se určitě převtělí. Takový člověk je 

pak oduševnělý." K 9. dotazu, zaměřeného na oslavu svátků uváděli dotázaní, že židovské 

svátky jsou krásné, rádi na ně a jejich oslavy vzpomínají. Vyjadřovali se v tom smyslu, že 

toto je ono duchovno a zároveň tradice. Další význam spočívá v tom, že si člověk může 

v těchto obdobích uvědomovat více své chyby a zapracovat na jejich minimalizování. 

K oblíbeným svátkům židovští senioři uváděli, že si oblíbili Vánoce, Jom kipur, Chanuku, 
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Purim. Jedna žena pouze uvedla, že nemá ráda Štědrý den. Na jedenáctou otázku 

odpověděla polovina dotazovaných, že se nemodlí nebo že se modlili dříve v dětství. 

Ostatní se modlí vlastními slovy za blaho svoje nebo svých blízkých, jeden muž uvedl, že 

hovoří s Bohem. Na dvanáctou otázku odpověděli 3 záporně, většině zůstala k této otázce 

lhostejná, pouze jedna žena se vyjádřila: "že tomu tak může být." Na 13. otázku zjišťující, 

zda si oslovení přejí, aby jejich potomci vyznávali stejné hodnoty a náboženství reagovali 

překvapivě téměř všichni stejně: "To si musí rozhodnout oni sami." nebo "Je to jejich věc." 

Dále také uváděli, že si musí toto každý rozmyslet a zvážit sám, nikomu nelze nic 

vnucovat. Pouze jedna žena byla proti. Zajímavě odpovídali senioři na 14. otázku, většina 

shodně kladně uvedla, že v životě toužili po určitých věcech, hodnotách a toto přání se jim 

splnilo. Na patnáctou otázku všichni uvedli, že všechny jmenované hodnoty patří mezi 

duchovní. K šestnácté otázce lidé uvedli například: "My proto musíme dělat něco sami, aby 

dobro bylo silnější. Zlý člověk nemůže být klidný. Nesnáším sprostotu!" a dále také: "75% 

lidí na zemi je dobrých, které ovšem ovládá zbytek zlých ... " Jiný senior poznamenal, že si 

dobro musíme hájit a chránit. Ostatní považovali dobro za silnější a mocnější. K 17. otázce 

se pouze 2 dotázaní vyjádřili záporně s tím, že to podle nich v dnešní době nemá žádný 

smysl. Ostatní uváděli, že se snaží předávat mladším lidem své zkušenosti a zážitky formou 

vyprávění nebo přednáškami. 36 Na osmnáctou otázku odpověděli všichni, kromě jedné 

ženy, kladně. Na 19. otázku ohledně volby jiné víry všichni uvedli, že nikoliv. Na 

závěrečnou dvacátou otázku, která vybízela k většímu zamyšlení, někteří uvedli: "Láska 

zahrnuje velmi mnoho věcí; vztahuje se k lidem, zvířatům a všemu živému. Zahrnuje vše, 

co život přináší. Patří sem i mnohá vyjádření lidského myšlení formou umění, filozofie ... " 

Jiný 93letý senior uvedl, že láska je smyslem všeho konání a přál by si jí mnohem více, než 

ji lidé v současné době projevují. Jiný muž uvedl, že věří v lásku, která vychází z nitra 

člověka a směřuje ke druhým. Zmiňoval svou životní zásadu: "Miluj svého bližního jako 

sám sebe!" Zajímavě odpověděla žena, která uvedla, že její jediné, celoživotní manželství 

ztělesňovalo lásku v pravém slova smyslu. 

36 V tomto ohledu bych připomněla, že tito oslovení přežili holocaust. 
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1.16 Analýza obsahu rozhovorů s katolíky a protestanty 

Také seniory, z nichž 8 se přihlásilo k římsko-katolické církvi, 2 k evangelické a jedna žena 

k husitské, motivovala k víře rodina a nejbližší příbuzní. Na třetí otázku reagovalo 6 

oslovených kladně, pouze jeden uvedl: "Kdyby existoval Bůh, nedovolil by zvěrstva se 

židy." Na čtvrtou položenou otázku uvedlo 5 lidí, že se snaží žít vlastní duchovní život, 

jeden nevěděl a jeden uvedl, že nikoliv. Pátou otázku spojovali respondenti nejčastěji 

s vírou, životem z víry, vlastním aktivním církevním životem. Jeden oslovený nevěděl, jak 

odpovědět. Přínos duchovního života dávali senioři do souvislosti se smířením, zklidněním, 

klidem, všeobjímající láskou. Někdejší katolický duchovní uvedl: "Vědomí nitemého 

spojení s Pánem Bohem a naději na věčnou spásu." Týž muž reagoval na 6. položenou 

otázku, že touží po rozhovoru s papežem. Jiný muž uvedl přání, že by rád pohovořil 

s kardinálem Miloslavem Vlkem. Doufá, že mu ho jeho pečovatelé zprostředkují. Na 7. 

otázku reagovali bez výhrady všichni kladně a doplnili - Pán Bůh. Jeden muž uvedl, že 

lidské životy a kroky řídí Bůh, ve spolupráci s člověkem a jeho svobodnou lidskou vůlí. 

Dotaz zjišťující názor na posmrtný život rozdělil dotazované na polovina. První nevěděla, 

znejistěla a negovala posmrtný život. Druhá část si byla jeho existencí zcela jistá. Jeden 

respondent přirovnal posmrtný život k absolutnímu bytí. Ke slavení křesťanských svátků se 

respondenti vyjadřovali velmi podobně, vnímali je jako období ke klidu, rozjímání, 

vzpomínkám na mládí, posilování tradic. Spíše než jako nejoblíbenější, zato nejdůležitější 

považovali senioři Velikonoční svátky, následované Vánoci. Jeden zmínil, že slaví všechny 

významné křesťanské svátky se stejnou radostí. Na jedenáctou otázku, zjišťující, zda se 

senior modlí, uvedli dotazovaní, že se modlí podle Bible a breviáře. Jeden zmínil, že 

modlitbu vnímá jako osobní kontakt s Pánem Bohem i třeba modlitba beze slov je pro toho 

člověka nitemým stykem s Bohem. Dva lidé se nemodlí vůbec. Na základě 13. otázky 

vyjádřila většina určité přání, aby se za ně jejich blízcí i bližní modlili. Jeden uvedl, že to 

není třeba. Na čtrnáctou otázku ohledně následování jejich víry mladší generací se většina 

vyjádřila negativně, zbylí neurčitě a jeden by byl rád, kdyby se jeho potomci rozhodli 

svobodně jít jeho cestou, protože: " ... starý člověk se dívá zpětně na život a v uceleném 

pohledu vidí pozoruhodné cesty, životní zvraty, ve kterých je nyní z mého pohledu Boží 

vedení." Naprostá shoda panovala v reakci na 15. položenou otázku, ke jmenovaným 

hodnotám nikdo další charakteristiky ani komentáře nepřidával, pouze s daným výčtem 
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všichni souhlasili. Zajímavě odpovídali senioři na 16. otázku: většina si přála přirozené 

vítězství obecného dobra nad zlem. Někteří se ale rozohnili a poukazovali na současnou 

politickou (domácí i mezinárodní) situaci a cítili, že tomu tak asi nebude. Jiný dotazovaný 

uvedl, že k tomu, aby přirozené dobro vítězilo v každodenním souboji nad zlem, se musí 

každý jednotlivec svým možným způsobem zasloužit o jeho rozvoj a úspěšnost. Komentář 

jiného osloveného:"Ano, věřím v dobro. Pramení z Božího absolutna, zlo způsobuje 

nezvládnutá lidská svoboda a pokažená vůle." Na 17. otázku uvedla většina, že vzhledem 

ke svému zdravotnímu stavu a věku už takto nepůsobí. Dva respondenti uvedli, že v rámci 

rozhovorů a osobního kontaktu se o určité předávání duchovních principů v rámci svých 

možností snaží. Na osmnáctou položenou otázku reagovali 3 oslovení záporně, ostatní 

uvedli, že pro ně duchovní život v danou životní etapu znamená prioritu. Stejně jako 

židovští senioři, tak i křesťanští se vyjádřili v tom smyslu, že by se rozhodovali pro stejnou 

víru, pokud by měli možnost volby. Zodpovídání závěrečné otázky vyvolávalo úsměv a 

příjemné pocity u dotazovaných. Jedna žena uvedla velmi podobně jako židovská seniorka, 

že 54 let trvající manželství považuje za skutečnou lásku. Jiná žena reagovala slovy: 

"Snažím se s láskou přistupovat k druhým, být ohleduplná a vyvarovat se ubližování." 

Nejstarší oslovený muž - 93letý více zapřemýšlel a uvedl: "Láska tělesná a duševní, 

taková, která chce nejen brát, ale mnoho dávat. Taková přetrvává po celý život, a to i 

v době odloučení, nemoci. Věrnost znamená závazek na celý život vůči partnerovi. Duševní 

láska se týká všech lidí. Láska duchovní je láskou náboženskou. A my jsme uvěřili v lásku 
f. 

(Jan, 4.16). Celou podstatou člověka je tedy jak láska duševní, tak lás~a duchovní. 

Svobodná vůle patří k podstatě člověka. Svobodná vůle slouží k nesmírnému dobru nebo se 

může obrátit proti sobě, proti Bohu v podobě hříchu, čehož se musíme ponejvíce 

vyvarovat." 

Odpovědi na hypotézy 

1. Religiozita pomáhá k prožívaní kvalitnějšího života seniorů 

Ze svého šetření a rozhovorů jsem dospěla k závěru, že religiozita umožňuje jedinci 

prožívat kvalitnější život, jejich okolí by je v tomto směru mělo podporovat. 

2. Je možné. aby v seniorském věku se člověk seberealizoval. 
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Aktivita je chápána jako hlavní prostředek v boji proti stárnutí. Aktivita se realizuje jak 

v tréninku a cvičení dosavadních schopností a dovedností, tak i v zájmové činnosti a vůbec 

veškerých činnostech, které staří lidé považují za smysluplné. Potřeba seberealizace 

v seniorském věku se musí začít naplňovat novými způsoby. Je třeba hledat způsoby 

sebepotvrzení pomocí různých aktivit a realizace mimo práci. Někteří se ubírají ke 

zdůrazňování své minulé činnosti, ke svým koníčkům, k umění kde mohou vyjádřit slovem 

písmem, malbou své pocity, své zkušenosti, prožitky, ale i traumata, pocity nejistoty, své 

bolesti. 

3. Jaké nabízí společnost aktivizační programy pro seniory 

Aktivizační programy jsou rozvíjeny úspěšně jak na úrovni preventivní i na úrovni léčebné 

- vlastní terapie (např. kognitivní rehabilitace) i sekundární prevence (např. u lidí 

s počínající demencí, i u nich může totiž přiměřená aktivizace značně zlepšovat kvalitu 

života a zpomalit postup choroby). Aktivizační programy bývají zařazovány i do 

komplexní psychoterapeutické péče o osoby s poruchami adaptace (např. po přechodu do 

domova důchodců či jiné ústavní péče- relokační syndrom). Aktivizačními programy pro 

seniory jsou např. kurzy alternativní arteterapie, muzikoterapie, kurzy tréninku paměti, 

kurzy kreativního myšlení a v širším smyslu i Univerzity třetího věku, které poskytují 

ucelené vzdělávací programy určené speciálně pro seniory. Jinou možností je zapojení do 

různých aktivit "Klubů aktivního stáří", seniorských center či do práce dalších 

svépomocných organizací. Snaha o aktivizaci starých lidí však musí plně respektovat 

individuální možnosti i přání každého člověka - důležité je pomoci mu nalézt motivaci pro 

vytváření krátkodobých i delších cílů, umožnit mu prožít zážitky úspěchu a posilovat jeho 

sebeúctu. 

4. Proč soudobá společnost tabuizuje proces stárnutí a umírání. 

Díky ateizaci religiozního myšlení v průběhu dvacátého století došlo k absenci vnímáni 

procesu stárnutí a umírání, k absenci duchovního rozměru při procesu stárnutí a umírání. 

Socialistická a následně komunistická společnost nechtěla připustit, aby stáří a umírání 

bylo viditelné. Z toho vycházely základy zřizování ústavů pro dlouhodobě nemocné seniory 
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mimo střed společenského dění, na okrajích měst a krajů. Bylo preferováno mládí a aktivní 

přístup k práci, k budování socialistické společnosti. Staří lidé byli nepotřební, nešel využít 

jejich pracovní potenciál. Naštěstí již postupně dochází ke zlepšování v přístupu 

k seniorům, kjejich potřebám. 

5. Jak yytvořit kvalitu života v seniorském věku 

Kvalita života, znamená životní pohodu. Je to situace, kdy člověk nestrádá v žádném 

směru, nebo svou situaci sám vnímá pozitivně. "Kvalita života se zaměřuje na behaviorální 

a sociální oblast života seniorů." Pro kvalitu života nebo také životní pohodu je 

nejdůležitější zjistit, co vytváří její podmínky. Na tyto podmínky se zaměřit a snažit se 

dopomáhat seniorovi kjejich dosažení. Aby se člověk mohl cítit spokojeně, měly by být 

uspokojovány jeho potřeby, které se během stárnutí mění. 

Diskuse 

Duchovní dimenze každého člověka patří k nejintimnějším oblastem života, do které, podle 

mého, ani on sám není schopen absolutně nahlédnout. 

Domnívám se, že duchovní život věřících seniorů nabývá větších, bohatších rozměrů, 

protože tradiční hodnoty jejich života mají hluboký vztah k minulosti, k mystickým 

představám o světě, obohacené o individuální prožitky jedinců. 

Až teprve při studiu jsem si uvědomila, že pro svou práci jsem si náhodně zvolila skupiny 

lidí, kteří prožili pronásledování a snahu o jejich likvidaci. Na tom, kdo byli jejich 

protivníci v tomto případě, až tak nezáleží. Oběma skupinám šlo o holé životy, obě skupiny 

měly být trvale a navždy vyhlazeny ze světa. Srovnávat jejich pohled na svět, na život 

vlastní, co si myslí, kdo za to může, na jejich postoj k životu nyní, kdy žijí v relativním 

klidu a míru, bylo a je velmi zajímavé. A opět to v člověku vyvolává mnoho otázek. Proč ti 

co věřili, už nevěří? Ti co věřili, věří dál i po všech těch hrůzách? Je snad život pro věřící 

jednodušší? Umí si snad lépe vysvětlit vše, co se děje, respektive toto lépe chápou? Je 

postoj k životu věřících pevnější v základech právě díky silné víře? Proč někteří věřící, ale i 

lidé žijící duchovním životem bez vyznání jsou schopni se snáz vyrovnat s úmrtím blízkých 
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a přijímají tuto skutečnost jako naprostou součást života a nevěřící se cítí zcela zaskočeni a 

nechápou, že se toto mohlo stát. Možná, že vážně záleží na výkladu víry, na chápání 

jednotlivce, nebo jiných okolnostech. Myslím, že vždy a ve všem největší úlohu sehrává 

samotný jednotlivec. Jak se on sám staví k životu nejen svému, ale i životu ostatních lidí, 

zvířat, přírodě, celé Zemi, vesmíru i Bohu. Jak on sám se celý život snažil žít, pokud 

pochopil smysl života. Dále to, proč tu je, jaký úkol během svého života má splnit. Pokud 

si to vše uvědomí, přijde na to, že nežije tady sám pro sebe a smysl života tkví v pomoci 

druhým, pokoře a úctě k životu jako takovému. Ze svého pohledu si myslím, že nezáleží na 

konkrétním vyznání člověka. Mnoho záleží na každém: jeho chování, jednání, smýšlení 

o sobě a druhých. Každý z nás o svém životě rozhoduje sám, jen sám za sebe, což považuji 

za spravedlnost. I když mnoho lidí si myslí, že za jejich život je zodpovědný kdokoli jen ne 

oni. Je to samozřejmě jednodušší, protože když se mi nedaří, mohu to svést na něco nebo 

někoho. Špatně se nám přiznává vlastní vina, přestože jsme se rozhodli právě tak a ne jinak. 

Neuvědomujeme si, že ta svoboda, kterou vlastníme, tkví právě v tom, že mám možnost 

rozhodování: správného nebo nesprávného. Kromě svobody tkví v přirozenosti člověka 

bohatství nejcennější: láska. Tu nosí každý ve svém srdci, mnozí ji ovšem musí probudit 

k životu. Láska se probouzí v nás v tom nejmladším věku, k čemuž nás vedou rodiče. 

Prožitek lásky znamená pro člověka tolik jako uspokojení základních fyziologických 

potřeb, a to po celý život. Když ji máme a byla nám dávána, jsme schopni ji dál přijímat, 

ale také rozdávat. Ani starý člověk nesmí zůstat stranou. Staří lidé mnohdy prožívají 

poslední roky života v osamění vlivem okolností. Nikdo je nevezme za ruku a nepřitiskne 

k sobě. Lásku dávali svým dětem , svým rodičům a najednou jsou tu sami a na lásku k sobě 

dávno zapomněli. K tomu ještě přispívají nemoci, bolesti, zlé vzpomínky a láska se 

pomalu, ale jistě ztrácí. Obnovit pocit lásky je někdy běh dosti dlouhodobý. Díky svým 

útrapám a opuštěnosti se uzavírají do sebe a navázat s nimi vztah je někdy obtížné. 

Probudit v nich nejprve důvěru a pocit víry v to, že se o ně druhý zajímá, posléze v nich 

probouzet známý pocit lásky, hlavně lásky k sobě, je nelehký úkol. Ale když se to povede, 

zažívají obě strany nádherný pocit štěstí. Samozřejmě mám na mysli lásku všemohoucí, 

všeobjímající, lásku bezpodmínečnou. Tu vnímám jako jedinou a pravou láska, která hřeje, 

i když venku mrzne. Láska, která polaská, když se nám nedaří. Láska, která nás neopouští 

ani v těch nejtěžších chvílích života. Měli bychom si ji hýčkat a chránit. 

40 



Přestože seniory mnohdy zasáhnou zdravotní či životní starosti, víra jim pomáhá se 

zvednout a kráčet dál vpřed s oporou o onu víru. Senioři mají určitě jedno společné: všichni 

si zasluhují úctu, pochopení, pomoc, pohlazení na těle i na duši, pozornost, vědomí 

potřebnosti i ve svém věku, protože od nich můžeme čerpat životní moudrost. 

Závěr 

V předloženém textu jsem blíže specifikovala problematiku stáří z pohledu vývojové a 

sociální psychologie, poukázala jsem na důležitost a význam možnosti uspokojení 

náboženských potřeb. Následně jsem upozornila na určitá úskalí tzv. alternativní 

religiozity. Velmi stručně a obecně jsem charakterizovala židovství, křesťanství. 

V praktické části jsem formou rozhovorů srovnala pohled židovských a křesťanských 

seniorů na duchovní život. Nejvýrazněji vystupuje rozdíl v určité sebejistotě a 

jednoznačnosti. Židovští senioři více realisticky a sebejistěji hovořili o svém duchovním 

životě. Křesťanští senioři více přemýšleli a odmítali konkrétněji odpovídat. Naprostým 

shodným znakem ovšem je, že obě skupiny duchovní život obohacuje, přijímají životní 

strasti snáz. Víra pro ně představuje velkou oporu. 

Výraznější rozdíly mezi křesťansky orientovanými a židovskými semory jsem 

nevysledovala. Z rozhovorů jsem ale vycítila, že někteří židé pociťují určitou hořkost a 

bolest po prožitém utrpení za druhé světové války. Naopak na mě velmi zapůsobilo, s jakou 

jistotou a samozřejmostí někteří o své víře a duchovním životě hovořili. Považují ho za cosi 

zcela samozřejmého a daného. Nijak nepochybují. 

Když jsem začala psát, neměla jsem vůbec představu, co všechno toto téma obnáší. Při 

studiu literatury se mi postupně otevíraly stále nové a nové možnosti, které lze k tomuto 

tématu zařadit. O duchovním životě by se dalo napsat mnohem více než stanoví 

doporučený rozsah pro bakalářskou práci. Ten bych rozšířila například podrobnějším 

rozborem jednotlivých náboženství. Z této nabízené, široké škály jsem se zaměřila na 

srovnání a chápání duchovního života seniorů židů, katolíků a evangelíků. 

• 
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Práce s touto tématikou byla pro mě velice zajímavá po všech stránkách. Dozvěděla jsem se 

mnoho teoretických informací o jednotlivých náboženstvích. Zpřesnila jsem svoje 

představy a upravila názory na náboženské zvyky a tradice. Přestože jsem dříve věděla 

o jejich existenci, blíže jsem se o ně nezajímala. Práce na tomto textu mi celou 

problematiku, jak jsem již uvedla, ujasnila a v mnohém mě zbavila předsudků. Odhalila 

jsem skryté významy samotného pojmu duchovní život. Věděla jsem, že mě něco vnitřně 

naplňuje, ale nechápala jsem , že to je duchovní život. Měla jsem možnost vyslechnout 

spousty lidských osudů, poznat alespoň ve zkratce životy lidí. Právě to mě vedlo 

k hlubšímu zamyšlení se nad životem samým a životem svým. Jejich osudy vás přimějí 

přemýšlet a tázat se, zda opravdu Bůh existuje, je-li na světě spravedlnost. Proč jsou lidé 

tak nenasytní, hladoví po cizím majetku, po lidských životech Proč baží po Zemi, která jim 

nenáleží? Proč si myslí, že člověk je pánem tvorstva, pánem světa, že je nejdokonalejší, 

nejmocnější? Co některé lidi vede k tomu si toto myslet a být bezohlednými a chovat se 

nenávistně k lidem, k přírodě a zvířatům. Tito lidé postrádají základní soudnost. Nevěří, že 

jejich jednání se obrátí jednou proti nim. Pokud se tak stane najednou, prosí a o pomoc. 

Tváří se nevinně, jakoby nikdy nic takového nedělali, najednou nechtějí přijmout 

zodpovědnost za své jednání, činy. Vyvolává to další tázání. Proč jiní lidé jsou dobro samo, 

ať mají jakkoli složitý a mnohdy těžký život? Přitom si nestěžují, pomáhají druhým, radují 

se z maličkostí a jsou šťastní. .. 
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Přílohy 

1. Textová příloha 

Soubor výzkumných otázek 

1) K jaké církvi se hlásíte? 

2) Kdo Vás motivoval k víře? 

3) Máte potřebu v něco věřit? 

4) Co si představíte pod pojmem duchovní život? 

5) Jak prožíváte duchovní život? Čím vás obohacuje? 

6) Máte zájem si v soukromí promluvit s představeným své církve? 

7) Myslíte si, že je nad námi někdo, něco, kdo řídí vesmír, kdo nás zplodil, kdo nás 

výhradně miluje? 

8) Věříte v posmrtný život? 

9) Co pro vás znamená slavení židovských/křesťanských svátků? 

10) Máte oblíbený svátek? Jaký? 

ll) Modlíte se? 

12) Přejete si, aby se někdo modlil za Vás nebo Vaši rodinu? 

13) Přejete si, aby Vaše děti, vnoučata byli věřící? 

14) Splnilo se Vám někdy něco, co považujete za zásah z vyšší moci, případně zázrak? 

15) Které z uvedených hodnot považujete za duchovní potřeby: dobro, láska, přátelství, 

soucit, morálka, umění, četba, krása, spravedlnost? 

16) Myslíte si nebo věříte, že existuje dobro a zlo? Je podle Vás dobro.jé silnější než zlo? 

17) Předáváte principy duchovního života? Mělo by se to podle Vás dělat? 

18) Patří duchovní život k Vaším prioritám? 

19) Rozhodl/a byste se pro jinou víru? 

20) Co je láska? 



2. Obrázková příloha 

Cyklus fotografií Karla Cudlína: Stáří v Domově sociální péče Hagibor 

Obr. 1 Atrium Bagiboru 

Obr. 2 Pomocná ruka aktivizační terapeutky 



Obr. 3 Židovská žena 

Obr. 4 Společenské odpoledne 



Obr. 5 Společenské odpoledne II 

Obr. 6 Sledováni televize 



Obr. 7 Senioři v atriu Hagiboru 

Obr. 8 Židovský senior - jeden z respondentů 



Obr. 9 Láska kvete v každém věku 

Obr. 10 Pozorný posluchač 


