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Úvod

Ptáte se, proč by se člověk měl zabývat stářím? Známe ho přece dobře každý ho máme ve své rodině a dokážeme o něm mluvit podle zkušeností se svými
prarodiči. Opravdu ale víme, co je to stáří, nebo si jen vytváříme vlastní představy
o životě našich babiček a dědečků? To, že jednou budeme všichni staří, také
s naprostou jistotou víme, i když na to téměř nikdy raději nemyslíme. Nikterak se
na to totiž netěšíme. Proč na to tedy vlastně myslet a proč si pokládat otázku stáří
a jeho souvislosti s rodinou?
V současné době dochází к mnohým významným změnám, které se dotýkají
celého rodinného systému. Ani si neuvědomujeme, že poprvé v lidské historii žijí
pospolu čtyři generace. Každá z nich má jiný osud, každou poznamenala jiná doba.
Úloha stáří v životní a rodinné dráze jedinců strmě roste, a proto se problém
adaptace rodiny na starší a staré rodiče a prarodiče vyhrocuje.
Většina z nás se snaží na stáří nemyslet, vždyť je to ještě daleko, ujišťujeme
se lživě. Ani média u nás stáří nereflektují, a pokud ano, tak spíše v negativním
smyslu ve spojitosti se špatnou péčí o staré, či důchodovou

problematikou.

Pozitivní obraz stáří chybí i u osobností naší kultury, kde se často setkáváme s více
či méně zdařilým maskováním známek stárnutí. Nechtějí si totiž přiznat, že jsou již
staří. Také v dějepise se dozvídáme o nejrůznějších moudrých a významných
osobnostech naší historie a přitom často netušíme, že vlastně byli již staří, když
vytvořili své velké dílo. Marná sláva, naše společnost slepě hlásá dál své heslo:
„Mládí vpřed!", a na varovně zdvižený ukazováček demografů s jejich výpočty
a prognózami o stárnoucí populaci příliš nehledí.
Nepochybné prodlužování délky našich životů nijak zvlášť neřešíme.
Nemůžeme pak vidět ani, jak se promítá do změn délky jednotlivých životních
cyklů rodiny i jejich kvality. S negativní představou o stáří, která se patrně usadila
v pozadí našich myslí, bychom měli začít něco dělat. Problematika starých, to není
jen otázka důchodů, ale zahrnuje také potřebu této životní etapě správně rozumět
a dokázat se s ní vyrovnat ve své rodině a u sebe samých. Týká se to nás všech
a nikdy na to není příliš brzy ani pozdě.
5

Není důležité, jak jsme staří, ale jak stárneme. Dostatečná informovanost
o tom, co je to stáří a jak v něm kvalitně žít, je nejen do budoucna, ale již dnes
velkým úkolem společnosti a záležitostí rodin, které jsou v různosti svých forem
a struktur spojnicemi generací, základními jednotkami společnosti a prostředím, jež
je každému člověku nejblíže. Je nutné vyvrátit mýty v pojetí stáří jako nemoci
a mnohé další.
Charakter i úloha stáří se v posledních desetiletích dynamicky proměňuje.
Podíl i počet starších osob, mezi nimi především žen, u nás trvale vzrůstá. Kolik je
ale těch, kteří je budou obsluhovat? Přiznejme si upřímně - vrátit se zpět v čase
к soužití více generací v jedné rodině, kde vzájemně se o sebe postarat bylo
přirozené, již bohužel nelze. Kde tedy začít s hledáním té správné cesty do stáří
a správného přístupu к němu?
Měli bychom vědět, co nás v závěrečné životní fázi pravděpodobně čeká,
nebát se jí a nebát se ani správným způsobem motivovat své prarodiče к přiměřené
aktivitě a uskutečnění naplněného života i v seniorském věku.
Tato práce je pokusem přiblížit charakteristiky stáří jakožto společenského
fenoménu, a toho, jak souvisí s rodinou. Budeme se v ní ptát, jak se tyto dva
elementy proměnily v historii, jaké jsou jejich vzájemné vztahy dnes a také jaká by
mohla být budoucnost stáří. S těmito otázkami souvisí nej různější problémy jako
například to, koho vlastně dnes považujeme za starého, jaký význam pro něj má
instituce rodiny a jakou úlohu v ní na druhé straně hrají její nejstarší členové.
Otázek, které bychom si měli v souvislosti se staršími lidmi klást, je mnoho.
Nejvíce se však zapomínáme ptát na to, co v životě starého člověka může být
pozitivní. Neptáme se, nechceme se ptát. Chceme ale opravdu, aby si naše babičky
a dědečkové žili spokojeně a plnohodnotně a my jsme jednou v jejich věku měli
také tu možnost? MUSÍME se ptát!

6

1. STÁŘÍ JAKO SPOLEČENSKÝ FENOMÉN

1. 1 KDO JSOU TO STAŘÍ LIDÉ

1. 1. 1 Vymezení stáří jako životní etapy

Vymezit stáří je obtížné, konkrétní okamžik, ve kterém člověk zestárne,
nelze určit. Starým člověkem 1 se nestaneme přes noc, stejně tak jako se dítě
v dospělého člověka proměňuje postupně. Čas lidského života přesto bývá různým
způsobem periodizován. V nejjednodušším případě hovoříme o dětství, dospělosti
a stáří.2
„Stáří historicky bylo - a je tomu i nadále - vždy významnou a vydělovanou
fází životního cyklu v každé společnosti. Ti, kdo byly označeni jako „staří", získali
speciální status, od nějž se odvíjely také speciální předpisy pro výkon příslušné
sociální role." 3 „Vyzrálé, jasné stáří má své typické vnější poznávací znaky. Nelze
je zakrýt a nelze je ani přehlédnout. Odborně vyzrálým stářím (séniem) rozumíme
kategorii tzv. pokročilého,

neboli stařeckého věku, tj. 75 - 89 let. Lidé této věkové

kategorie zpravidla již vykazují snížení fyzických a psychických sil."4
Hranice chronologického věku mohou být u dělení etap lidského života
zavádějící. „Rozeznáváme věk kalendářní a věk biologický. Prvý se počítá ode dne
' Starý člověk je „geron" (geront). Termín „stařec", „stařena" je odborně správný, laikům se pod ním
však vybaví zpravidla člověk těžce stářím „zkrušený". Někdy se mluví také o „přestárlých", což
implikuje představu člověka, který je živ příliš dlouho, proto ani tento termín není příliš vhodný.
(PACOVSKÝ, V., HERMANOVÁ, H. Gerontologie.

Praha, 1981, s. 14) V této práci je používáno

nejčastěji označení lidí v pokročilém věku jako „staří"; i to je však lidmi mnohdy bohužel
považováno za ponižující.
2

Synonymem pro stáří j e „senilita". Termín však má hanlivé zbarvení. (PACOVSKÝ,

HERMANOVÁ, H. Gerontologie.

V.,

Praha, 1981, s. 14)

3

RABUŠIC, L. Česká společnost

4

HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stáří. Praha, 1989, s. 21.

stárne. Brno, 1995, s. 142.

7

narození, druhý posuzujeme podle stavu zachovalosti (opotrebovanosti) tělesné
nebo duševní. Člověk může být „starší - mladší", než odpovídá jeho kalendářnímu
věku v porovnání se svými vrstevníky. Zatím není příliš jasno, jak stanovovat
biologický věk vědeckými metodami." 5 Stačí se rozhlédnout kolem sebe a jistě
najdeme někoho, kdo si svou svěžest a duševní i tělesnou zdatnost zachovává
do vysokého věku, ale pak také někoho, kdo vykazuje výrazné známky stárnutí
velmi brzy.
Na jedné straně působí na zdravotní stav lidí příznivě pokroky zdravotní
péče a celkové společenské změny; na straně druhé je na jednotlivce kladena stále
větší zátěž. Věková hranice stáří se ve výsledku s dějinami posunuje směrem
vzhůru - v roce 1800 byl člověk „starý" ve čtyřiceti, v roce 1890 v padesáti a dnes
je dolní hranicí v rozvinutých zemích věk 65 let. Za vlastní stáří pak bývá
považováno období mezi 75 a 89 lety, nad 90 let se jedná o dlouhověkost.6
Obecně lze také říci, že společnost v současnosti označuje jedince za starého
tehdy, když mu vzhledem к jeho kalendářnímu věku vznikl nárok na odchod
do starobního důchodu. To je jedním z kritérií vymezující tzv. stáří sociální, které
je dáno změnou rolí, životního způsobu i ekonomického zajištění. Stáří j e v tomto
smyslu chápáno jako sociální událost, jako „třetí věk", věk důchodový neboli období
postproduktivníJ

Od starých se očekává, že opustí svět práce a odejdou

„na odpočinek".
V minulosti někdy lidé ani svůj přesný věk neznali, vysokého věku se
dožívali zřídka. Dnes nám stáří jakožto závěrečná životní fáze může nahánět hrůzu.
Lidé vesměs nechtějí přijmout své stáří a zapomínají přitom, že i v něm se mohou
cítit spokojení. Soužití se starými lidmi je běžně prezentováno jako ekonomické
a společenské břemeno, problémy ve stáří se chápou příliš často výhradně
z finančního nebo lékařského hlediska. Stáří však neznamená jen nedostatky
a slabosti. Zjišťujeme, že tělo i mysl se dají vytrénovat tak, aby fungovaly lépe
i v pozdějším věku. Stav člověka ve stáří ovlivňuje mnoho faktorů - zákonitá
biologická involuce (omezování, zanikání), chorobné procesy, způsob života

5
6
7

HOVORKA, J. Cesta do stáří. Praha, 1986, s. 28.
LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie.
MÜHLPACHR, P., STANÍČEK, P. Geragogika

Praha, 1998, s. 185.

pro speciální pedagogy.

Brno, 2001, s. 9 - 10.

v

8

(především

aktivita či pasivita),

životní

podmínky

a subjektivní

hodnocení

a prožívání.
Se stářím se pojí některé mýty, jako například, že být starý znamená být
nemocný, že staří lidé jsou všichni stejní a že stáří žen a mužů je také bez rozdílu.
Podobně se šíří myšlenka o tom, že staří žijí jen v rozvinutých zemích, že všichni
staří jsou křehcí a potřebují péči, že nemají čím společnosti přispět a že jsou její
ekonomickou zátěží.
Pohled na stáří a posuzování starých osob jistě byla a je stále ovlivněna
ideami, představami a stereotypy o tom, co to je stárnout a být starým. I když se
věkové normy chování v současných vyspělých společnostech podstatně rozvolňují
a stávají se méně závazné, je jasné, že stáří je a bude i nadále významotvornou
kategorií. „Co si však pravděpodobně demografický a společenský vývoj vynutí,
bude jeho nová definice. Především z hlediska toho, kdy stáří začíná a co vlastně
znamená." 8
Přitom bude nutné vzít v úvahu, do jaké míry je oprávněné, aby jedinci
ve své biologické, sociální, psychologické a ekonomické různosti byli najednou
po dosažení

určitého

chronologického

věku

označeni

všichni

jednotnou

a homogenizující nálepkou „staří", jež implikuje určitý stereotypní vzorec jejich
poznávání. S přibývajícími počty starých osob si budeme muset velmi rychle osvojit
myšlenku, že stáří je kategorií značně heterogenní, jež se navíc plynule, tokem času
proměňuje. Nesmíme zapomínat, že lidé byli a budou nadále socializováni
v různých podmínkách, v různých dobách si osvojují jiný životní styl a jiné životní
zájmy, hodnoty a postoje.

1. 1. 2 Tělesné změny

Když se řekne starý člověk, mnozí si neoprávněně vybaví člověka
nemohoucího, nahluchlého, dementního, inkontinentního (neschopného udržet moč
8

RABUŠIC, L. Česká společnost stárne. Brno, 1995, s. 142.

9

či stolici) apod. Ano, člověk se mění, vrásek přibývá, sil ubývá a skutečně častěji
potřebujeme péči a pomoc lékařů. Být starý však neznamená být nemocný a být
nemocný pak neznamená být nešťastný.
Stárnutí (gerontogeneze) je zákonitý, druhově specifický a individuální
celoživotní proces. Každý člověk stárne do určité míry svým tempem, což souvisí
nejen s různou genetickou výbavou, ale také s různými životními podmínkami,
interakcemi s prostředím, odlišným zdravotním stavem i životním způsobem.
Nej významnější somatické změny, ke kterým v průběhu stárnutí dochází, se
týkají složení a řízení organismu (např. zhoršení adaptačních schopností a odolnosti
к zátěži), pohybového aparátu (poruchy stereotypu chůze), nervového systému
(poruchy spánku), metabolismu, systému imunitního (nižší odolnost vůči infekcím),
endokrinního, oběhového, respiračního, vylučovacího a trávicího. 9 Z hlediska
aktivity - pracovních i rekreačních činností a zařazení člověka do společnosti je
podstatné také zhoršování smyslového vnímání, především zraku a sluchu.

1.1. 3. Změny psychiky

Duševní činnost se v průběhu stáří zpomaluje. Lidé si zachovávají svoji
moudrost, ale ztrácejí důvtip či bystrost. Jejich paměť v některých aspektech slábne,
mohou se objevit také poruchy myšlení, chápání, schopnosti učení či změny řeči,
ovšem není pravda, že by senilita byla synonymem demence (progresivního úbytku
paměťových, intelektových a jazykových schopností, který obvykle doprovází
výrazné změny osobnosti a někdy též změny motorických dovedností). S věkem se
sice

zvyšuje

pravděpodobnost

onemocnění

demencí

(např.

Alzheimerovou

chorobou), představy o jejím výskytu jsou však zveličovány (ve skutečnosti jí trpí
asi šest procent starých a řada z nich je přitom dementní jen mírně) 10 .

9

MÜHLPACHR, P., STANÍČEK, P. Geragogika

10

STUART-HAMILTON, 1. Psychologie

pro speciální pedagogy.

Brno, 2001, s. 13 - 15.

stárnutí. Praha, 1999, s. 222.

10

S psychickou involucí se kombinují různé psychické poruchy (deprese,
neurózy apod.). U většiny lidí ve stáří klesá výkonnost, mění se jejich osobnost,
povaha, objevují se některé nezvyklé reakce. Obvykle se zvýrazňují jejich typické
vlastnosti. Častý je také sklon k egocentrismu a regresi -

návratu к dětské

tvrdohlavosti a zaujatosti sebou samými. Staří pak vyžadují pozornost a mohou se
stát podezřívavými, vztahovačnými a trpět pocitem ohrožení. Podobně je může
přepadávat úzkost a trápení nad určitými věcmi, kterým však připisují důležitost jen
oni sami. Mnohdy jsou nejistí, nedůvěřiví a cítí se osamělí." Méně známými
vlastnostmi starého člověka však bývají například trpělivost, vytrvalost (a to
i v monotónní

práci),

smysl

pro detail

či

zvýšený

zájem

o všeobecnou

informovanost a rozhled. 12
К dalším obecně uznávaným rysům stáří patří ztráta vztahu к určitým
osobám, zálibám, hodnotám, ideálům a cílům a špatné snášení změny (tendence vše
nové odsuzovat a nostalgicky vzpomínat na dobu svého mládí, kdy bylo vše jasné
a pochopitelné). Starý člověk je zvýšeně opatrný a přesnost je pro něj důležitější než
rychlost. S novými problémy a stresy se vyrovnává primitivnějším způsobem, má
menší zájem o okolí a uzavírá se do sebe. 13 Bilancuje svůj život a s tím souvisí
častý smutek. Nesprávně je namísto toho přisuzována mrzutost a konzervativnost.
I ve stáří má člověk nadále své touhy a přání, láska u něj má jen jiný obsah
a j inou formu než dříve. „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." 14
Změny ve funkcích mozku starých mohou také narušovat rodinné vztahy,
proto je třeba se jim bránit a co nejvíce je zpomalovat včasnou a účinnou léčbou. Je
důležité důkladně poznat psychiku starých lidí (i když je to velmi obtížné),
a na základě toho se jim snažit pomoci к tomu, aby se se stářím a snovou pozicí
člověka nesoběstačného a závislého vyrovnali, zůstali psychicky aktivní a byli
spokojení.

11

MATĚJČEK, Z., DYTRYCH, Z. Radosti a strasti prarodičů,

aneb když máme vnoučata. Praha,

1997, s. 1 1 8 - 119.
12

HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stáři. Praha, 1989, s. 95 -96.

13

MÜHLPACHR, P., STANÍČEK, P. Geragogika

14

LANGME1ER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie.

pro speciální pedagogy.

Brno, 2001, s. 16.

Praha, 1998, s. 186 - 187.
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1. 2. STAŘÍ JAKO PŘEDMĚT VĚDY

Problematikou stáří se zabývá primárně, či jen z dílčích aspektů velké
množství

vědních

disciplín.

Různé

pohledy

a pojetí

stáří,

metodologická

roztříštěnost, ale také šíře záběru a individuální průběh stáří u každého jednotlivce
brání existenci jednotného popisu tohoto společenského fenoménu. Takovým
multidisciplinárním souhrnem poznatků o stárnutí a stáří je gérontologie

(řecky

gerón = starý člověk, logos = nauka) 15 . Ta se dále dělí na proud experimentální
(jinak také teoretický či biologický, zabývající se otázkami, proč a jak živé
organismy stárnou), na proud klinický (zkoumá zvláštnosti zdravotního stavu
a chorob ve stáří, v širším slova smyslu geriatrie) a třetím proudem je gerontológie
sociální, která se zabývá vzájemným vztahem starého člověka a společnosti, tím, co
staří lidé od společnosti potřebují, i tím, jak stárnutí populace ovlivňuje společnost
a j e j í rozvoj. „Jde o širokou problematiku, zahrnující demografii, sociologii,
psychologii,

ekonomii,

politologii,

právní

pedagogiku (resp. andragogiku) i další oblasti."

vědy,

urbanistiku,

architekturu,

16

Vědeckou disciplínou, jejímž předmětem je zkoumání odlišností ve vztahu
jednotlivých národů ke starým lidem, je etnogerontologie}1

Diskutuje se například

o tom, že se staří těší mnohem větší úctě na Dálném východě než na Západě, že si
relativně „primitivní" rozvojové země obecně starých váží více a přičítají mu
zvláštní status, i když velice staří pak také již nejsou ceněni tak vysoce apod.
Dalším významným oborem, který se zabývá výchovou a vzděláváním
starých, je geragogika. V širším slova smyslu je chápána jako teoreticko-empirická
disciplína zabezpečující péči, pomoc a podporu starých při uspokojování jejich
potřeb. 18

15

PACOVSKÝ, V., HERMANOVÁ, H. Gerontologie.

16

MÜHLPACHR, P., STANÍČEK, P. Geragogika

17

STUART-HAMILTON, I. Psychologie

18

MÜHLPACHR, P., STANÍČEK, P. Geragogika

Praha, 1981, s. 13.

pro speciální pedagogy.

Brno, 2001, s. 12.

stárnutí. Praha, 1999, s. 174.
pro speciální pedagogy.

Brno, 2001, s. 12.
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1. 3 STÁRNOUCÍ POPULACE

Stárnutí je proces, s nímž se musel, musí a bude muset vyrovnávat každý
z nás u sebe i u svých blízkých. V současné době však stárnutí značné části
obyvatelstva představuje rostoucí problém i pro všechny rozvinuté společnosti.
Narozdíl od tz\. pyramidální

společnosti z roku 1900, která vyjadřovala převahu

příslušníků mladších věkových dekád nad příslušníky starších věkových kategorií,
je dnešní západní populace popisována jako tzv. společnost

obdélníková

- to

znamená, že v každé věkové dekádě žijí přibližně stejné počty lidí.19
„Stárnutí není záležitostí moderní doby, avšak až v posledních sto letech se
stalo v západních zemích běžnou zkušeností." 20 Až do sedmnáctého

století

překročilo pětašedesátý rok života pravděpodobně jen jedno procento populace,
do devatenáctého století se toto číslo zvýšilo přibližně na čtyři procenta a na konci
minulého století starší lidé tvořili až dvanáct procent západní populace. Odhady
hovoří o dalším zvýšení do roku 2050 až na jednu třetinu populace při významném
snížení celkového počtu obyvatel. Z jiných demografických statistik víme, že v roce
1900 mělo naději na dožití svých pětašedesátých narozenin jen asi dvacet pět
procent populace, o století později můžeme o této naději mluvit přibližně
u sedmdesáti procent lidí žijících v západních zemích. Dalších třicet až čtyřicet
procent z nich (a to především žen) se může těšit na život delší než 80 let. Vývoj
společnosti s sebou tedy přináší také klesající úmrtnost (mortalitu) v pozdním věku
a prodloužení našeho života, avšak i řadu nových, s tímto jevem spojených
problémů. 21
K tomu, že populace stárne, neboli šedne, přispívá také snižující se
porodnost (natalita). Společnost proto dnes musí řešit nejen to, jak zajistit důchody
a sociální a lékařskou péči starším občanům. Musíme se ptát, jak zkvalitnit způsob,
jakým lidé stárnou. Vynořují se také otázky spojené se skutečností, že se zvyšuje
průměrný počet zbývajících let, ve kterých mohou lidé očekávat možnost aktivního

19

STUART-HAMILTON, I. Psychologie

20

Tamtéž, s. 13.

21

Tamtéž, s. 13.

stárnutí. Praha, 1999, s. 13.
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života. „Stáří se svou problematikou překročilo rámec osobní a rodinné události
a stalo se závažnou společenskou výzvou." 22

" MÜHLPACHR, P., STANÍČEK, P. Geragogika

pro speciální pedagogy.

Brno, 2001, s. 7.

2. STAŘÍ V RODINĚ

2. 1 PROMĚNY RODINY Z HLEDISKA STARÝCH

2. 1. 1 Historické proměny rodiny

V tradičních

evropských

společnostech jsme

se často mohli

setkat

s vícegenerační rodinou, a to především na venkově. Obecně vysoká úmrtnost se
tehdy týkala sice také dětí, přesto jich v jedné domácnosti bývalo hodně. Generace
se překrývaly, střídaly, role v rodině byly hierarchizované. 23 Všechny členy rodiny
držel pohromadě společný majetek a sdílené hospodářství. Vliv křesťanství se
projevoval vzájemnou úctou v rodině.
V klasické venkovské selské rodině to u nás fungovalo tak, že to z dětí, které
přebíralo od rodičů hospodářství, muselo myslet na všechny členy rodiny - ostatní
sourozence „vyplatit" a rodičům zajistit „vejminek" (mnohdy pouze oddělená
místnost nebo chaloupka „naproti"), na který pak odešli. Staří tak sice pak ztráceli
svou autoritativní funkci v rodině, nahrazovaly ji však nové úkoly. „Stávali se
dobrovolnými pomocníky vlastní mladé rodiny, pomocnými (často, ne-li většinou,
asi i hlavními) vychovateli jejich dětí, strážci rodové tradice, nositeli nejrůznějších
technických i životních zkušeností a ovšem modelem životní moudrosti." 24 Byť
na vejminku, právě tito svědkové času byli těmi, kdo rodinu spojovali a kdo byl
hoden úcty. Prarodiče tak žili odděleně a přeci společně s rodinou.
Není správné tvrdit, že by se situace starých v současnosti zhoršila celkově.
Tehdejší životní úroveň jednotlivců ve stáří je dnes částečně idealizována. Jejich

23

MOŽNÝ, I. Rodina a společnost.

24

MATĚJČEK, Z., DYTRYCH, Z. Radosti a strasti prarodičů,

Praha, 2006, s. 252.
aneb když máme vnoučata. Praha,

1997, s. 30.
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životní podmínky byly vždycky tak dobré nebo špatné, jaké byly podmínky,
ve kterých žili příslušníci jejich rodin, a ani vztahy starých a rodiny nemusely být
vždy bezpodmínečně ideální. V možnostech péče o staré však dnes došlo
ke značnému zlepšení. 25 Selže-li v péči a podpoře rodina, stát nenechá nikoho
padnout ke dnu.
Od počátku 20. století můžeme pozorovat vytvoření městského způsobu
života a s ním přechod od rodiny tradiční
a následně к rodině postmoderní

к moderní

(nukleární, manželské)

(variabilní, individualizované), to je к její dnešní,

pomalu převažující podobě. Tradiční široké, vícegenerační rodiny měly své
nezastupitelné funkce jako například vzdělávání dětí. V tomto ohledu je nahradila
škola; jejich monopol na socializaci к respektovaným hodnotám a správnému
životnímu stylu pak zrušila masmédia. „Lékaři, nemocnice a síť sociálních zařízení
převzaly od rodiny péči o nemocné, staré a postižené. Rodině zůstal konzum,
zábava a citové bezpečí, z čehož jen v tom posledním je ještě nenahraditelná." 26
Hlavním smyslem párové monogamické rodiny byla výchova dětí. I když
dříve počet dětí v rodině snižovala vysoká dětská úmrtnost, až ve 2. polovině
20. století začala výrazně klesat porodnost, a tak se dnes v typické rodině
rozvinutých

zemí setkáme pouze

s jedním

dítětem, nebo také s

žádným.

Mezigenerační přenos hodnot, znalostí a dovedností tak dnes již není a ani nemůže
být onou autoritativní záležitostí jako kdysi, naopak je výrazně oslaben.
Jinou významnou historickou proměnou rodiny, která tuto skutečnost
ovlivnila je, že i u nás je již více než sto let v každé generaci rodina zakládána
znovu jako samostatná domácnost. Vícegenerační soužití se rozpadá a tendence
odděleného života jednotlivých generací stále sílí. „Respektují se tím na jedné
straně více diferencované životní zájmy a potřeby lidí různých věkových generací,
na druhé straně se tím přetrhávají nutné sociální vazby. Generace prarodičů žije
stále častěji samostatně, ale v osamocení." 27 Nepřibývá tak jen domácností

25

Jiným faktem к péči o starého člověka v minulosti je, že lidé tehdy bývali nemocní zřídkakdy,

a když už, tak na krátký čas. Smrti předcházely „rychlé" nemoci. (HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén
stáří. Praha, 1989, s. 216)
26

MOŽNÝ, I. Rodina a společnost.

27

HORSKÁ, P., KUČERA, M., MAUR, E., STLOUKAL, M. Dětství, rodina a stáří v dějinách

Praha, 2006, s. 22.

Evropy. Praha, 1990, s. 458 - 459.
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jednotlivců,

ale také jednotlivců

skutečně osamělých, zbavených

životního

a citového zázemí nebo přímo opory v době životních krizí.
Znakem diskontinuity mezi generacemi je například také změna způsobu
přidělování křestního jména dítěti. To mělo v tradičních společnostech svá pravidla.
Například: „Když byl nej starším dítětem chlapec, nesl jméno otce svého otce; když
to byla dívka, dostala jméno po matce své matky." 28 Ti byli zároveň kmotrou
a kmotrem prvorozeného dítěte, jeho duchovními rodiči, jež dítě ztělesňovalo. Dnes
obvykle volí křestní jméno dítěte jeho rodiče podle sebe. Až druhé a třetí křestní
jméno pak dostává nejstarší chlapec po dědečkovi z otcovy strany a po dědečkovi
z matčiny strany, zatímco nejstarší dívka analogicky po své babičce z matčiny
strany a po babičce z otcovy strany. Kmotry se namísto prarodičů stávají většinou
sourozenci rodičů dítěte. Dítě tak již nenahrazuje svého dědečka nebo babičku,
nýbrž už od prvního okamžiku musí být samo sebou.
Stabilita

rodiny

jakožto

mezigeneračního

společenství

i jakožto

manželského páru dlouhodobě klesá. Na udržení rodiny již není takový ekonomický
tlak. Mladí již nemají odpovědnost vázanou к rodovému majetku, pohasíná chápání
manželství jako to, co „Bůh spojil a člověk nerozlučuj". Vytrácí se jeho posvátnost
a mění se v občanskou smlouvu. „Rodina v dřívějším pojetí se zmenšuje nejen
počtem svých členů, ale ještě více počtem a intenzitou vzájemných vztahů a vazeb
mezi jejími členy." 29
„Moderní člověk svěřuje své děti velmi brzy školkám a školám, stejně
ochotně pak svěřuje staré členy širší rodiny do péče institucí. V mládí si tak
uvolňuje ruce pro pracovní dráhu, ve středním věku tak řeší svou bezradnost z toho,
že je smrtelný." 30 Tradiční vztahy mezi rodiči a dětmi se změnily někdy bohužel
к neprospěchu obou, jestliže rodiče nemají dostatek znalostí a chuti vychovávat své
děti, a ty zase nedostatek úcty a charakterových vlastností к podpoře svých rodičů
v jejich činnosti. „Vzdálenost mezi generacemi se zvětšila v názorech na život,
na způsob oblékání, na trávení volného času apod." 31 Někteří rodiče neumějí držet

28

SINGLY, F. de. Sociologie

29

HORSKÁ, P., KUČERA, M., MAUR, E., STLOUKAL, M. Dětství, rodina a stáří v dějinách

současné rodiny. Praha, 1999, s. 55.

Evropy. Praha, 1990, s. 459.
30

MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha, 1993, s. 64.

31

C1BULEC, J. Soužití tří generací.

Praha, 1980, s. 57.

krok s dospívajícími dětmi a navázání důvěrnějšího vztahu mezi nimi vázne.
Nezřídka se pak také můžeme ptát, kdo je vlastně v rodině vychováván - zda
rodiče, nebo děti.
Tradiční rodina byla obrazem řeky života, ke kterému stáří patřilo.
V současnosti se stáří stává stále více autonomní. Běžná rodina tedy již dnes sice
zajisté nemá všechny své univerzální funkce jako dříve, v omezené míře však lze
stále ještě objevit takové, které jsou pro všechny své členy nejen citovým zázemím,
ale kde se také vzájemně podporují. Rodina rovněž stále ještě představuje
rozhodující místo sociální integrace starých lidí.

2. 1. 2 Rodina v průběhu lidského života

Rodina se mění také v rámci života jednoho člověka. Nejprve každý v jedné
rodině vyrůstáme (tzv. rodina orientační), pak si se svými partnery zakládáme své
li

vlastní (tzv. rodina prokreační)

. Když v klasické párové (nukleární nebo také

manželské) rodině děti dospějí a odchází si založit svou domácnost, z úplné rodiny
se stává tzv. rodina interviálníP

Toto osamostatnění se dětí, nebo, jak se také říká,

toto vzniklé „prázdné hnízdo", je rodiči prožíváno velmi intenzivně, stejně tak jako
pozdější odchod do penze. S ním nastává proces gerontizace rodiny®4, což znamená,
že spolu partneři společně stárnou. Dalšího životního zlomu - ovdovění - je
dosaženo smrtí jednoho z partnerů, častěji muže.

32

MURPHY, R. F. Úvod do kulturní a sociální antropologie,

33

HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stáří. Praha, 1989, s. 103.

34

Tamtéž, s. 103.

Praha, 2004, s. 86.
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2. 2 VÝZNAM RODINY PRO STARÉHO ČLOVĚKA

Josef Alan ve své knize „Etapy života očima sociologie" charakterizuje
období od přechodu člověka do důchodu jako životní etapu, kdy je naše J á "
postupně problémem pro ostatní. Mění se naše sociální a psychické funkce, životní
aktivita a pohyblivost se oslabuje a naše nesoběstačnost roste. Zhoršování zrakové
a sluchové percepce znamená omezení v pracovních i rekreačních aktivitách (četbě,
poslechu hudby apod.), ztěžuje však také dostupnost komunikace s druhými lidmi
a zvyšuje riziko úrazů. V důsledku tělesných a psychických proměn ve stáří nám
dělá velké obtíže zvládat nové, nezvyklé situace (např. porozumět

novým

technickým pomůckám). Často pociťujeme profesní prázdnotu a osamělost.
„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." 35
Rodina pro každého z nás znamená zajištění primárních potřeb (teplo,
nasycení), stabilní prostředí (domov) a přítomnost stabilních osob. „Dítě i rodič se
spolu ztotožňují, podporují se, spoléhají se na sebe, samozřejmě se dostávají
i do konfliktů." 36 Hlavní smysl rodiny - reprodukční funkce -

spočívá také

v zprostředkovávání tradice dalším generacím.
Ve stáří roste význam základních životních potřeb jako zdraví, strava či
pohyblivost, a proto i domov více vnímáme jako své životní centrum. Pro starého
člověka stejně jako pro dospělého je fungující rodina důležitá také v tom, že starost
o členy rodiny je víc než starost o sebe. Umožňuje mu přesahovat horizont vlastního
života. „To, co děláme, má větší cenu, když je to zhodnoceno či přímo zužitkováno
rodinou." 37 Se členy rodiny sdílíme svůj život - vzájemně si pomáháme zpracovávat
všechny druhy traumat, která nás potkávají, ale můžeme sdílet také radost. Jsme si
partnery v komunikaci a dáváme si pocit bezpečného zázemí. Také bychom si měli
být vzájemně odpovědní. To se ale v poslední době z rodin vytrácí.

35

LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie.

36

MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha, 1993, s. 10.

37

Tamtéž, s. 11.

Praha, 1998, s. 188.
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Staří lidé se mohou cítit ohroženi ze strany mladších, což se projevuje
obsahovým a emočním zkreslením jejich minulých prožitků, které jsou obecně
hodnoceny pozitivně. Starý člověk potom až nepochopitelně lpí na tom, čím byl
a co měl. Mladí pro to však běžně nenalézají pochopení a hodnotí to jako
nepříznivou charakterovou vlastnost. Takovéto skutečnosti ukazují na to, jak je
v rodině důležité správné porozumění a vzájemné pochopení pro naše vlastnosti.
Pro staršího člověka musí být rodina velkou oporou, když ovdoví. Od tohoto
okamžiku u něj totiž vzniká velké riziko izolace. Potřeba blízké osoby a určitého
citově založeného partnerského vztahu je trvalá, avšak založit ve vysokém věku
nový vztah je sice možné, ale těžko proveditelné. Problémem je v tomto případě
vysoká početní převaha žen a někdy také bohužel přežitek mýtů, že se to pro staré
„už nehodí", či dokonce, že „to už nepotřebují".
„Soužití s druhem (družkou) v pozdějším věku je jevem dosti specifickým
a poukazuje na silný význam hodnotové averze společnosti vůči této formě soužití.
Tento stav je navíc provázen rozpaky a nestandardními sociálními reakcemi užšího
okolí." 38 Stejně jako sexualita také soužití s druhem v pozdějším věku nepotvrzené
sňatkem bývá provázeno rozpaky a jinými nestandardními reakcemi užšího okolí.
Často narážíme na zvláštní atmosféru příbuzenských vztahů - druh je brán jako
osobní záležitost vdovy/vdovce, jen výjimečně jako součást příbuzenského systému.
Ke sňatku ve stáří se vdova či vdovec odhodlají zřídkakdy, neboť v nich jakoby
stále zůstává povinnost vůči zesnulému partnerovi a partnerce. U příbuzných pak
může být takový sňatek vázán na problémy vlastnické a dědické. Tato situace tedy
pro staré znamená spíše nejrůznější komplikace, ačkoli právě v této poloze by se
mnohé jejich životní problémy mohly zjednodušit.
Lidé mohou zůstat ve stáří zaujatí jen sami sebou a svými problémy
a podlehnout například zármutku, apatii či hypochondrii. V takovém případě je
potřeba vyvést je z tohoto sebesoustředění a překonat jejich pocit osamění. Musíme
přitom odlišit subjektivní pocit opuštěnosti od objektivního nedostatku sociálních
kontaktů. Okolí by mělo podpořit zejména ty, kteří ztratili své partnery a staré
izolované od druhých lidí pro svou nemoc, imobilitu, změněné bydliště apod. Naši
nejbližší mohou být těmi nejlepšími lékaři na mnoho potíží, protože nás dobře znají
,8
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a nejlépe rozumějí našim potřebám. Rodina je prostředím, kde si к sobě lidé nutně
musejí vytvářet vztahy a musejí komunikovat. Pro obě strany je velkou ztrátou,
když se příbuzní stanou pouze formální skupinou. Není rozhodující, jak často je
rodina se svými nejstaršími členy v kontaktu. Důležitá je kvalita těchto vzájemných
styků, jež bezesporu pozitivně ovlivňují také psychologickou adaptaci prarodičů
samých.
„Některé výzkumy ukazují, že česká rodina stále považuje za správné
postarat se o nejstarší generaci: pokud stará matka či otec ovdoví, často je zejména
dcery přijmou do své vlastní domácnosti." 39 Na

druhé

straně

přesto

s podílem

starých v naší populaci roste i počet jejich jednočlenných domácností a polovina
žen nad 70 let žije vlastně sama. V této části obyvatelstva je to převažující životní
situace

a v ní

pak

vzrůstá

význam

širšího

rodinného

zázemí,

tvořeného

Situaci starého člověka mohou naopak vážně komplikovat

generační

příbuzenským systémem jejich dětí.

rozpory. Příčinou konfliktu může být starý člověk sám svým chováním a postoji,
jindy je příčinou mladší generace. Někdy přináší problémy také soužití prarodičů
s vnoučaty. „Nejmladší generace někdy nevidí v prarodičích své vlastní, ale jakési
cizí staré osoby, к nimž nemá citový vztah а к nimž není ani shovívavá." 40
Na druhé straně často nacházejí prarodiče více citu a pochopení právě u svých
vnoučat než u svých dětí. Stávající časté nepochopení se generací v jedné rodině je
na škodu všem.

2. 3 ÚCTA KE STÁŘÍ

Výše jsme se již zmínili, že úctou ke stáří u jednotlivých národů a etnických
skupin, se zabývá etnogerontologie. „V různých kulturách bylo stáří ceněno různě
a škála zacházení se starými příslušníky
39
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od vysokého respektu ke stáří, např. v Číně a Japonsku na jednom pólu, až
po africké kultury, jejichž sociální norma velí starým členům rodu přestěhovat se
do okrajové části rodové usedlosti, kde jsou pochováváni zemřelí členové rodiny." 41
Podobně tomu bylo i kultury Eskymáků, která starým příslušníkům velela opustit
osadu a tiše zemřít v chladu permanentní zimy. Staří sami pak často ve svých
vnoučatech spatřovali pokračování své pozemské existence.
Za inspirací pro respektování moudrosti a zkušeností stáří nemusíme chodit
daleko. Stačí se podívat na fungování typické romské rodiny, přesněji řečeno
velkorodiny. Mladí se tu o své staré rodiče starají vzorně, aby jim tak oplatili, že je
kdysi vychovávali a zaopatřovali. Běžně spolu žijí tři i čtyři generace.
U nás je současná společenská pozice starých lidí bohužel okrajová. Naše
kultura pěstuje kult dětství a mládí, a stáří nemá autoritu. Prapůvod poklesu úcty
ke stáří bychom mohli hledat možná v ekonomických poměrech, možná je to velká
mobilita, která přetrhává naše kořeny. Na vině však může být také nedostatek
religiozity a celkový úpadek historické tradice včetně křesťanského náboženského
kultu. „Ztracený ideál autority a úcty ke stáří byl naplněn ve starověkém Římě, tam
se autorita odvozovala od posvátného začátku historie, od založení „věčného
města".

Vyvrcholením

života

nebyla

dospělost,

ale

stáří.

Ne však

kvůli

nahromaděné zkušenosti, ale proto, že starý člověk žije v blízkosti předků, pohybuje
se vstříc minulosti, s níž se spojí v okamžiku smrti." 42 Kdybychom si chtěli tehdejší
hierarchii autorit představit jako pyramidu, její špička by nesměřovala symbolicky
do nebeské výše, nýbrž do hloubky pozemské minulosti.
Nyní přestáváme respektovat staré kvůli jejich moudrosti tak jako to dělaly
tradiční společnosti. Je to možná proto, že jsme zaslepeni rozšiřující se vzdělaností,
vyháníme své prarodiče z trhu práce a často je stavíme do pozice těch, kterým je
třeba pomáhat. Zapomínáme, že už mají leccos za sebou a že se od nich máme stále
co učit díky jejich zkušenostem. Staří lidé pro nás mohou být v dnešní uspěchané
době, kdy na nás na každém kroku číhá reklama, nepřehledný výběr a dostatek
všeho, na co jen pomyslíme, vzorem v tom, že je dobré být umírněný ve spotřebě

41

RABUŠIC, L. Česká společnost

42

MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha, 1993, s. 64.

stárne. Brno, 1995, s. 142.

22

i výkonu. Ale vážíme si jich opravdu, nebo se na ně spíše zlobíme, když nám chtějí
poradit?
Úcta к prarodičům je v každé rodině pojímána jinak. Obecně ke svým
babičkám a dědečkům mají vnoučata zcela jiný vztah než ke svým rodičům.
Respektují je, cítí se s nimi dobře, vyhledávají je jako výraznou emoční oporu
a s důvěrou se na ně obrací s žádostí o radu, pomoc či ochranu. Měli bychom si
uvědomit, že naši nejstarší v rodině jsou nejčastěji těmi, kdo nám jsou ochotni
pomáhat bez nároku na jakoukoli hmotnou i morální odměnu. Už jen proto si
zaslouží uznání nás všech.

2. 4 STAŘÍ JAKO PRARODIČE

Ano, člověk se těší na stáří obvykle proto, že v něm bude moci zvolnit
tempo, věnovat se více sobě a svým zálibám. Senioři jsou však také především rádi,
že mají konečně dostatek času na své nejbližší, které mají rádi - na svá vnoučata
a rodinu vůbec. Právě zde mohou nejlépe uplatnit volný čas získaný po ukončení
aktivního zaměstnání.
„Orientace na rodinu a výpomoc dětem je u starých lidí součástí nového
pojetí úlohy rodiny v životní dráze: rodina je pojímána jako „celoživotní dílo", jako
výsledek životních cílů." 43 „Možnost kontaktu prarodičů s dětmi je oboustranně
velmi důležitá. Prarodiče přináší do výchovy klid, moudrost, schopnost trpělivě
naslouchat, toleranci, nadhled a děti jim poskytují pocit sounáležitosti, životní
kontinuity, spontánnost, veselí, vzpomínky na vlastní dětství." 44 Rodina dětí, i když
nežije společně s prarodiči, jim poskytuje dimenzi kontinuity a smysluplnosti
života. Udržuje je v aktivitě a propůjčuje jim pocit užitečnosti pro druhé.
Prarodiče svým vnoučatům mohou vyprávět o minulosti a napomáhat tak
к vytváření velmi důležité rodinné historie, ale učí je také hlubším hodnotám
43
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a postojům. Pomáhají svým blízkým pochopit, co je to stárnutí a stáří, a uvědomit si
svou odpovědnost к rodině a 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." 45
Určitým ideálem v naší kultuře je literárně ztvárněná babička Boženy
Němcové. „Je v ní moudrost, klid, pohoda, síla osobnosti, statečnost a ovšem i víra,
naděje a láska - šťastná to žena. Kdo by aspoň občas neutíkal do svého dětství
a nehledal tam zapomnění, odpočinek, ochranu a utěšení v blízkosti takové
osoby?" 46 Z českých dějin by takovým příkladem mohla být babička národního
světce Václava - svatá Ludmila. Různé výzkumné studie dokazují, že i dnes babičky
a dědečkové neboli prarodiče nastupují zpravidla jako první sociální pomocná
instituce tam, kde generace rodičů nějak selhává a kde generace vnoučat je nějak
ohrožena.
„Starý člověk hraje v rodině významnou úlohu. Očekává zájem o svou
osobu a naopak se zajímá o problémy rodiny i ve velmi vysokém věku.
Zanedbatelná není ani materiální pomoc starých lidí mladším generacím. Je
důležité, aby staří lidé svému místu v rodině dobře porozuměli a aby se uplatňovali
způsobem, který by co nejvíce prospěl jim samým i ostatním." 47 Jejich vnoučata
pak mohou být významným zdrojem uspokojení základních psychických potřeb
ve stáří.
Ke konci života bývají staří sice často nesoběstační, není však dobré, aby se
od nich rodina izolovala.48 Podporovat je pak bývá pro jednoho člověka zpravidla
náročné především psychicky, proto by se do toho měli svým dílem zapojit všichni
členové rodiny. I pro děti je to cenná životní zkušenost a součást jejich výchovy,
pokud jim samozřejmě situaci dobře vysvětlíme a budou vědět, že se máme s našimi
prarodiči stále stejně rádi, i když oni nám to nyní už nemohou dát najevo.
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3. KVALITNÍ ŽIVOT VE STÁŘÍ

3. 1 ÚSPĚŠNÉ STÁRNUTÍ

Jak podpořit kvalitu života ve stáří - to je hlavní otázka, kterou si musíme
klást v souvislosti se stárnutím populace. V posledních dvaceti letech se starým
začíná věnovat pozornost i na mezinárodní úrovni (např. Mezinárodní akční plán
OSN к problematice

stárnutí z roku 1982 a 2002, Zásady OSN pro seniory z roku

49

1991 apod.) . Řeší se především, jak zajistit „úspěšné stárnutí", neboli jak
předcházet vzniku závislosti

a jak na druhé straně podpořit

seberealizaci

a důstojnost lidí ve stáří.
Některé starší teorie pojímaly za hlavní znaky stáří ztrátu společenských
vztahů

a stále

výraznější

pozbývání

sociální

angažovanosti.

Spíše

než

instrumentální (výkonové) starým připisovaly role expresivní (společensko-citové),
a to navíc s malou intenzitou, diferencovaností a rozsahem. Od lidí v pokročilém
věku se v důsledku toho očekává výhradní zaměření na vlastní uspokojení stejně
jako u dětí a jen výjimečně, že na sebe budou brát povinnosti.
Takovéto pojetí stárnutí jako dobrovolné vzdávání se úkolů a společenských
funkcí ve prospěch mladších je však nespravedlivé a empirickými výzkumy
nepodložené. Úkoly jednotlivců se v průběhu života mění, ke společenskému vývoji
však mohou staří lidé přispívat nejen svými, často draze zaplacenými zkušenostmi,
nýbrž hodnotit společenské události z širší perspektivy, než jaká je dopřána
mladším. Mnozí z nich zůstávají také pracovně aktivní do vysokého věku, jiní
přejímají úkoly sice odlišné, nikoli však méně potřebné. Selhávají jen v těch
činnostech, u kterých neodhadnou, že jim pro ně již chybějí síly.

49
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Vyvrátit je třeba také tvrzení, že se starý člověk zajímá jen sám o sebe.
Pravdou je, že se sice na sebe soustředí více než dříve a že jeho vztahy к druhým
lidem se mění, nikdy však docela nezanikají. S pokračujícím věkem jich pouze
ubývá a člověk se musí pomalu vyrovnávat s odchodem nebo ztrátou nej bližších,
musí ztráty kompenzovat novými vztahy a orientací na sebe.
Účinně se uplatnit ve stáří lze i jinak než v zaměstnání a jeho ztráta
rozhodně nesmí znamenat zároveň ztrátu vůle žít, možnosti radovat se ze života
a také druhým potěšení působit. Není žádný důvod pro to, aby byl starý člověk poté,
co již nemůže vykonávat svou dřívější aktivní roli, bez hodnoty, přítěží druhým
i sám sobě. Až na malé procento osob těžce nemocných a j iných mohou starší lidé
nadále pokračovat ve své společenské angažovanosti. Přestože je stáří obdobím
složitým, lze v něm dosáhnout životního vrcholu, prožívat vnitřní naplnění a cítit se
vyrovnaně a spokojeně.
Ve stáří je důležité stejně jako po celý život udržet se v aktivitě a přitom
v rovnováze s nezbytným odpočinkem. Neměli bychom zanevřít na své zájmy,
věnovat se fyzické i duševní činnosti, být stále otevření vůči novým poznatkům
a usilovat o adaptaci na nové požadavky. Vztahy bychom si měli udržovat pozitivní
přátelské a navazovat nové. Neméně významnou náplní našeho života, ze kterého
bychom se měli umět i nadále radovat, by měla být pomoc při výchově dětí.
Pokud bychom chtěli hodnotit úspěchy stáří a obecně kvalitu života
v různých zemích, možná by nám o ní více než různé ekonomické hodnoty
napověděla otázka naplňování smyslu života jednotlivců. Ukazateli by byly
například potřebná životní svoboda a j istota (nejen materiální povahy), uspokojení
ze života a vykonané práce, způsob života a úroveň uspokojování všestranných
lidských potřeb. Při tom všem nelze zapomínat na všudypřítomnou interindividuální
variabilitu - každý člověk je jiný, každému přináší spokojenost něco jiného, a vždy
musíme plně respektovat individuální možnosti i přání každého člověka.
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3. 2 AUTONOMIE VERSUS PÉČE O STARÉ

Výzkumy ukazují, že se lidé lépe smiřují s tím, že zemřou, než s tím, že
budou na někom závislí. U starších lidí roste pravděpodobnost, že budou vzhledem
ke svému zdravotnímu stavu odkázaní na cizí pomoc. V životě se však učíme být co
nejvíce samostatní, a proto je nutné si uvědomit, že říci si o pomoc a prostě
přijmout nabízenou podanou ruku může být pro staré lidi skutečně těžké. Mnohdy
to považují za nedůstojné a ponižující, cítí se být na obtíž. Neobstarají si to, co by
podle jejich názoru mělo být jimi samotnými ještě lehce zvládnutelné. Jindy naopak
staří to, že se o ně členové rodiny postarají, očekávají, a následně mohou být
zklamáni.
Rodina by se v případě péče o své staré rodiče měla naučit především jim
naslouchat, následovat je v jejich rytmu a na cestě, kterou jí ukazují, než podléhat
obavám a touze dělat pro ně vše co nejdokonaleji. V úvahách o zdravotních
a sociálních potřebách starších lidí je také dobré předeslat, že i v pokročilém věku je
normálním stavem dobrá fyzická a duševní kondice, s níž souvisí schopnost
samostatně vést plnohodnotný, kvalitní a nezávislý život. Naším prvotním cílem
v opatřeních a službách pro staré by tedy logicky mělo být zlepšení jejich
zdravotního stavu. Tím jim pomáháme i к jejich soběstačnosti a zkvalitnění života.
Zdravotní komplikace znamenají pro staré často omezení, která lze a j e
dobré kompenzovat například oporou při chůzi apod. „Zlepšení zrakové a sluchové
percepce brýlemi, sluchadly a jinými pomůckami může znamenat velkou pomoc
v celkovém
člověka."

50

osobním

přizpůsobení

i ve společenském

zařazení

stárnoucího

V usilování o dobrý stav starých nelze zapomínat také na pravidelnost,

vhodný způsob a úroveň výživy.
Snahy o nadměrnou aktivizaci starých stejně jako nedostatečná příležitost
к aktivitě či podnětová deprivace jsou svým charakterem blízké týrání. Nečinnost
u starých lidí na druhé straně může urychlit přirozené involuční změny provázející
stáří. Hledejme tedy i v aktivitě ve stáří zlatou střední cestu a především
spokojenost starých osob samotných.
50
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Jak starým rodičům ubývá sil a péče o ně vyžaduje buď pravidelné návštěvy,
nebo jejich přijetí do vlastní domácnosti, bývají děti touto situací zaskočeny. Je
přitom třeba řešit nejen, jak se postarat o co nej lepší zdravotní stav našich
prarodičů, ale také to, aby mohli zároveň vést plnoprávný a plnohodnotný život.
Tato možnost je však u nich omezována, pokud jsou pouze v roli pomocníka, či
příjemce péče. Mějme na paměti, že funkce rodiny v podpoře starých lidí je
nezastupitelná a sami naši prarodiče by s ní měli s pochopením souhlasit. Mají toho
přeci hodně, co oni na druhé straně dávají své rodině, pokud to zase ona přijímá.
Obě strany se tak mohou vzájemně uznávat při současném respektování životních
potřeb starých i ostatních členů rodiny.
Staří by měli myslet na to, že si k nim okolí dovolí jen tolik, kolik mu sami
dovolí. Na dobré cestě tedy jsou, pokud po ostatních požadují respekt ke své osobě
a zároveň se nebojí říkat svým dětem, co potřebují, po čem touží a jaké mají pocity.
Jen tak totiž může rodina svým prarodičům porozumět. Samozřejmě si však
nesmíme nesmyslně vymýšlet požadavky, citově své děti vydírat a volat o pomoc
kvůli každé maličkosti, kterou si dokážeme zařídit sami. Autonomie ve stáří by
měla být především zachováním si své důstojnosti a zároveň zbavením se strachu
říci si o pomoc, když na něco sami nestačíme.

3. 3 ADAPTACE NA STÁŘÍ

Na nezbytné obtíže vyššího věku reagují lidé různě. Člověk může mít
v nej lepším případě nadále radost ze života a vztahů s blízkými lidmi, být stále
aktivní. I ve stáří je možné věnovat se práci, rekreaci, rozvíjet své zájmy, podle
potřeby se prosazovat, aniž bychom přitom byli vůči druhým agresivní. Možnost
takovéto adaptace na stáří bývá podmíněna spokojeně prožitým předchozím
životem.
Méně příznivou, ale rovněž sociálně přijatelnou variantou je inklinování
к pasivitě a závislosti na druhých lidech, na které staří spoléhají více než na své
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vlastní síly. Toto často uplatňují v páru muži - uchylují se do svého soukromí
a přenechávají rozhodování ženě.
Někteří staří lidé pak jsou naopak přehnaně aktivní. Snaží se tak zahnat
všechny starosti a myšlenky na vlastní obtíže či případný konec života. Své emoce
příliš neprojevují a váží se na dodržování zvyků a konvencí.
V nejhorším případě staří lidé ze svých problémů obviňují druhé. Jsou
agresivní a podezřívaví, stále si na něco stěžují. Podobně mohou nenávidět sebe
samotné, přehnaně se kritizovat. To se týká nejčastěji těch, kteří nebyli spokojení
ani ve svém předchozím životě.
Adaptace na stáří, to je přizpůsobování se změnám ve vlastním těle, ale
i řadě změn vnějších. Je to proces velmi pomalý a zcela individuální. Za všech
okolností je třeba naši přizpůsobivost udržovat a posilovat. Velmi těžké je
především přijmout ztrátu naší role v zaměstnání a vůbec to, že již nemůžeme dělat
to, co dosud. Dříve se starému člověku nabízely nové možnosti životního programu.
„Člověk se přizpůsoboval pomalu, ale jistě svým aktuálním možnostem. Stárnul
nepozorovaně, neboť neztrácel svoji rodinnou roli."51 Dnes jsou naproti tomu
perspektivy pojetí role starých a jejich šance velmi nejisté a zasloužily by si být
průběžně sledovány.
Je nutné, aby si starý člověk nadále udržoval orientaci na budoucnost nejen
ve smyslu osobním, ale i nadosobním. Měl by být schopen pohotově přijímat nové
podmínky a měnit své životní zvyky včetně schopnosti sebekritiky. Ve stáří musíme
vzít v úvahu své možnosti a podle nich organizovat svůj život. Nadále je také
nezbytné snažit se najít porozumění pro druhé a tolerovat odlišné názory a postoje.
Stejně tak důležité je nezapomínat myslet na sebe, na své potěšení a uspokojení.
Okolí by mělo chápat a podporovat starého člověka v tom, co ho baví a dělá
mu radost, popř. mu pomáhat najít pro něj vhodné aktivity. Staří lidé například
preferují kontakty s vrstevníky. „S nimi se cítí dobře, mezi svými jsou v bezpečí;
každý z nich má už nějaké to mínus a vzájemné sdělení obtíží je snadnější. Stávají
se spojenci ve světě, který pomalu patří jiným. Někdy se zbytečně brzo vlastně sami
segregují od dění doma i ve společnosti, a to proto, že zastávají názor - není-li
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možné hrát první housle, není nutné hrát žádné." 52 Úkolem blízkých staršího
člověka je pak přesvědčit ho o opaku - o tom, že i při svých obtížích je nadále
potřebný. Postupně navíc i řady vrstevníků pomalu řídnou a staří sami se ještě více
orientují na vztahy rodinné.

3. 4 MOŽNOSTI AKTIVIT VE STÁŘÍ

3. 4. 1 Produktivita a tvořivost

Ještě nedávno kraloval na vesnici model postupného přechodu z plné
aktivity do aktivit méně zatěžujících. Tento model stárnutí v aktivitě byl přijatelný
mimo jiné proto, že měl svůj řád, svůj rituál. Dnešní označování stáří jako věk
postproduktivní

implikuje představu období poklesu zdatnosti a odpočinku

bez produktivní přínosnosti. „To je však nebezpečné východisko к podceňování,
diskriminování, minimalizaci potřeb, pauperizaci. Takové pojetí třetího věku příliš
akcentuje pracovní,

kolektivně

výrobní

roli jedince

a

potlačuje

hledisko

osobnostního rozvoje jako celoživotního procesu trvajícího až do smrti v nejvyšším
stáří." 53
Mnoho starších lidí se bojí opustit své zaměstnání kvůli radikální změně
životního stylu, hrozící přerušit vytvořená sociální pouta a kontakty a ohrozit
materiální standard. Zájem o pokračování v zaměstnání sice s rostoucím věkem
klesá, přesto se pro něj staří často rozhodují i po dosažení práva na důchod.
Motivuje je přitom především potřeba pracovat, uplatnit se, potřeba pracovního
kolektivu a finanční potřeby, které jsou formulovány v termínech šetřit, zlepšit své
bydlení a pomáhat dětem.
52
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Ukončení pracovní činnosti je v mnoha případech traumatizuj ici záležitostí.
Staří lidé ztrácejí důležitou životní roli i program a na život v důchodu nejsou
připraveni. To může vést k tomu, že lidé pak ve stáří pouze dožívají, namísto toho,
aby jej prožili jako věk plný aktivity a rozvíjejících se zájmů. Nesmíme se bát včas
opustit zaměstnání, na které již nestačíme, neznamená to však, že už nemůžeme
dělat nic jiného, popř. se jen soustředit na své zdravotní potíže. Víme přece, že život
je neustálé přizpůsobování se změnám. Je plný starostí, ale také radostí.
Západní společnost očekává, že se lidé po odchodu do důchodu budou
chovat v zásadě klidně a usedle. To ovšem nic nemění na tom, že člověk zůstává
tvořivým po celý svůj život. Spíš než o věk jde o motivaci,

vytrvalost

a entuziasmus. Mnozí filosofové, vědci či umělci vytvořili svá velká díla ještě
i v dosti pokročilém věku. Proč by nebylo možné i jako starý člověk naučit se
novému jazyku, či práci s počítačem? A proč by staří nemohli vést sexuální život,
nebo třeba cestovat? Činnost ve stáří musí odpovídat našim schopnostem a zájmům,
ale jistě můžeme zkusit něco nového, co jsme již dlouho chtěli uskutečnit
a postupovat ve svém životě vpřed. I ve stáří může pokračovat osobní růst a zrát
moudrost získaná zkušenostmi. I v pokročilém věku potřebujeme mít možnost
zažívat úspěch a posilovat svou sebeúctu.

3. 4. 2 Aktivizační programy

Po celý život se máme stále čemu učit. Teorie výchovy člověka ke stáří
a ve stáří

bývá

některými

odborníky

nazývána

gerontopedagogika,

jinými

vzdělávací gérontologie, nebo také v širším smyslu geragogika (viz výše „Staří jako
předmět vědy"). „Výchova a v jejím rámci i vzdělávání je dnes chápána jako proces
celoživotní. Jedním z důležitých požadavků celoživotního vzdělávání je, aby
příležitost к němu měli skutečně všichni. Cílem je vytvořit takové podmínky
a vzdělávací příležitosti, aby lidé cítili potřebu vzdělávat se a zdokonalovat a také
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mohli a chtěli tuto svou potřebu uspokojit v průběhu celé své životní dráhy, tedy
i v postproduktivním věku." 54
Vzdělávací aktivity jsou pro starého člověka velmi významné. Jsou
považovány za jeden z nej důležitějších faktorů udržení kvality života ve stáří.
Funkce vzdělávání v pokročilém věku je nejen preventivní (pozitivně ovlivňuje
následný průběh stárnutí a stáří), anticipační (přispívá к pozitivní připravenosti
na změny ve stylu života, к nimž dochází zejména ve spojení s odchodem
do důchodu), ale také rehabilitační (znovuobnovování a udržování fyzických
a duševních sil) a posilovači - přispívá totiž к rozvoji zájmů, potřeb a schopností
starých a podporuje jejich aktivitu. Vzdělávání v této životní etapě přispívá nejen
к mobilizaci intelektuálních a kognitivních funkcí, ale i к upevňování fyzického
a duševního zdraví, к posilování sebedůvěry a tím i к životní spokojenosti. Veškeré
aktivity představují pro staré nové zaměstnání a doplnění jejich role.55
Široká škála rozvíjejících se aktivizačních programů stojí za mnohými
úspěchy v prevenci i léčby ve stáří. Mezi ně řadíme například stále častěji i u nás
vyhledávané kurzy tréninku paměti, nejrůznější aktivity klubů a seniorských center
a organizací (např. Život 90), či univerzity třetího věku (U3V) se speciálními
vzdělávacími programy pro staré.
První U3V vznikly počátkem 70. let minulého století ve Francii, u nás mohli
staří poprvé navštívit univerzitu v roce 1986 v Praze. V současnosti je pro ně
otevřena většina našich vysokých škol. Podle zájmu zúčastněných a podle možností
příslušné školy se staří lidé mohou vzdělávat v nejrůznějších oborech. Toto
vzdělávání má výlučně charakter osobnostního rozvoje, nikoli profesní přípravy
a nezakládá tak nárok na profesní uplatnění. Ve světě se rozvíjejí mnohé další
vzdělávací

formy

jako

například

univerzity

volného

času,

univerzity

mezigeneračního sbližování aj. 56
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3. 5 OHROŽENÍ STARÝCH LIDÍ

Převládajícím a stereotypním postojem vůči starým osobám je postoj
negativní,

který

může

vést

až

к jejich

diskriminaci

neboli

ageismu57

(např. přeceňování nemocnosti a poklesu funkční zdatnosti ve stáří). Pojetí stáří
jako období pasivní neúčasti přispívá к jednomu z nej častějších problémů starého
člověka, kterým je izolace. „Často к ní přispějí rodinné vztahy i společenské
příčiny, především politika nuceného odchodu do důchodu a nemožnost nalezení
náhradního zaměstnání. Člověk je tvor společenský, na společnosti závislý. Nemůže
žít jako izolovaná entita."
Sebeúcta člověka se snižuje rovněž se zvyšující se nemocností, ale třeba
i se zhoršením intelektu včetně výkonu paměti. To, že člověk hodnotí sám sebe
negativně, přitom pouze přispívá к dalšímu zhoršování jeho schopností. 59 Na staré
je proto třeba myslet například při rozvoji nových technologií. Bývají totiž
znevýhodněni, když na nej různější moderní miniaturní přístroje nemohou vidět,
neboje správně ovládat.
Z dalších projevů ohrožení starých můžeme jmenovat různé úrazy, zvýšené
riziko ztráty soběstačnosti, pokles schopnosti a vůle signalizovat své potřeby
a potíže. Mnozí staří lidé trpí kvůli svým finančním problémům, hrozí u nich také
generační intolerance, zastrašování či manipulace. Starý člověk je rovněž relativně
snadnou obětí trestné činnosti.
Pokud staří reagují depresivně, nebo se nějak náhle mění jejich zdravotní
stav, je třeba prošetřit, zda se na nich někdo nedopouští aktivního fyzického či
psychického týrání a zanedbávání základní péče. S tímto jevem se setkáváme
poměrně často zejména u lidí s omezenou soběstačností (asi 3 - 6 % starých), přesto
je mu v literatuře dosud věnováno velmi málo pozornosti. „Nejde jen o (nikoliv
výjimečné) skutečné tělesné týrání a ubližování, ale i o záměrné vystavování

57
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především staré, může vést к věkové segregaci, vyčleňování ze společnosti. Je podporován
ekonomicko-sociálními problémy a společenskými představami podceňujícími stáří.
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rizikům a úrazům, omezování autonomie či vyhrožováním umístěním do ústavního
zařízení nebo také o finanční zneužívání apod. 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 nečinnosti." 60

3. 6 BUDOUCNOST STÁŘÍ

К hypotéze budoucnosti stáří vyjádřené spíše jako výzva к jejímu formování
než jako prognóza Josef Alan v knize Etapy života očima sociologie píše: „Stáří
jako poslední etapa v životní dráze dozná dvě podstatné změny: spolu s jejím
prodloužením bude jednak vnitřně diferencovanější, členitější a obsahově pestřejší,
jednak bude mít v celku života každého jedince daleko větší význam. Tento význam
bude posílen i díky rozsáhlému společenskému „hnutí" přípravy na stáří jako
na efektivní součást života." 61 Staří lidé se budou více integrovat do života
společnosti i vlastní rodiny a objeví se nové druhy organizace života starých lidí.
Stejně tak společnost bude věnovat starým lidem více pozornosti (především těm se
sníženou pohyblivostí), bude přibývat různých sociálních zařízení pro staré
s rozlišeným systémem osobního blahobytu a volnosti. „I když celkově se
ve společnosti zvýší úcta ke stáří, některé rozpory nebudou vyřešeny. Například
v důsledku nízkého počtu dětí a značné rozvodovosti budou někteří staří lidé
postrádat kontakt i pozornost ze strany svých dětí; nadále bude existovat dosti
početná skupina osamělých osob." 62
V dnešní době se kvalita mezilidských vztahů celkově snižuje. Využíváme
alternativních forem komunikace bez fyzického kontaktu, prožitky nám zástupně
zprostředkovávají masmédia, žijeme v přetechnizovaném, uspěchaném prostředí,
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odkláníme se od přirozeného uspokojování potřeb i od komunikace na emocionálně
hlubší úrovni. Není snadné odhadovat, zda se díky tomu bude význam rodiny
především z emocionálního a výchovného hlediska zvyšovat, či naopak snižovat.
Jisté však zůstává, že směřujeme к upřednostňování svých zájmů bez ohledu
na příslušnost ke skupině.
Zvyšující se všeobecné vzdělání moderního člověka nám napovídá, jak si
udržet dobré zdraví a dožít se vysokého věku. Oproti tradiční společnosti se dnes
orientujeme na nezávislost

a autonomii, informovanost a otevřenou

mysl.

Modernizace nám přinesla víru v pokrok a v možnost ovládat svůj vlastní osud. 63
Ladislav Rabušic v knize „Česká společnost stárne" 6 '' předpovídá, že také staří lidé
budou stále více energičtí, sebevědomí a vzdělaní a budou mít zcela konkrétní
představy o tom, jak aktivně prožít tuto životní etapu.
Více než na kvantitě v dnešní době stále více záleží na kvalitativních
stránkách lidského života. „Není proto třeba se rmoutit z toho, že se lidský život
nebude už zřejmě příliš prodlužovat nad hranici 80 let, ani že nedojde к výraznému
upevnění rodiny. Důležité je a stále více bude, jaký život si budou umět lidé
v daných podmínkách vytvořit, v jakých osobních i společenských vztazích budou
chtít a moci

žít."65

Budoucnost

stáří bychom tedy

neměli hledat

pouze

v prodlužování života, ale ve větší radosti z něj i ve vyšším věku.
Staří lidé v příštích letech pravděpodobně nebudou tak snadno zapadat
do představ vyplývajících ze společenských očekávání, jako tomu bylo v minulých
generacích. Staří lidé sami mohou přinutit společnost, aby své názory na stáří
změnila. Postupně bychom je tak mohli také přestat vnímat jako nějak radikálně
odlišné bytosti kvůli tomu, že vyžadují větší péči okolí. Vskutku optimistická vize
budoucnosti stáří by mohla vypadat tak, že si staří lidé budou stát za tím, co sami
chtějí, a ne za tím, co jim vnucují mladší lidé „pro jejich dobro".

66

Očekává se, že přes poměrně pesimistické pohledy na další vývoj evropské
rodiny bude rodina a děti pro většinu lidí stále ještě představovat významnou
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životní hodnotu a prostředí к seberealizaci, hlavně v předávání tradic a životních
postojů ve smyslu pokračování života generací. 67
Vztahům mezi generacemi prospívá rovina partnerství a spolupráce.
„Prarodiče by měli zastávat roli poradců, kteří svými životními zkušenostmi,
střízlivým pohledem na kritické situace, životní filozofií, prostoupenou moudrostí,
pomáhají upevňovat rodinné svazky i zlepšovat celkovou rodinnou atmosféru. Čím
větší bude nezávislost a samostatnost prarodičů na rodinách svých dětí a vnuků, tím
pevnější a kvalitnější pouto se mezi nimi vytvoří. Dnešní doba umožňuje plné
rozvití všech vloh, schopností i nároků starších lidí a nečiní je závislými (finančně,
sociálně) na mladé generaci." 68
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Závěr

Problematika stáří se stává v současné západní společnosti stále závažnějším
celospolečenským problémem. Populace stárne a my musíme vyvrátit mýty o stáří.
Musíme se také naučit vidět na něm také jeho pozitivní aspekty - že se dál vyvíjíme
a získáváme něco nového. Rovněž musíme vědět, jak podpořit kvalitu a důstojnost
života ve stáří.
V první řadě je u starých a nejen u nich třeba zaměřit se na hledisko
preventivní, tedy začít s přípravou na stáří co nejdříve, například učinit pozitivní
změny ve svém životním stylu a být přiměřeně aktivní. Stáří může být hezké, pokud
na něj myslíme včas. Jaké budeme mít stáří, totiž záleží hodně na nás a také na naší
rodině. Ač můžeme pouze konstatovat, že širší rodiny jsou již v dnešní průmyslové
společnosti minulostí, nesmí to zároveň znamenat, že bychom nadále nepotřebovali
udržovat pevné svazky s nej staršími členy naší rodiny a být si vzájemnou oporou.
Moudrostí a citovou zralostí pokročilého věku pak snáze překonáme různé složité
situace, které nás v tomto období čekají.
Současný rostoucí nedostatek generačního porozumění však vede ke stále
větší izolovanosti a tak, jak se vzdalujeme od svých kořenů, ztrácíme zároveň
možnost chápat svou nejhlubší podstatu a rodinnou tradici. Snad každý z nás někdy
ve své mysli zapochyboval, zda j e v naší společnosti vše v pořádku. Nesmíme se
vzdávat naděje, že je stále ještě možné na tom něco změnit, i když to není snadné.
Je jen na nás, jaký odkaz zanecháme svým potomkům a příštím generacím. Staří
lidé by jim také měli chtít být dobrým vzorem úspěšného stáří - především mít
vysokou sebeúctu a v důsledku toho být vitální a pozitivní.
Nesmíme dopustit, aby byli mladší ke starým lidem lhostejní, odmítaví, či
aby jimi dokonce pohrdali. Člověk se v průběhu života od rodinných vztahů
odpoutává, nebo se k nim přibližuje, trvale je však jejich součástí. Vazby v rodinách
se vyvíjejí. Nikdy nebyly jednoduché a nebudou ani v budoucnu, my však musíme
mít stále na paměti jejich důležitost. Je nutné snažit se vzájemně si správně
porozumět - tomu, co prožíváme, cítíme a co potřebujeme. Proto musíme
komunikovat.
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Role a vztahy starých lidí v rodině a ve společnosti by měli být průběžně
sledovány a vždy nově definovány s ohledem na to, jak vždy nové skupiny
obyvatelstva dosahují pokročilého věku a přinášejí si do svého stáří vždy nové
generační zkušenosti a své nové osobité dovednosti a znalosti.
Pokud budeme chtít pochopit, co je to stáří, budeme se muset zeptat našich
babiček a dědečků. Žalostně málo z nás však má hodnotný vztah s prarodiči,
a vůbec přitom netušíme, o jaké bohatství se tak ochuzujeme. Prarodiče jsou
pro nej mladší

generaci

podstatnou

a

nenahraditelnou

součástí

životního

vzdělávacího procesu. Nesmíme se bát přiznat si, že stáří je životní etapa, jež
jednou čeká nás všechny. К úctě ke stáří bychom měli vychovávat své děti, tak jako
bychom i my sami měli starým lidem prokazovat úctu, kterou si zaslouží.
Se vzrůstající soudržností starých a rodiny by mohly vymizet mýty o této
životní etapě. Zjistili bychom, že pomocí starému člověku nemusí být nutně pouze
péče o něj, když je nesoběstačný. Starý člověk je především ohrožen izolací
a potřebuje cítit, že stále ještě někam patří, že je milován a že jeho láskaje někým
přijímána. I ve stáří chceme být hodnotní, užiteční a chce někomu náležet.
Je třeba si uvědomit, že stáří bez podpory, pomoci a síly mládí by nemohlo
dobře fungovat, stejně jako mládí bez zkušeností, rozhledu a trpělivosti stáří.
Vzájemně se tolerovat a rozumět si může být sice v dnešní společnosti těžké,
ustupovat a přehodnocovat své postoje však musí obě strany.
Ve svém postoji ke stáří bychom měli brát v úvahu, že změny funkcí starého
člověka nejsou fatální, že jejich nástup můžeme zpomalit vhodnou duševní
a tělesnou

aktivitou

pro plnohodnotně

a

prodloužit

prožité

stáří

tak
s sebou

náš

aktivní

přinášejí

věk.

Velký

možnosti

potenciál

nej různějších

vzdělávacích aktivit i jiné aktivizační programy pro staré.
Stárnutí bychom mohli v budoucnu definovat neutrálně například jako
„působení času na lidskou bytost" a starého člověka třeba jako toho, kdo v určitém
společenství žije déle než ostatní. Správný přístup ke stáří bychom mohli hledat
v realismu, který není rezignací, a v optimismu, který není iluzí.
Je zřejmé, že tato problematika je složitější, než by se mohlo zdát na první
pohled a než jak je možné obsáhnout ji v této práci. Každý máme jiný život, jinou
rodinu a prarodiče, přesto se můžeme nechat ve svém směřování inspirovat
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a motivovat ostatními, zkvalitnit své žití i soužití s generacemi, které té naší
předcházejí a které po ní následují. Nejen proto si téma starých a rodiny zaslouží
být průběžně a správným způsobem reflektováno každým z nás i v celé společnosti.
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Anotace

Tato práce je členěna do třech kapitol, ve kterých se zabývá problematikou
starých v současné rodině. Nejprve je vymezeno stáří jako společenský fenomén, co
s sebou tato životní etapa přináší včetně problematiky stárnoucí populace. Dále je
zde věnována pozornost významu rodiny pro staré a tomu, co naopak staří pro svou
rodinu znamenali v minulosti a znamenají dnes. V práci se nezapomíná ani
na otázku kvality života ve stáří a na zamyšlení nad tím, jaká by mohla být
budoucnost stáří.

Annotation

This thesis consists of three chapters, where the main topic is the problem
of the old in today's family. First of all there is the definition of the old age as social
phenomenon and what is this life stage about, including the issues of ageing
population. Then the paper focuses on the importance of family for old people
and what the old meant for the family in past and today. Furthermore, the quality
of life in the old age is questioned and followed by a disputation over how
the future of old age could look like.
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