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I. Demografické stárnutí a možnosti zajištění 
péče o nesoběstačné seniory 

1. Stárnutí populace České republiky z demografického 
pohledu 
 

Demografické stárnutí postihuje od poloviny 20. století ve vyšší či nižší míře 
všechny vyspělé země a stává se tak v současnosti jednou z nejzávažnějších otázek. 
Jedná se o proces, při němž se postupně mění věková struktura obyvatelstva takovým 
způsobem, že se zvyšuje podíl seniorů a snižuje se podíl dětí mladších 15 let, tzn. 
starší věkové skupiny rostou početně relativně rychleji než populace jako celek. Hlavní 
příčinou demografického stárnutí je spolu s poklesem porodnosti trvalý pokles 
specifických měr úmrtnosti vedoucí k prodlužování naděje dožití a tím k častějšímu 
dožívání se vyššího a vysokého věku. Důsledky demografického stárnutí se dotýkají 
všech sfér sociálního a ekonomického vývoje a nejčastější obavy vyvolávané změnou 
věkové struktury se pojí s udržitelností financování důchodového systému, růstem 
nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní péči a nedostatkem pracovních sil na trhu 
práce. Proces populačního stárnutí se nicméně promítá též do postavení seniorů ve 
společnosti i do sféry soukromé, do mezigeneračních vztahů a vztahu uvnitř rodiny. 
Cílem následující kapitoly bude popsat stav a vývoj věkové struktury české populace a 
detailněji se zaměřit na skupinu seniorů z demografického pohledu. V tomto kontextu 
je však důležité upozornit na to, že věková struktura populace je pouze jednou 
z determinant potřebnosti sociálních služeb a preferovaný způsob uspokojování 
seniorských potřeb se odvíjí z širšího komplexu faktorů, mezi které lze vedle věku 
zařadit například zdravotní stav, ekonomickou situaci, vzdělanostní strukturu seniorů, 
jejich sociální i fyzické prostředí apod. Dále je třeba zdůraznit též fakt, že vedle 
reflektování negativních dopadů demografického stárnutí je nutné uvědomit si a co 
nejefektivněji využít znalosti a potenciál přibývajícího počtu starších lidí.  

Než však přejdeme k samotné analýze, je nezbytné si za tímto účelem 
seniorskou populaci věkově jednoznačně vymezit. Vzhledem ke skutečnosti, že 
stárnutí je součástí kontinuální proměny, je obtížné nalézt jedinou uspokojivou definici 
okamžiku, ve kterém končí střední věk a začíná stáří. Z tohoto důvodu proto existuje 
řada přístupů a metod konstrukce objektivního měřítka stáří [Stuart-Hamilton, 1999], 
z nichž si zde pro informaci uvedeme pouze ty nejzákladnější. Nejběžněji používaným 
měřítkem určujícím počátek stáří bývá chronologický (kalendářní) věk, jenž je sám o 
sobě ovšem bez hlubší informace, neboť jde o náhodně zvolenou míru. V pozdně 
moderních západních společnostech se za znak počátku stáří mnohdy považuje 
ukončení pracovního poměru a odchod do důchodu. Tímto je utvořena zvláštní sociální 
kategorie - kategorie starých osob, definovaných jako závislá skupina, jejíž členové by 
neměli pracovat, ale naopak potřebují ekonomickou a společenskou asistenci, kterou 
mají poskytovat mladší členové společnosti. Věk vymezující odchod do důchodu se 
většinou pohybuje v rozmezí 60 až 65 let. Většina gerontologů pro označení začátku 
stáří rovněž volí hodnoty mezi 60 a 65 lety. Takto jej vymezují především z toho 
důvodu, že zhruba v tomto období dochází k evidentním fyzickým a psychologickým 
změnám. V tomto kontextu Vohralíková a Rabušic uvádějí, že „konvenčně se v 
současné době pracuje s věkovou hranicí 60 nebo 65 let, ovšem bez existence 
jednoznačných objektivních odůvodnění. Určení věkové hranice stáří je totiž především 
konvencí a sociálním konstruktem, který vznikl z potřeb administrativy sociálního 
státu.“ [Vohralíková, Rabušic, 2004]. V souladu s výše uvedenými přístupy i další 
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sociologickou a demografickou literaturou budeme pro účely tohoto textu používat 
věkovou hranici 60 let, pojmem seniorská populace zde tedy budou myšleny osoby ve 
věku 60 a více let. 

1.1 Dosavadní vývoj a perspektivy do budoucna 

Při pohledu na základní ukazatel charakterizující věkovou strukturu populace 
České republiky, tj. na podíl tří hlavních věkových skupin obyvatelstva, je zcela 
zřejmé, že jednotlivé zastoupení těchto skupin se od počátku 90. let mění (viz tabulka 
č. 1). V průběhu celého sledovaného období je patrné neustálé snižování zastoupení 
dětské složky (tj. podílu osob mladších 15 let) v důsledku poklesu porodnosti a 
zároveň nárůst podílu seniorské populace způsobený zlepšováním úmrtnostních 
poměrů, a to zejména osob ve vyšším věku. Zatímco na počátku 90. let podíl dětí do 
15 let nad poproduktivní složkou převažoval, v roce 1997 u nás poprvé došlo 
k převaze procentuálního zastoupení osob starších 60 let a tato převaha se od té doby 
stále zvyšuje. Mezi lety 1991 až 2006 tak podíl osob ve věku 0-14 let poklesl z 21,1 % 
na 14,5 % (tj. o 6,6 procentního bodu) a podíl osob ve věku 60 a více let naopak 
vzrostl ze 17,8 % na současných 20,3 %, tedy o 2,5 procentního bodu. Z tabulky č. 1 
je patrné, že ačkoliv bylo procentuální zastoupení poproduktivní složky z počátku 
sledovaného období stabilizované a nárůst započal jen velmi pozvolna, po roce 1999 
došlo k pravidelnému zvyšování podílu této věkové skupiny o 0,3, resp. 0,4 procentní 
body ročně. Zastoupení kategorie osob ve věku potenciální ekonomické aktivity se 
v průběhu 90. let vyvíjelo příznivým směrem, šlo však bohužel o dočasný stav. Tuto 
věkovou kategorii totiž začínají opouštět početně silnější populační ročníky narozených 
ve 40. letech a jak je zřejmé z tabulky č. 1, od roku 2003 podíl této skupiny postupně 
klesá, přičemž s postupnými úbytky obyvatelstva v produktivním věku je nutné počítat 
i do budoucna [Populační… 2002].  

 

Tabulka č. 1 Vývoj složení obyvatelstva ČR podle hlavních věkových skupin 
mezi lety 1991 až 2006, vybrané roky (v %) 

věk 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

0-14 21,1 20,0 18,8 17,9 17,0 16,2 15,7 15,4 15,1 14,8 14,5 

15-59 61,1 62,0 63,2 64,1 64,9 65,4 65,5 65,5 65,4 65,3 65,1 

60+ 17,8 18,0 18,0 18,0 18,1 18,4 18,8 19,1 19,5 19,9 20,3 

Zdroj: Populační vývoj České republiky 1990-2002,  ČSÚ 

 
 Při stávajícím trendu nízké porodnosti a zvyšující se naději dožití je více než 
pravděpodobné, že podíl seniorů v populaci ČR bude i nadále narůstat, což je 
zřetelně patrné například z výsledků projekce Českého statistického úřadů z roku 2003 
[Projekce… 2003]. Střední, tedy nejpravděpodobnější varianta této projekce 
předpokládá velmi rapidní nárůst podílu osob ve věku 60 a více let po celé sledované 
období. V horizontu prognózy, tj. v roce 2050 by měly být již necelé dvě pětiny všech 
obyvatel České republiky starší 59 let (viz graf č. 1), což v absolutním vyjádření 
představuje více jak 3,6 milionu osob (oproti 2,1 milionu seniorů v roce 2006). Nárůst 
podílu této složky obyvatelstva přitom nebude již zejména na úkor složky dětské, ale 
půjde ruku v ruce rovněž s poklesem podílu produktivní složky obyvatelstva. Zde je na 
místě připomenout, že vzájemné relace mezi počty a podíly osob ve věku potenciální 
ekonomické aktivity a osobami důchodového věku by nicméně mohly být, alespoň 
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dočasně, pozitivně ovlivněny plánovaným zvýšením hranice pro odchod do důchodu na 
65 let, jak je tomu ve většině západoevropských zemí. Výraznému narůstání podílu 
poproduktivní složky obyvatelstva v dlouhodobé perspektivě však ani toto opatření 
nezabrání.  

 

Graf č. 1 Reálný a předpokládaný vývoj dětské a poproduktivní složky 
obyvatelstva ČR mezi lety 1991 až 2050 (v %) 
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Zdroj: Populační vývoj České republiky 1990-2002,  ČSÚ 

 
 Z grafu č. 2 znázorňujícího reálnou věkovou strukturu obyvatelstva České 
republiky v roce 2006 ve srovnání s věkovou strukturou prognózovanou Českým 
statistickým úřadem pro rok 2050 je patrná rapidní změna, jež zasáhne celou populaci 
ČR. Zatímco, jak už bylo uvedeno, skupina obyvatel ve věku 60 a více let bude 
početně narůstat, počet obyvatel České republiky jako celku by se měl do roku 2050 o 
více než 8 % snížit, ze současné hodnoty 10 266 646 osob na předpokládaných 
9 438 334 osob. To ve svém důsledku zapříčiní výraznou deformaci věkové pyramidy, 
jejíž základna se podstatně zúží a vrchol naproti tomu velmi výrazně rozšíří.  

Znatelné změny způsobené dalším nárůstem naděje dožití při narození se 
promítnou zejména uvnitř skupiny samotných seniorů - zatímco v roce 2006 tvořily 
polovinu ze všech seniorů osoby ve věku 60-69 let, v roce 2050 bude tato věková 
skupina zaujímat pouze 38 % (viz graf č. 3). Absolutně i relativně se tak zvýší 
zastoupení seniorů ve věku 70 a více let. Přesněji řečeno, věková skupina 70-79 let by 
měla ve srovnání s rokem 2006 vzrůst o 96 %, skupina osob ve věku 80 a více let 
dokonce o plných 175 %. Tzn., že i samotná seniorská populace postupně stárne. Růst 
počtu osob ve věku 80 a více let však má mnoho důležitých důsledků pro společnost, 
jelikož právě osoby v tomto věku již mají většinou horší zdravotní stav, a tudíž 
vyžadují častější sociální a zdravotní péči než mladší osoby důchodového věku. 
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Graf č. 2 Reálná a předpokládaná věková struktura obyvatelstva České 
republiky v letech 2006 a 2050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ 

 

 

Graf č. 3 Věková struktura skupiny seniorů (ve věku 60 a více let) ve 
vybraných letech, reálný a projektovaný stav (v %) 
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Demografické stárnutí obyvatel České republiky od počátku 90. let 20. století 
zřetelně vystihují též ukazatele uvedené v tabulce č. 2. Průměrný věk české 
populace vzrostl za posledních 16 let o téměř 4 roky, z 36,3 let na současných 40,1 
roku. Věkový medián, který představuje věk rozdělující populaci na dvě stejně velké 
části, se za stejné období zvýšil o více jak 3 roky, a to z 35,4 na 38,5 let v roce 2006. 
Pokles porodnosti spolu s rostoucí střední délkou života se pak nejvýrazněji projevil 
v hodnotách indexu stáří jako poměru počtu obyvatel ve věku 60 a více let a počtu 
dětí ve věku do 15 let. Tento index se z původní hodnoty 84,4 v roce 1991 zvýšil na 
současných 140,1 seniorů připadajících na 100 dětí do 15 let. Za zmínku též stojí, že 
do roku 2050 by se podle projekce ČSÚ [Projekce… 2003] měl index stáří zvýšit na 
obtížně představitelnou hodnotu 311,2, tzn. že na každé dítě ve věku do 15 let by 
připadali více než tři senioři.  

Proces stárnutí obyvatelstva lze charakterizovat rovněž pomocí indexů 
závislosti, které vyjadřují poměr mezi dětskou, resp. poproduktivní složkou obyvatel 
a osobami ve věku 15-59 let (viz tabulka č. 2). Index ekonomického zatížení, 
vyjadřující počet dětí do 15 let a počet seniorů na 100 osob v produktivním věku, se 
sice z důvodu trvalého poklesu počtu dětí do 15 let v průběhu sledovaného období 
snížil z 64 na 54, z naznačených trendů ve vývoji hlavních věkových skupin je nicméně 
zřejmé, že zatíženost obyvatelstva ve věku ekonomické aktivity začne opět narůstat. 
Z ekonomického hlediska podstatné pak nebude pouze samotné zvýšení indexu 
ekonomického zatížení, ale též změna struktury závislých osob, neboť podstatně vyšší 
podíl v ní budou zaujímat osoby v poproduktivním věku. Sociální výdaje na jednu 
osobu v seniorském věku jsou totiž vyšší než na dítě do 15 let [Populační… 2002].  

 

Tabulka č. 2 Charakteristiky věkové skladby a indexy zatížení produktivní 
složky obyvatelstva ČR mezi lety 1991 až 2006, vybrané roky 

  1991 1993 1995 1997 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

průměrný věk 36,3 36,6 37,0 37,6 38,2 38,8 39,1 39,4 39,6 39,9 40,1 

věkový medián 35,4 35,9 36,2 36,6 37,1 37,4 37,6 37,9 38,1 38,3 38,5 

index stáří1 84,4 89,8 95,4 100,8 106,4 113,8 119,5 124,1 129,4 134,4 140,1 

index závislosti I2 34,6 32,2 29,8 27,9 26,3 24,7 24,0 23,5 23,1 22,6 22,3 

index závislosti II3 29,2 29,0 28,5 28,1 27,9 28,2 28,7 29,2 29,8 30,4 31,2 

index ek. zatížení4 63,8 61,2 58,3 56,0 54,2 52,9 52,8 52,7 52,9 53,1 53,5 

1  index stáří - počet osob ve věku 60 a více let na 100 dětí ve věku 0-14 let 
2 index závislosti I - počet dětí ve věku 0-14 let na 100 osob ve věku 15-59 let 
3 index závislosti II - počet osob ve věku 60 a více let na 100 osob ve věku 15-59 let 
4 index ekonomického zatížení - počet dětí ve věku 0-14 let a počet osob ve věku 60 a více let na 100 osob 
ve věku 15-59 let 

Zdroj:  Populační vývoj České republiky 1990-2002 
  Od roku 2001 vlastní výpočty z www.czso.cz 

 
 Celkové zlepšování úrovně úmrtnosti v posledním desetiletí dvacátého století a 
na počátku století jednadvacátého se zřetelně odráží v nárůstu naděje dožití při 
narození, která se mezi roky 1991 a 2006 zvýšila ze 68,3 na 73,4 roku u mužů a ze 
75,7 na 79,7 roku u žen, tj. o 5,1, resp. 4 roky (viz graf č. 4). Ke zvýšení naděje dožití 
při narození přispěl kromě snížení kojenecké úmrtnosti zejména pokles úmrtnosti 
starších osob, u mužů se výraznou měrou podílelo zlepšení úmrtnostních poměrů ve 
středním věku. Průměrný roční růst tohoto ukazatele na úrovni přibližně 0,3 roku 
zařazuje Českou republiku z hlediska mezinárodního srovnání mezi země s 
nejrychlejším poklesem úrovně úmrtnosti při již poměrně vysoké naději dožití. I přes 
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tento příznivý vývoj však střední délka života obyvatel České republiky stále zaostává 
za vyspělými evropskými zeměmi o 3 až 7 let.  

 

Graf č. 4 Vývoj naděje dožití při narození mezi lety 1991 až 2006 v ČR 
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Zdroj: ČSÚ 

 

 Prodlužování naděje dožití při narození je možné očekávat i do budoucna. Dle 
střední varianty projekce ČSÚ [Projekce… 2003] dosáhne tento ukazatel v roce 2050 
hodnoty 78,9 let pro muže a 84,5 roku po ženy, oproti současnosti tedy dojde ke 
zvýšení o 5,5, resp. 4,8 roku. Prodlužování střední délky života nicméně bude již o 
něco pomalejší než tomu bylo od počátku devadesátých let. O něco výraznější snížení 
intenzity úmrtnosti je přitom předpokládané u mužů, což se projeví ve zmenšení 
rozdílu naděje dožití žen a mužů ze současných 6,3 na 5,6 roku.  

1.2 Zastoupení mužů a žen v populaci seniorů 

 Ačkoliv při narození je početní stav chlapců vyšší než početní stav dívek (na 
100 dívek připadá zhruba 106 chlapců) a poměrně rovnoměrná mírná převaha mužů 
nad ženami přetrvává zhruba do 45 roku života, ve vyšším středním a zvláště pak 
seniorském věku jednoznačně převažují ženy nad muži. Tzn. index maskulinity, 
který vyjadřuje počet mužů připadající na 100 žen v příslušné věkové skupině, spolu 
s rostoucím věkem (počínaje zmíněným 45 rokem života) pravidelně klesá (viz graf č. 
5), což je jev charakteristický pro všechny vyspělé země. Důvodem postupného 
poklesu hodnoty indexu maskulinity je vyšší úroveň úmrtnosti u mužů než u žen ve 
všech věkových skupinách. Nadúmrtnost mužů ve starším věku lze vysvětlit 
vystavením mužské části populace rizikovým faktorům, mezi které patří požívání 
tabáku a alkoholických nápojů, vyšší pracovní nasazení a z toho plynoucí častější 
výskyt úmrtí na kardiovaskulární nemoci, zejména infarkty [Populační… 2001].  
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Graf č. 5 Index maskulinity* v roce 2006 
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* Počet mužů připadající na 100 žen 
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 K vystižení situace, kdy ve starším věku početně převažují ženy nad muži 
stejné věkové kategorie, bývá používán termín feminizace života ve stáří. Výraznou 
početní převahu žen nad muži jednotlivých věkových kategorií nad 60 let a zároveň 
růst této převahy spolu se zvyšujícím se věkem jasně vyjadřuje tabulka č. 3. Je z ní 
zřejmé, že v průběhu celého sledovaného období počty mužů po šedesátém roce věku 
ve srovnání s počty žen ubývaly. Například ve věkové skupině 60-69 let připadalo 
v roce 2006 na 100 mužů 117 žen, ve věkové skupině 80 a více let to však byl již 
téměř dvojnásobek a ženy tvořily téměř 70 % všech osob tohoto věku. V posledních 
letech je nicméně možné pozorovat příznivý trend mírného snižování poměru pohlaví 
ve všech kohortách, zapříčiněný zejména poklesem intenzity úmrtnosti mužů.  

  

Tabulka č. 3 Poměr pohlaví (počet žen na 100 mužů) v seniorské generaci, 
vybrané roky 

věk  1991 1993 1995 1997 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

60-69 129,8 127,8 126,2 124,3 122,9 120,7 120,0 119,3 118,7 118,0 117,4 

70-79 165,4 164,2 163,7 164,2 163,8 160,8 158,9 156,7 154,8 152,8 151,2 

80+ 240,7 237,8 235,7 238,1 237,7 235,5 233,1 231,4 230,3 229,0 227,3 

Zdroj: Vlastní výpočty z www.czso.cz 
 

 Vyšší počet žen v důchodovém věku je způsoben zejména tím, že naděje dožití 
při narození se v moderních společnostech liší v průměru o 5-7 let ve prospěch žen. 
Tato skutečnost se následně odráží v mnoha oblastech života starších mužů a žen, 
z demografického pohledu je nejmarkantnějším důsledkem proměna rodinných struktur 
pozorovatelná především ze skladby obyvatelstva podle rodinného stavu a věku.  
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1.3 Obyvatelstvo ve věku 60 a více let podle rodinného stavu 

 Z tabulky č. 4 charakterizující složení obyvatelstva seniorského věku dle 
rodinného stavu je zřejmé, že spolu s rostoucím věkem zřetelně narůstá podíl vdov 
v populaci, a to zejména na úkor žen vdaných. Zatímco ve věkové skupině 60-69 let 
bylo v roce 2006 61 % žen vdaných a 24 % ovdovělých, ve věkové skupině 80 a více 
let již zcela jasně převažovaly ženy ovdovělé, jichž bylo 78 %, na rozdíl od pouhých 
13 % vdaných žen. Starší muži jsou oproti ženám s vyšší pravděpodobností ženatí 
nežli ovdovělí a i když i u nich se podíl vdovců spolu s rostoucím věkem pravidelně 
zvyšuje, nejedná se o nárůst tak rapidní jako v případě žen - v roce 2006 ze 
zastoupení ovdovělých mužů zvýšilo z pouhých 5 % ve věkové skupině 60-69 let na 
33 % ve skupině mužů ve věku 80 a více let. Čtyř pětinový podíl ženatých mužů ve 
věku 60-69 let se naopak snížil na necelé dvě třetiny ve skupině nejstarších seniorů 
(viz tabulka č. 4). Uvedené rozdíly jsou zapříčiněny na jedné straně vyšší střední 
délkou života žen ve srovnání s muži, na straně druhé se na tom podílí též skutečnost, 
že muži častěji než ženy uzavírají po rozvodu další sňatek, při kterém si, podobně jako 
u většiny prvních sňatků, berou mladší partnerku. Tím zvyšují pravděpodobnost, že 
svou ženu nepřežijí a ve stáří nebudou žít osamoceně. Podíly rozvedených osob 
důchodového věku jsou tedy o něco vyšší v případě žen, zastoupení rozvedených a 
zvláště pak svobodných žen a mužů v seniorské populaci je nicméně poměrně nízké. 

 V průběhu devadesátých let byl vývoj ve složení obyvatelstva ve věku 60 a více 
let podle rodinného stavu takový, že díky zlepšování úrovně úmrtnosti docházelo ve 
všech věkových skupinách ke snižování podílů vdov a vdovců. Podíly starších mužů a 
žen žijících v manželství oproti tomu rostly, a to zejména díky vlivu vysoké úrovně 
sňatečnosti na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století a nízké intenzity 
rozvodovosti těchto manželství. Tato příznivá situace se ovšem postupem času začne 
měnit, neboť do důchodového věku se začnou posouvat generace, v nichž je vysoký 
podíl rozvedených. 

 

Tabulka č. 4 Složení obyvatelstva ČR podle rodinného stavu, věkových skupin a 
pohlaví v roce 2006; osoby ve věku 60 a více let (v %) 

svobodní/é ženatí/vdané rozvedení/é ovdovělí/é 
věk 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

60-69 4,2 2,6 80,1 61,1 10,4 12,3 5,3 24,0 

70-79 2,9 2,3 77,6 36,6 5,3 8,2 14,2 53,0 

80+ 2,8 2,9 61,8 13,1 3,1 6,0 32,4 78,0 

Zdroj: ČSÚ 

 

 Z uvedených údajů vyplývá, že mnozí senioři jsou v důsledku úmrtí jejich 
životního partnera nuceni žít osamoceně, což je patrné též z informací o složení 
domácností starších osob. Podle výsledků sčítání lidu z roku 2001 žilo v domácnostech 
jednotlivců 128 415 mužů ve věku 60 let a více, tj. 17 % ze všech mužů tohoto věku. 
Stejně starých žen ovšem žilo v jednočlenných domácnostech 443 583, což 
představuje zhruba dvě pětiny ze všech žen ve věku 60 a více let [Sčítání… 2003].  
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1.4 Regionální diferenciace  

Demografické stárnutí neprobíhá uvnitř české republiky zcela rovnoměrně, 
v závěrečné části této kapitoly se proto podíváme na regionální diference mezi 
jednotlivými kraji ČR. Populační chování obyvatel odráží územní rozdíly v sociálních 
a ekonomických podmínkách života lidí, jež se v období transformace naší společnosti 
významně diferencovaly. Souhrnně je možné říci, že populaci s vyšším zastoupením 
seniorů vykazují zejména velká města a jejich zázemí, naopak obyvatelstvo s vyšším 
podílem dětí mají především oblasti pohraniční [Dzúrová 2002].  

Z tabulky č. 5 je zřejmé, že nejstarší věkovou strukturu má v krajském 
srovnání zcela jednoznačně Hlavní město Praha s podílem osob ve věku 60 a více let 
dosahujícím 22,5 % a indexem stáří přesahujícím hodnotu 184 osob seniorského věku 
na 100 dětí ve věku 0-14 let. V hlavním městě žije zároveň vysoký podíl nejstarších 
osob, tj. seniorů ve věku 80 a více let, jejichž zastoupení dosáhlo v roce 2006 4 %. 
Poměrně nepříznivou věkovou strukturu má rovněž kraj Plzeňský, v němž na 100 dětí 
připadá více jak 148 seniorů (podíl osob ve věku 80 a více let je však v této oblasti 
lehce podprůměrný), dále kraj Jihomoravský s hodnotou indexu stáří bezmála 147 
osob a 21% podílem seniorů ve věku 60 a více let a též kraj Královéhradecký, ve 
kterém poměr seniorů a dětí dosáhl v roce 2006 hodnoty 144 a podíl poproduktivní 
složky obyvatelstva hodnoty 21,2 %. Z okresního pohledu ovšem v uvedených krajích 
průměr velmi podstatně zvyšují již zmíněná velká města, a to Plzeň-město (kde index 
stáří dosahuje hodnoty 182 seniorů na 100 dětí do 15 let), Brno-město (177 osob) a 
okres Hradec Králové (159 osob).  

 

Tabulka č. 5 Složení obyvatelstva podle hlavních věkových skupin, zastoupení 
osob ve věku 80 a více let (v %) a index stáří v krajích ČR v roce 2006  

  0-14 15-59 60+ 80+ index stáří 

Hl. m. Praha 12,2 65,2 22,5 4,0 184,3 

Středočeský 14,9 64,9 20,2 3,1 135,7 

Jihočeský 14,7 65,3 20,0 3,1 135,6 

Plzeňský 14,2 64,7 21,1 3,1 148,2 

Karlovarský 15,0 66,3 18,6 2,5 124,0 

Ústecký 15,6 65,9 18,5 2,7 118,8 

Liberecký 15,2 65,7 19,1 3,1 126,4 

Královéhradecký 14,7 64,2 21,2 3,4 144,1 

Pardubický 15,1 64,5 20,4 3,2 135,1 

Vysočina 15,2 64,6 20,2 3,1 132,6 

Jihomoravský 14,3 64,7 21,0 3,5 146,9 

Olomoucký 14,6 65,3 20,2 3,2 138,1 

Zlínský 14,5 65,0 20,5 3,2 141,2 

Moravskoslezský 14,9 65,7 19,4 2,8 130,4 

celkem ČR 14,5 65,1 20,3 3,2 140,1 

Pozn.: index stáří - počet osob ve věku 60 a více let na 100 dětí ve věku 0-14 let 

Zdroj: ČSÚ 
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„Nejmladší“ populace je naopak soustředěna na severozápadě Čech, tj. v kraji 
Ústeckém, kde současná výše indexu stáří i podíl seniorské populace odpovídá 
celorepublikovému průměru před pěti lety. Výrazně podprůměrných hodnot dosahují 
sledované ukazatele rovněž na Karlovarsku, na severu Moravy a v kraji Libereckém. 
V okrese Česká Lípa je počet dětí a seniorů téměř vyrovnaný, na 100 osob ve věku do 
15 let připadá 102 osob ve věku 60 a více let. Podobně je tomu v okrese Český 
Krumlov s indexem stáří 104 osoby seniorského věku na 100 dětí a dále pak 
v okresech Chomutov (106 osob) a Sokolov (107 osob).  

Regionální demografická specifika a z nich vyplývající výhled do budoucna by 
měl být zohledněn v koncepcích regionálního rozvoje, neboť v regionech s vyšším 
indexem stáří je třeba počítat s vyššími náklady na poskytování péče seniorům. A 
jelikož náklady na zdravotní a sociální péči vzrůstají spolu s rostoucím věkem, je 
s ohledem k postupujícímu a nezvratitelnému procesu demografického stárnutí nutno 
mít na paměti, že tyto náklady budou stále vyšší [Dzúrová 2002]. 

V kontextu demografického stárnutí je třeba vzít v potaz též skutečnost, že 
spolu s narůstajícím počtem starších osob bude narůstat též počet těch, které 
z důvodu zhoršeného zdravotního stavu nebudou schopny vykonávat samostatně 
všechny běžné aktivity každodenního života a budou se tak stávat závislé na pomoci 
dalších osob. V České republice zatím stále platí, že za péči o své stárnoucí příbuzné 
je zodpovědná především rodina a formální služby bývají využívány zejména v případě 
absence, nedostatečnosti či vyčerpání neformálních služeb [podrobněji viz Svobodová 
2007]. Spolu s poklesem porodnosti, intenzivním stárnutím populace, větší prostorovou 
mobilitou a oslabením tradičních rodinných vazeb se však do budoucna bude zároveň 
zužovat soubor potenciálních pečovatelů z řad rodiny a potřeba institucionální péče a 
především široké nabídky alternativních služeb podporujících život v přirozeném 
prostředí [podrobněji např. Koncepce… 2006] se tak bude stávat stále více významná.  

Institucionální, resp. ústavní péči reprezentují v České republice především 
domovy důchodců a domovy-penziony pro důchodce (resp. domovy pro seniory - více 
viz kapitola I.2.2). Je ovšem otázkou, zda je kapacita a uzemní rozmístění těchto 
zařízení dostačující. Za tímto účelem jsme na závěr přistoupili k jednoduchému 
porovnání celkových kapacit (reprezentovaných počtem lůžek) domovů důchodců a 
domovů-penzionů pro důchodce 1  a počtu osob ve věku 60, resp. 80 a více let 
v jednotlivých krajích České republiky. Z tabulky č. 6 je zřejmé, že v celorepublikovém 
průměru připadá na jedno místo v domově důchodců či v domově-penzionu pro 
důchodce zhruba 42 osob ve věku 60 a více let. Ve věku 80 a více let, kdy je 
pravděpodobnost zhoršení zdravotního stavu a s tím související ztráty soběstačnosti 
v porovnání s mladšími seniory mnohem vyšší, připadá na jedno lůžko v některém 
z těchto zařízení 7 potenciálních uchazečů.  

Z krajského pohledu se jeví situace zcela jednoznačně nejpozitivněji v kraji 
Ústeckém, v němž je navzdory jeho nejmladší, a tedy z hlediska demografického 
stárnutí nejpříznivější věkové struktuře (srov. tab. č. 5) druhý nejvyšší počet lůžek 
v domovech či domovech-penzionech pro důchodce. Na druhém pólů, tentokrát tedy 
ve směru negativním, vyniká mezi ostatními kraji Hlavní město Praha, kde na jedno 
lůžko připadá 73 osob ve věku 60 a více let. Nejstarších seniorů by se v hlavním 
městě mělo o jedno lůžko dělit 13, tedy zhruba dvakrát více než je celorepublikový 
průměr. Pokud si uvědomíme, že kapacita domovů i domovů-penzionů pro důchodce 
je téměř zcela naplněna a mnohá z těchto zařízení mají dlouhé seznamy čekatelů na 

                                                            
1  V roce 2006 bylo dle dat ČSÚ v České republice celkem 390 domovů důchodců s celkovou kapacitou 

38 672 lůžek a 142 domovů-penzionů pro důchodce s celkovou kapacitou 11 428 lůžek. Pro účely našeho 
porovnání jsme v tomto textu kapacity domovů důchodců a domovů-penzionů pro důchodce sloučili.  
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umístění, je možné konstatovat, že tento stav je z celorepublikového pohledu v tomto 
směru zcela neuspokojivý. Měla-li by ovšem situace setrvat i do budoucna alespoň na 
úrovni stavu dnešního, bylo by nutné zvýšit kapacity ústavních zařízení do roku 2030 
přinejmenším o 21 245 míst a do roku 2050 celkem o 37 487 míst oproti současnosti.  

Na rostoucí počet obyvatel seniorského věku a jejich potřeby by však měly 
reagovat rovněž služby terénní či ambulantní, tj. zejména pečovatelská služba a 
zařízení pro denní a vícedenní pobyt (tzv. stacionáře; podrobněji viz kapitola I.2). Tyto 
služby podporují život v přirozeném prostředí, doplňují pomoc ze strany rodiny a 
oddalují či zcela zamezují případnému umístění nesoběstačného seniora v některém 
z uvedených typů pobytových zařízení (a mohou tak snižovat počty potenciálních 
uchazečů o umístění v rezidenčních zařízeních). Pro optimální zajištění služeb osobám 
seniorského věku je tedy třeba rozšiřovat nabídku i kapacity nejen pobytových 
zařízení, ale především terénních a ambulantních služeb, které budou dostatečně 
reflektovat aktuální individuální potřeby seniorů a zároveň umožňovat seniorům a 
jejich rodinách co největší možnost volby.  

 

Tabulka č. 6 Vybrané charakteristiky potencionální dostupnosti institucionální 
péče o seniory v krajích ČR v roce 2006 

počet obyvatel 
počet osob na 1 místo v DD, 

resp. DP 

  

kapacita  
DD+DP 

60+ 80+ 60+ 80+ 

Hl. m. Praha 3 654 266 852 47 920 73,0 13,1 

Středočeský 5 092 235 610 36 308 46,3 7,1 

Jihočeský 2 971 125 658 19 368 42,3 6,5 

Plzeňský 2 056 116 582 17 208 56,7 8,4 

Karlovarský 1 583 56 761 7 718 35,9 4,9 

Ústecký 5 736 152 384 21 951 26,6 3,8 

Liberecký 1 661 82 307 13 186 49,6 7,9 

Královéhradecký 2 913 116 155 18 731 39,9 6,4 

Pardubický 2 649 103 517 16 001 39,1 6,0 

Vysočina 2 262 103 088 15 989 45,6 7,1 

Jihomoravský 5 509 237 391 39 451 43,1 7,2 

Olomoucký 3 657 128 873 20 661 35,2 5,6 

Zlínský 3 836 120 732 18 598 31,5 4,8 

Moravskoslezský 6 521 242 307 35 388 37,2 5,4 

celkem ČR 50 100 2 088 217 328 478 41,7 6,6 

Pozn.: DD - domov důchodců; DP - domov-penzion pro důchodce 

Zdroj: ČSÚ 

 

2. Poskytovatelé péče a sociální služby pro 
nesoběstačné seniory 
 

V situaci, kdy si již starší člověk z důvodu zhoršení zdravotního stavu není 
schopen zajistit všechny své potřeby (především ty základní) sám, je nucen využít 
pomoci někoho dalšího. Z výsledků longitudinálních šetření vyplývá, že pomoc při 
sebeobsluze potřebuje zhruba čtvrtina seniorů, přičemž tento podíl se spolu 
s rostoucím věkem výrazně mění. Zatímco ve věkové skupině 65-69 let deklarují 
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potřebu pomoci zhruba 3 % seniorů, ve věkové skupině 70-74 let 8 %, ve skupině 75-
79 let 11 %, v kategorii 80-84 let 16 %, ve skupině 85-89 let již 28 % a mezi 
nejstaršími seniory, tj. ve věku 90 a více let se jedná dokonce o 80 % osob [Kopecká 
2002]. V následující části této studie si uvedeme přehled potenciálních poskytovatelů 
péče (resp. sociálních služeb), na které se mohou nesoběstační senioři, kteří již nejsou 
schopni vykonávat běžné činnosti každodenního života bez pomoci jiné osoby, obrátit. 
Jejich volba nicméně může být ovlivněna mnoha faktory, mezi něž lze zařadit míru 
soběstačnosti dotyčné osoby, osobní preference seniora i rodinných příslušníků (a 
jejich možnosti o stárnoucího příbuzného pečovat), rozsah, charakter a dostupnost 
nabízených služeb v místě bydliště apod.  

2.1 Péče ze strany rodiny a služby doplňující tuto péči 

V české společnosti se model poskytování péče nesoběstačným členům rodiny 
opírá o tradiční pojetí, které předpokládá, že za zajištění potřeb těchto osob je 
primárně odpovědná rodina, přičemž formální, resp. státní služby bývají využívány až 
v situaci, kde neformální poskytovatelé chybí či péči nezvládají [Svobodová 2006]. Na 
základě této představy zůstávají veřejní poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb 
poněkud v pozadí, zahrnují pouze okolo 15 až 20 % veškeré péče o stárnoucí občany 
[Výběrové... 1998]. Pokud tedy senior z důvodu zvyšujícího se věku a zhoršujícího se 
zdravotního stavu potřebuje pomoc, obrací se v prvé řadě na svou rodinu, tj. 
především na partnera/partnerku (pokud je ještě naživu a jeho zdravotní stav to 
umožňuje) a na své dospělé děti. V rámci rodiny se při poskytování péče velmi 
výrazně liší zastoupení mužů a žen, neboť 70-80 % rodinných poskytovatelů péče 
tvoří ženy. Pečovatelská činnost, zejména je-li dlouhodobá, je nicméně velmi 
psychicky a fyzicky náročná a ve svém důsledku může negativně ovlivnit osobní život, 
každodenní aktivity i profesní uplatnění pečovatele. Z tohoto důvodu je velmi důležité 
utvářet dostatečnou nabídku služeb, které mohou rodinu doplnit či dočasně, v případě 
potřeby, nahradit a podporovat tak život seniora v jeho přirozeném prostředí, 
kde bude kladen důraz na jeho individuální potřeby. Dále je nezbytné zajistit 
dostatečné kapacity pobytových zařízení, jejichž služby mohou využít senioři, kteří 
jsou natolik nesoběstační, že nemohou žít ve svém původním, přirozeném prostředí a 
péče ze strany jejich rodinných příslušníků je nedostatečná či úplně chybí. V České 
republice existují v současnosti pro nesoběstačné seniory, kromě pomoci poskytované 
v rámci rodiny, další, níže uvedené typy sociálních služeb.  

Jednou z nejrozšířenějších služeb sociální péče poskytovanou seniorům a těžce 
zdravotně postiženým občanům, kteří si z důvodu zdravotního stavu, vysokého věku 
nebo ztráty soběstačnosti nejsou schopni obstarat nutné práce v domácnosti a další 
životní potřeby nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobou 
nebo jinou osobní péči, kterou jim nemohou poskytnout rodinní příslušníci, je pečova-
telská služba. Hlavním cílem pečovatelských služeb je zajistit zejména základní 
životní potřeby klientů, podporovat samostatný a nezávislý život v domácnostech, 
zachovat kontakt se sociálním prostředím a oddálit nutnost umístění do ústavní péče.  

Služby mohou být terénní nebo ambulantní a poskytují ve vymezeném čase 
v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb tyto základní činnosti: pomoc při 
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc při oblékání, pomoc při 
přesunu na vozík nebo lůžko), pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu (např. koupel, mytí vlasů, zástřih vlasů, holení), poskytnutí stravy 
nebo pomoc při zajištění stravy (např. donáška oběda, příprava jídla), pomoc při 
zajištění chodu domácnosti (např. úklid, praní prádla, žehlení, nákupy) a 
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zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovodná a 
průvodcovská služba) [zákon č. 108/2006 Sb.; Králová, Rážová 2005]. Podle dat ČSÚ 
bylo v roce 2006 v České republice 1 815 pracovišť pečovatelské služby. 

Pro seniory, kteří stále žijí ve svém přirozeném prostředí, jsou dále určeny 
zařízení pro denní pobyt (tzv. denní stacionáře či domovinky) a vícedenní 
stacionáře, které fungují jako odlehčovací služby. V zařízeních pro denní pobyt je 
soustřeďována péče o seniory a těžce zdravotně postižené osoby, kterým jinak 
potřebnou pomoc v odpoledních a nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu 
poskytují jejich rodinní příslušníci, případně pečovatelská služba. Tato zařízení obvykle 
nabízejí půldenní či celodenní pobyt v době, kdy je rodina v zaměstnání. Služby 
denních stacionářů jsou obdobné jako pomoc poskytovaná pečovatelskou službou 
v domácnosti seniora, oproti pečovatelské službě však stacionáře nabízejí navíc též 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. přednášky, promítání filmů, 
výtvarné a tvořivé činnosti apod.), sociálně terapeutické činnosti (např. rehabilitační 
cvičení, tréninky paměti) a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí (zákon č. 108/2006 Sb.). Součástí péče v denním 
pobytu bývá též možnost odpočinku na lůžku. Týdenní, resp. vícedenní stacionáře 
mají za cíl umožnit pečující osobě (která pečuje o seniora v jeho přirozeném prostředí) 
nezbytný odpočinek. V rámci vícedenních stacionářů jsou tedy seniorům poskytovány 
krátkodobé pobyty v době, kdy jede pečovatel na dovolenou, do lázní, nebo kupříkladu 
na služební cestu. Maximální doba pobytu ve vícedenních stacionářích je obvykle 
omezena.  

2.2 Pobytová zařízení pro seniory 

Kombinace pečovatelské služby a pobytového zařízení je zajišťována v domech 
s pečovatelskou službou. Jejich zřizováním se racionalizuje poskytování pečovatel-
ské služby soustředěním příjemců v jednom místě a současně se řeší často 
nevyhovující bydlení seniorů či těžce zdravotně postižených osob. Výhodou tohoto 
soustředění příjemců péče v domech s pečovatelskou službou je přítomnost 
pečovatelky po celou její pracovní dobu, zpravidla v pracovních dnech. Tyto domy 
nejsou, na rozdíl od domovů-penzionů pro důchodce a domovů důchodců, zařízeními 
sociální péče, do nichž by se občané umísťovali na základě správního rozhodnutí o 
přijetí do zařízení, a byty v nich jsou naopak pronajímány na základě nájemní smlouvy 
podle obecných předpisů o nájmu bytu [Králová, Rážová 2005]. V domech s pečova-
telskou službou jsou občanům po vzájemné dohodě poskytovány sociální služby, 
přičemž se zpravidla jedná o úkony osobní hygieny, stravování, úklid, praní a žehlení 
prádla, doprovod, nákupy a pochůzky, ošetřování rukou, nohou, zástřih vlasů, holení 
apod. V roce 2006 bylo u nás 908 domů s pečovatelskou službou se 29 148 bytovými 
jednotkami, v nichž trvale žilo 32 426 osob. 

Mezi pobytová institucionální zařízení sociální péče lze zařadit domovy-
penziony pro důchodce, jež jsou určeny pro osoby, které dosáhly věku rozhodného 
pro přiznání starobního důchodu a pro osoby, které jsou plně invalidní. Podmínkou 
přitom je, že jejich celkový zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní péči a 
jsou schopny vést poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách. Klientům je 
zde poskytováno ubytování a základní péče (tj. služby přímo související s provozem 
ústavu, např. vytápění, elektřina, voda; nebo jsou nutné a potřebné svou zvýšenou 
obtížností vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu obyvatel, např. čtvrtletní úklid, 
vymalování), popř. další placené služby podle přání obyvatel a možností domova-
penzionu. Může se jednat například o stravování, praní a žehlení, nákupy a nutné 
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pochůzky, doprovod na lékařská vyšetření, při vyřizování úředních záležitostí apod. a 
úklid obytné jednotky [Králová, Rážová 2005]. Nevýhodou je, že zde zpravidla není 
počítáno s nepřetržitým provozem a zdravotní péčí, takže při zhoršení zdravotního 
stavu klienta je většinou nutné jeho přemístění do domova důchodců. Podle údajů ČSÚ 
bylo v roce 2006 celkem 142 domovů-penzionů pro důchodce s kapacitou 11 428 
lůžek.  

Posledním zde jmenovaným typem sociálních služeb určených pro nesoběstačné 
seniory jsou domovy důchodců (resp. domovy pro seniory). Tato ústavní zařízení 
jsou určena především pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání 
starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní 
péči, jež jim nemůže být zajištěna v jejich vlastním prostředí za pomoci rodiny ani 
pečovatelskou službou nebo jinými terénními službami sociální péče, a dále pro staré 
občany, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů. Nebývají sem 
však přijímány osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém 
zdravotnickém zařízení. V domovech důchodců se poskytuje zejména bydlení, 
zaopatření (stravování, úklid a další služby), zdravotní péče, rehabilitace, kulturní a 
rekreační péče a v případě potřeby osobní vybavení [Králová, Rážová 2005]. Odběr 
služeb je zde většinou povinný, což ovšem nemůže odrážet skutečné potřeby 
konkrétního člověka a může se tím pádem stát, že některé služby jsou poskytovány i 
klientům, kteří je v podstatě nepotřebují [Šosová 1999]. Domovů důchodců bylo 
v České republice v roce 2006 celkem 390 a jejich kapacita byla 38 672 lůžek.  

Zákon o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.) platný od 1.1.2007 však již 
pobytová institucionální zařízení sociální péče na domovy-penziony pro důchodce a 
domovy důchodců nerozlišuje a uvádí pouze kategorii „domovy pro seniory“, v nichž 
se dle §49 tohoto zákona poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby.  
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Abstract  

Retirement is often regarded as an event which defines the end of middle age and the start of 

old age. This milestone in life tends to have a number of impacts on a person’s psychological 

and overall life situation and in many cases the end of a person’s economic activity leads to a 

loss of self-confidence, a sharp reduction in social contact, a certain loss of social status and, 

not least, to a substantial reduction in income. On the other hand, retirement results in an 

increase in leisure time and expands opportunities for pursuing hobbies, interests and other 

activities for which, previously, there was not enough time. Consequently, it is of prime 

importance whether and how people prepare for approaching old age in advance and what 

strategies they choose for the use of the extra time which will be available to them. This paper 

is therefore devoted to a study of the various ways in which one can prepare for old age for 

example financially and materially, in terms of leisure activities or housing. In addition to 

issues related to preparing for old age, the authors devote attention to the timing of retirement 

and plans for this period of life.  
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Úvod 

Odchod do důchodu bývá ĉasto povaţován za znak vymezující konec středního věku a 

poĉátek stáří (Rabušic, 1997) a bezesporu je jednou z velmi závaţných ţivotních událostí. Na 

jednu stranu dochází k nárůstu mnoţství volného ĉasu a rozšíření moţností věnovat se 

koníĉkům, zájmům a dalším aktivitám, na které v předešlém období výděleĉné ĉinnosti 

nebylo tolik ĉasu. Na druhou stranu mívá tento krok řadu dopadů na psychiku i celkovou 

ţivotní situaci jedince a v mnohých případech bývá v kontextu ukonĉení ekonomické aktivity 

pociťován jako ztráta seberealizace a sociálních kontaktů a v neposlední řadě dochází téţ 

k výraznému sníţení příjmů. Stáří je připsaným statusem, s nímţ je spojeno urĉité chování 

neboli role a po odchodu do důchodu se mění jednotlivé sloţky sociálního statusu, který měl 

ĉlověk v průběhu svého předchozího ţivota. Vzhledem ke všem těmto skuteĉnostem, které se 

s odchodem do důchodu a příchodem seniorského věku pojí, je velmi důleţité, zda a jak se 

jednotlivci na příchod stáří s předstihem připraví a jaké v tomto ohledu volí strategie.  

Nelze přitom opomenout, ţe díky různým ţivotním podmínkám, příleţitostem, jiným 

subjektivním charakteristikám, osobním hodnotám, zkušenostem apod. vnímá kaţdý jedinec 

svůj ţivot, tedy i s ním spojené stárnutí, odlišně. Proto volí různí lidé ve své přípravě na stáří 
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pochopitelně téţ různé strategie. Například Haškovcová (1990) tyto strategie ĉi typy reakcí na 

příchod stáří rozdělila do pěti skupin. Ideální formou adaptace na stáří a jeho akceptace je dle 

autorky takový postoj, kdy se s ním ĉlověk snadno vyrovná a i nadále se těší ze ţivota, je 

otevřený, přizpůsobivý a tolerantní. Naopak strategie závislosti
1
 se vyznaĉuje pasivitou a 

spoléháním na druhé. Takový ĉlověk není příliš ctiţádostivý, a proto ţivotní události spojené 

se stárnutím (například odchod do důchodu) nenese příliš těţce. Strategii obranného postoje 

volí lidé, kteří ţili především pro práci a v práci a celoţivotně vykazovali vysokou míru 

soběstaĉnosti. Lidé patřící k této skupině bojují o udrţení svých pozic a do důchodu odcházejí 

aţ poté, co je k tomu okolnosti přinutí. Strategie nepřátelství má negativní důsledky jak pro 

jejího reprezentanta, tak pro okolí. Tito lidé přijímají stáří jako další nepřízeň osudu a svalují 

vinu za neúspěchy ve svém ţivotě na druhé. Bývají mrzutí, podezíraví a nepříjemní. Poslední 

typickou strategií je sebenenávist. Zastánci této strategie jsou rozhorleni sami na sebe, nemají 

se rádi a hodnotí svůj dosavadní ţivot s pohrdáním. Jsou lítostiví, těţko se ovládají, mají 

sklony k depresím a cítí se zbyteĉní. Samozřejmě, ţe se v ţivotě vyskytují různé variace a 

kombinace uvedených strategií.  

Stárnoucí osobnost ovšem nemůţe být posuzována pouze s přihlédnutím k vnitřně 

motivaĉním faktorům, ale můţe být stejnou měrou produktem sociálních a ekonomických 

okolností. Z tohoto vyplývá, ţe chceme-li porozumět stárnoucí osobnosti, je třeba zvaţovat 

rovněţ vnější vlivy ovlivňující sebeobraz starého ĉlověka a jeho ţivotní spokojenost. Jak 

uvádí Stuart-Hamilton (1999), vyznaným faktorem ovlivňujícím sebepojetí i sebedůvěru 

starších lidí je téţ stereotyp „typického” starého ĉlověka převaţující ve spoleĉnosti (Stuart-

Hamilton, 1999). Podle názorů respondentů výzkumu Senioři a sociální opatření v oblasti 

stárnutí v pohledu ĉeské veřejnosti patří k faktorům, které hrají roli při vnímání ĉlověka jako 

starého, nejĉastěji fyzický zdravotní stav, následován věkem, ztrátou duševní svěţesti a 

ztrátou autonomie. Nicméně lze shrnout, ţe celkový postoj ĉeské spoleĉnosti vůĉi starým 

lidem je pozitivní a převaţuje zde tradicionalistický pohled, ţe stáří je moudré, zkušené, plné 

porozumění a zaruĉující tradiĉní hodnoty (Vidovićová, Rabušic, 2003). 

Následující příspěvek bude věnován různým způsobům přípravy na stáří 

v rozmanitých oblastech zahrnujících například finanĉní a materiální přípravu, volnoĉasové 

aktivity ĉi změny v oblasti bytové. Díky dostupné datové základně je moţné porovnat 

strategie a způsoby přípravy na stáří u osob středního a předdůchodového věku se samotnými 

seniory, kteří se na svou přípravu na stáří dívají zpětně. Kromě otázek týkajících se přípravy 

na stáří se v textu budeme věnovat téţ představám o ţivotě v důchodu, plánům na toto ţivotní 

období a ĉasování tohoto důleţitého kroku. V závěru příspěvku se krátce zaměříme na zpětné 

hodnocení odchodu do důchodu osobami seniorského věku. 

 

Zdroje dat  

Otázky týkající se přípravy a plánů na stáří a odchod do důchodu zazněly v několika 

výzkumech realizovaných Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v.v.i. v posledních 

letech, které nám poslouţí jako zdroje dat pro tento ĉlánek. Jedná se o výzkum Ţivot ve stáří 

z roku 2002, ve kterém bylo dotázáno 1 036 respondentů ve věku 60 a více let (40 % muţů a 

60 % ţen; horní věková hranice nebyla předem urĉena, nejstaršímu respondentovi nicméně 

bylo 94 let) a výzkum Střední generace realizovaný v roce 2004, který byl zaměřen na 

respondenty ve věku 45-59 let, přiĉemţ dotázáno bylo celkem 1 059 osob (52 % muţů a 48 % 

ţen).  

                                                 
1 Strategie závislosti nicméně nemusí být dána pouze osobnostními a povahovými charakteristikami, ale můţe 

být ovlivněna i vnějšími okolnostmi, jako je například příjem, zdravotní stav apod. 
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Další datový zdroj představuje výběrové šetření zaměřené na rodiny po odchodu dětí, 

tj. na vdané/ţenaté respondent(k)y ve věku 45-60 let (49 % muţů a 51 % ţen – celkem 

dotázáno 496 osob), kteří mají děti, jeţ se jiţ osamostatnily a vedou vlastní domácnost. Toto 

šetření proběhlo v rámci projektu Rodina, zaměstnání a vzdělání v roce 2006 jako ĉtvrté ze 

série pěti šetření vybraných rodinných typů pod názvem Rodina a zaměstnání IV (Sonda IV; 

v tomto ĉlánku dále jen RZV).   

Posledním pouţitým výzkumem je šetření o finanĉní gramotnosti a připravenosti na 

stáří (dále jen Finanĉní gramotnost), jeţ bylo realizováno v rámci projektu Aktivní stárnutí, 

rodina a mezigeneraĉní solidarita v roce 2007. Dotazováni byli lidé v předdůchodovém věku, 

tj. ti, kterým v době šetření zbývalo maximálně 10 let do důchodu, tedy muţi ve věku 51 – 61 

let a ţeny ve věku 47 - 57 let. Výsledný datový soubor obsahuje odpovědi od 1 541 osob 

(48 % muţů a 52 % ţen). 

 

Příprava na stáří 

První otázkou, která se v souvislosti se studiem problematiky přípravy na stáří a na 

odchod do důchodu nabízí, je, v jakém období svého ţivota si lidé zaĉnou uvědomovat 

nutnost nějakým způsobem se na své stáří připravit. Tato otázka - zda respondent pomyslel 

někdy v mladším věku na to, ţe by se měl připravit na stáří, a kdy to zaĉal brát váţně, zazněla 

ve výzkumech Střední generace a Ţivot ve stáří. Zmíněné dva datové zdroje nám umoţňují 

unikátní srovnání odpovědí lidí středního věku s osobami věku seniorského, kteří se na svoji 

přípravu na stáří dívají na rozdíl od první skupiny zpětně, a nabízejí moţnost posouzení, zda 

mezi těmito dvěma odlišnými generacemi došlo k nějakému názorovému posunu.  

Z tabulky 1 je patrné, ţe respondenti výzkumu Ţivot ve stáří, bez ohledu na věk, 

pohlaví ĉí vzdělání, podstatně ĉastěji neţ lidé střední generace připouštějí, ţe na přípravu na 

stáří v předstihu nikdy nepomysleli. Pokud se na stáří nějak připravovali, v drtivě většině 

případů zaĉali nejdříve po padesátém roce věku, přiĉemţ v tomto období zaĉala svou přípravu 

bezmála třetina všech dotazovaných a zhruba ĉtvrtina teprve aţ při odchodu do důchodu. 

Pozitivním zjištěním je, ţe v průběhu ĉasu dochází k urĉitému posunu směrem 

k uvědomělejšímu chování, neboť jak je vidět z tabulky 1, většina osob středního věku se na 

blíţící se stáří zaĉíná připravovat jiţ po ĉtyřicátém roce věku a není výjimkou, na rozdíl od 

výpovědí seniorů, ţe zodpovědnost ke svému ţivotu ve stáří si lidé dnešní střední generace 

uvědomovali jiţ po třicítce. Spolu s rostoucím věkem a blíţícím příchodem seniorské fáze 

ţivota se u respondentů ze střední generace podstatně sniţuje zastoupení těch, kteří na 

přípravu na stáří doposud nikdy nepomysleli.  

 

Tab. 1: Období, ve kterém respondenti zaĉali brát váţně svou přípravu na stáří (sloupcová %) 

  

Střední generace Ţivot ve stáří 

43-49 let 50-54 let 55-60 let celkem přepočet všichni 

Nikdy jsem na to nepomyslel 37,2 20,2 10,3 21,9 37,9 28,8 

Jiţ v mladším věku 6,4 4,0 3,2 4,6 3,2 2,4 

Asi tak ve svých 30-40 letech 17,6 11,6 8,3 12,7 2,1 1,6 

Asi tak ve svých 40-50 letech 38,8 38,5 34,3 37,4 17,6 13,4 

Aţ po padesátce - 25,6 43,9 23,3 39,2 29,7 

Aţ při odchodu do důchodu - - - - - 24,2 

Celkem 100 100 100 100 100 100 

N 376 371 312 1059 778 1026 

Pozn.: Pro ilustraci a srovnatelnost s výzkumem Střední generace byli ve sloupci „přepočet“ vynecháni respondenti, kteří 

odpověděli „aţ při odchodu do důchodu“. Ve sloupci „všichni“ pak byly zahrnuty odpovědi všech dotazovaných. 

Zdroj: Střední generace 2004; Ţivot ve stáří 2002 
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Způsoby přípravy na stáří mohou mít rozmanité podoby, od přípravy v oblasti 

vzdělávacích a volnoĉasových aktivit, přes přípravu materiální a finanĉní, aţ například po 

změny v oblasti bytové. A právě na jednotlivé formy přípravy se nyní podíváme pozorněji a 

opět se budeme díky dostupnosti datové základny věnovat srovnání výpovědí osob 

předdůchodového věku se samotnými seniory.  

Jednoznaĉně nejĉastěji uváděným způsobem přípravy na stáří u obou skupin 

respondentů jsou koníčky, kterým je moţné se kromě souĉasnosti věnovat i ve vyšším věku. 

Aĉkoliv lze tuto ĉinnost řadit mezi nepřímé způsoby přípravy na stáří (podobně jako 

zdravý ţivotní styl, další vzdělávání apod., které jsou důleţité ve všech fázích ţivotního cyklu 

a nemusí být spojovány pouze s přípravou na stáří), nelze ji ve srovnání se způsoby přímými 

(jako je například finanĉní zabezpeĉení na stáří, úprava bytu ĉi informování o nabídce 

sociálních a zdravotních sluţeb pro seniory) povaţovat za méně důleţitou, neboť zejména po 

ukonĉení ekonomické ĉinnosti dochází k nárůstu volného ĉasu, změně náplně dne a právě 

koníĉky a zájmy nabývají v tomto období na významu. Je tedy velmi pozitivním zjištěním, ţe 

zhruba tři ĉtvrtiny všech dotazovaných v obou výzkumech mají nějaké koníĉky, díky nimţ 

mohou zvýšené mnoţství volného ĉasu v důchodovém věku zaplnit a ĉásteĉně tak nahradit 

ztrátu dosavadního zaměstnání, které některým mohlo slouţit jako způsob seberealizace. 

Pokud se zaměříme na rozdíly mezi respondenty na základě jejich jednotlivých charakteristik, 

pak je moţné říci, ţe u obou zkoumaných „generací“ roste podíl respondentů deklarujících, ţe 

mají nějaké koníĉky, spolu s rostoucím vzděláním. Absence koníĉků je naopak ĉastější u 

osob, které mají horší zdravotní stav, a téţ u těch, kteří jsou se svým ţivotem velmi ĉi spíše 

nespokojeni (je otázkou, zda se v tomto případě jedná spíše o příĉinu, nebo o důsledek). 

Rozdíly mezi muţi a ţenami byly shledány pouze v rámci výzkumu Střední generace, kde 

muţi statisticky významně ĉastěji uváděli, ţe nějaké koníĉky mají.  

Z oblasti dalších nepřímých způsobů přípravy na seniorský věk je moţné jmenovat 

další vzdělávání, například formou návštěv kurzů ĉi různých přednášek. Jak je patrné 

z tabulky 2, dalšímu vzdělávaní se věnují spíše lidé mladšího věku, mezi nimiţ je těch, 

kteří se nějakým způsobem dále vzdělávají, zhruba třetina (další necelá ĉtvrtina o tom alespoň 

uvaţuje), na rozdíl od pouhé desetiny v případě respondentů výzkumu Ţivot ve stáří, přiĉemţ 

s rostoucím věkem podíl osob, které se dnes ĉi v minulosti dále vzdělávaly, významně klesá 

(v nejvyšší věkové kategorii, nad 75 let, představuje tento podíl pouhá 3 %). Další vzdělávání 

je pochopitelně otázkou nejen poptávky, ale téţ nabídky, která se ve srovnání s minulostí 

výrazně zlepšuje. Nízký výskyt dalšího vzdělávání je tedy u seniorské generace moţné 

vysvětlit niţší nabídkou kurzů, seminářů apod., která v době jejich středního a 

předdůchodového věku byla k dispozici. Další charakteristikou osob, které se dále vzdělávají 

ĉi vzdělávali, je pochopitelně téţ nejvyšší dokonĉené vzdělání, tzn. ĉím vyšší vzdělání, tím 

větší zájem o rozšiřování dosavadních znalostí a vědomostí. 

Zdravý životní styl podobně jako předchozí ĉinnosti nelze vnímat pouze 

jako přípravu na stáří, nicméně spolu se zvyšujícím se věkem a hrozbou zhoršujícího se 

zdravotního stavu je zdravý ţivotní styl podpořený například zdravou stravou, sportem, 

udrţováním kondice apod. velice důleţitý. S narůstající střední délkou ţivota v populaci ĈR 

se totiţ zaĉíná stále více diskutovat o tom, zda prodluţování lidského věku není pouze 

přidáváním let v nemoci a jaký poĉet let zbývá lidem na doţití v dobrém zdravotním stavu 

(Rychtaříková, 2006). A právě zdravý ţivotní styl je jedním z velmi důleţitých faktorů 

ovlivňujících kvalitu ţivota ve stáří a tzv. zdravou délku ţivota. Není proto příliš pozitivním 

zjištěním, ţe na zdravý ţivotní styl a udrţení kondice dbá pouze o něco více neţ polovina 

osob ve středním věku a v minulosti (v souvislosti s přípravou na stáří) dbal téţ obdobný 

podíl dnešních seniorů. Zde se opět jako významný diferenciaĉní faktor ukázalo vzdělání, kdy 
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u obou skupin respondentů roste podíl osob dbajících na svůj zdravý ţivotní styl spolu 

s rostoucím vzděláním.  

Ve stáří je obzvláště důleţitá podpora ze strany rodiny, resp. dětí, neboť v případě 

ztráty soběstaĉnosti je za péĉi o stárnoucí příbuzné zodpovědná především rodina a sluţby 

péĉe o seniory bývají vyuţívány aţ v případě, kdy rodina komplexní péĉi zajistit nemůţe 

(Svobodová, 2006). Zároveň je na místě připomenout, ţe v ĉeské spoleĉnosti je velmi silná 

mezigeneraĉní solidarita (Moţný a kol., 2004), a to obousměrně, tj. jak ze strany rodiĉů 

směrem k dospělým dětem, tak i opaĉně. Zajímavé ovšem je, ţe o případné podpoře ve stáří 

ze strany dětí s předstihem hovoří (hovořil) pouze poměrně nízký podíl dotazovaných obou 

výzkumů (tabulka 2), se svými dětmi přitom o něco ĉastěji toto téma řeší ţeny. Zdá se tedy, 

ţe téma mezigeneraĉní výpomoci a podpory ve stáří lidé nechávají raději aţ na dobu, kdy 

bude skuteĉně aktuální. 

Z hlediska finanční přípravy na stáří se zdají být uvědomělejší mladší generace, tj. 

respondenti výzkumu Střední generace ve srovnání s dotazovanými výzkumu Ţivot ve stáří, 

coţ ovšem můţe být do znaĉné míry zapříĉiněno lepšími vnějšími podmínkami a nabídkou 

v oblasti ekonomické ve srovnání s minulostí, kdy se na své stáří připravovali dnešní senioři. 

Jak je viditelné z tabulky 2, téměř tři ĉtvrtiny osob ze střední generace si platí penzijní 

připojištění a nadpoloviĉní většina si platí téţ ţivotní pojištění a snaţí se spořit, případně 

nakupovat akcie, nemovitosti apod., přiĉemţ dalších 15 % o těchto formách přípravy na stáří 

alespoň uvaţuje. V případě seniorů jsou podíly osob, které si před ochodem do důchodu 

platily ţivotní pojištění ĉi penzijní připojištění, podstatně niţší, coţ je ovlivněno právě jiţ 

zmíněnou niţší nabídkou v této oblasti (zároveň se tyto podíly v obou případech sniţují 

s rostoucím věkem seniora, kdy u nejstarší věkové skupiny, tj. u osob nad 75 let, si ţivotní 

pojištění platilo 14 % a penzijní připojištění pouhých 5 % osob). Spořit, případně investovat 

se nicméně snaţila téměř polovina dnešních seniorů. Podíl osob, které se výše uvedenými 

způsoby připravují na stáří, jednoznaĉně narůstá spolu s rostoucím vzděláním dotazovaného, 

coţ platí pro oba porovnávané výzkumy, v případě výzkumu střední generace je však tento 

nárůst výraznější. Pro ilustraci, zatímco z osob s nejniţším vzděláním si spoří případně 

investuje 46 % respondentů střední generace, u vysokoškoláků tento podíl představuje jiţ 

77 %, v případě penzijního připojištění tvoří příslušné podíly 62 % a 85 %.  

Informace o nabídce sociální pomoci (služeb) pro seniory, o nárocích na tuto 

pomoc a o specializovaných zdravotních službách pro seniory si v o něco větší míře 

zjišťovali (zjišťují) dnešní senioři neţli osoby střední generace, nicméně i tak není zastoupení 

těchto osob příliš vysoké (tabulka 2). Vzhledem k tomu, ţe se nepotvrdil předpoklad, ţe by se 

touto otázkou zaĉínali lidé zabývat spolu s blíţícím se důchodovým věkem ve vyšší míře (tj. 

ve výzkumu Střední generace lidé vyššího věku ĉastěji neţ lidé mladší), bude tento rozdíl 

pravděpodobně zapříĉiněn nikoliv uvědomělejší přípravou na stáří u dnešních seniorů, ale tím, 

ţe dnešní senioři berou při svých odpovědích v potaz i to, ţe se o tyto sluţby zajímají 

aktuálně, tedy jiţ v seniorském věku.  

Poslední tématickou oblastí, která byla v obou výzkumech v souvislosti s přípravou na 

stáří zjišťována, je oblast bydlení. Přiměřené bydlení (levnější, v niţším patře, blíţe rodině 

apod.) v souĉasnosti hledá pouze minimální podíl osob středního věku, přiĉemţ kaţdý desátý 

respondent o tom alespoň uvaţuje. Úpravou bytu pro bezpeĉnější pohyb a ĉinnosti, například 

instalováním madel v koupelně, odstraňováním prahů, výměnou zámků ĉi plynových 

spotřebiĉů za elektrické, se zabývá ĉi v budoucnu plánuje zabývat rovněţ velmi nízký podíl 

dotazovaných tohoto výzkumu. Jedinou oblastí, které je věnována podstatně vyšší pozornost, 

je obnova předmětů usnadňujících chod domácnosti (např. praĉka), dokud respondenti ještě 

vydělávají. Mírně vyšší podíly kladných odpovědí vztahujících se k problematice bydlení 
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byly shledány u seniorů, zde je nicméně opět otázkou, zda není rozdíl zapříĉiněn snahou 

vyvinutou aţ v důchodovém věku, kdy toto téma zaĉalo být více aktuální.  

U seniorů bylo navíc podrobněji zjišťováno téţ to, zda se lidé v souvislosti 

s odchodem do důchodu přestěhovali v zájmu sníţení nákladů na bydlení do jiného bytu (do 

levnějšího ĉi menšího bytu, k dětem apod.). Z celkového poĉtu toto uĉinilo pouze 15 % 

respondentů, z nichţ se pětina přestěhovala k dětem nebo jiným příbuzným a ĉtyři pětiny do 

přiměřeně levnějšího bytu (ĉastěji se přitom jednalo o osoby ţijící bez partnera a o lidi 

z větších obcí ĉi měst, tj. s poĉtem obyvatel nad 5 000, kde je nabídka přiměřeného bydlení 

pro seniory pravděpodobně lepší neţ v malých obcích a na venkově). Ve druhém případě se 

přitom nejĉastěji jednalo o byty nájemní (více neţ polovina případů), do bytů druţstevních ĉi 

v osobním vlastnictví se přestěhovala necelá třetina z těchto osob. Ve dvou třetinách případů 

byly „nové“ byty malé, s poĉtem místností maximálně 1+1, resp. 2+kk. Pozitivním zjištěním 

je, ţe více neţ 90 % z těch, kteří se přestěhovali (ať uţ do jiného bytu samostatně ĉi 

k příbuzným), je se svým bydlením spokojeno.  

Lze tedy shrnout, ţe změny v oblasti bydlení a úprava bytů patří v souvislosti 

s přípravou na stáří k poměrně opomíjeným oblastem a pokud lidé nějakou aktivitu v tomto 

směru vyvíjejí, omezuje se povětšinou pouze na obnovu předmětů usnadňujících chod 

domácnosti. 

 

Tab. 2: Jednotlivé způsoby přípravy na stáří (řádková %) 

  

Střední generace Ţivot ve stáří 

ano 
ne, ale 

uvaţuji o 
tom 

ne a 
neuvaţuji o 

tom 
ano ne 

Koníčky, kterým se lze ve stáří věnovat 75,4 13,5 11,0 71,5 28,5 

Další vzdělávání 35,9 23,2 40,9 9,9 90,1 

Zdravý ţivotní styl (sport, zdravá strava aj.) 54,9 29,2 16,0 50,8 49,2 

Hovory s dětmi o jejich případné podpoře 16,3 27,0 56,7 19,0 81,0 

Spoření, příp. nákup akcií, nemovitostí apod. 55,7 15,0 29,3 46,4 53,6 

Placení ţivotního pojištění 57,6 14,8 27,6 25,4 74,6 

Placení penzijního připojištění 72,0 15,5 12,6 20,1 79,9 

Informování o nabídce sociální pomoci 
(sluţeb) pro seniory 

8,4 24,5 67,1 18,3 81,7 

Informování o specializovaných zdravotních 
sluţbách pro seniory 

7,4 22,8 69,9 17,9 82,1 

Hledání přiměřeného bydlení 4,1 9,9 86,0 17,9 82,1 

Úprava bytu pro bezpečnější pohyb a 
činnosti 

7,3 12,2 80,5 12,9 87,1 

Snaha obnovit předměty usnadňující chod 
domácnosti 

34,8 24,2 41,0 51,2 48,8 

Zdroj: Střední generace 2004; Ţivot ve stáří 2002 

 

Na základě aktivity vyvíjené (resp. vyvinuté) v oblasti přípravy na stáří jsme vytvořili 

tři skupiny osob, resp. tři strategie přípravy na stáří, které jsme nazvali strategií aktivní, 

středovou a pasivní. Díky této kategorizaci můţeme lépe popsat, jakými charakteristikami se 

vyznaĉují skupiny osob ve vztahu ke způsobu jejich přípravy na stáří. Metodicky byly tyto 

skupiny utvořeny podle poĉtu kladných odpovědí na jednotlivé otázky v baterii otázek 

týkajících s přípravy na stáří, prezentované v předchozí tabulce 2. Do skupiny osob volících 

aktivní strategii byli zahrnuti ti, kteří ve zmíněné baterii otázek odpověděli minimálně 7x ano, 

do středové kategorie byli zahrnuti ti, kteří odpověděli ano 5x nebo 6x, zbylý podíl osob (tj. ti, 

kteří odpověděli maximálně 4x ano) byl zahrnut do skupiny nazvané pasivní strategie.  

Z výsledků analýzy vyplynulo, ţe nejvyšší podíl osob v obou výzkumech praktikuje 

pasivní strategii přípravy na stáří, tzn. že se na své stáří s předstihem příliš 



7 

 

nepřipravují, resp. jejich příprava se týká jen omezeného mnoţství aktivit. Pasivní strategii 

volí nejĉastěji lidé se základním vzděláním, lidé s ĉastými ĉi váţnějšími nebo 

dlouhodobějšími zdravotními obtíţemi, dále lidé pracující (v případě seniorů pracující v 

průběhu profesní dráhy) manuálně, tj. nekvalifikovaní dělníci, kvalifikovaní dělníci a lidé 

manuálně pracující v obchodě a ve sluţbách, coţ pochopitelně do jisté míry souvisí 

s nejvyšším dokonĉeným vzděláním, a v případě seniorů se rovněţ ĉastěji jedná o ty, kteří 

jsou v souĉasnosti nepracujícími důchodci. Středová strategie byla mezi respondenty Střední 

generace zastoupena zhruba z jedné třetiny, u respondentů výzkumu Ţivot ve stáří z necelé 

ĉtvrtiny, přiĉemţ se jedná o kategorii smíšenou, tj. nelze říci, ţe by se respondenti 

vyznaĉovali nějakými převaţujícími charakteristikami. Nejpozitivnějším přístupem, tj. tzv. 

aktivní strategií přípravy na stáří se vyznaĉuje bohuţel nejniţší podíl dotazovaných a jedná se 

(v případě střední generace) mnohdy o vysokoškoláky (u seniorů je zastoupení vysokoškoláků 

a středoškoláků v této kategorii přibliţně stejné), lidi s dobrým zdravotním stavem, osoby 

spokojené se svým ţivotem, v případě seniorů o pracující důchodce a z hlediska výkonu 

zaměstnání o osoby na kvalifikovaných pozicích, tj. vyšší řídící a odborné pracovníky a niţší 

řídící pracovníky, odborníky ve školství, zdravotnictví a kultuře
2
.  

 

Tab. 3: Strategie přípravy na stáří, podle vzdělání (sloupcová %) 

strategie 

Střední generace Ţivot ve stáří 

ZŠ, bez 
maturity 

maturita VŠ celkem 
ZŠ, bez 
maturity 

maturita VŠ celkem 

aktivní  6,6 13,7 29,5 13,9 6,6 15,7 14,1 9,9 

středová  21,5 36,1 43,2 31,9 19,5 23,2 37,0 22,1 

pasivní  71,9 50,2 27,4 54,2 73,9 61,1 48,9 68,0 

Zdroj: Střední generace 2004; Ţivot ve stáří 2002 

 

Plány na stáří 

Vedle přípravy na stáří mohou lidé téţ s předstihem plánovat, jak svůj ĉas 

v důchodovém věku budou trávit. Je však otázkou, zda se těmito plány lidé zabývají dříve, 

neţ do důchodu nastoupí, nebo zda tuto otázku ponechávají na dobu, aţ bude skuteĉně 

aktuální. Respondenti výzkumu Finanĉní gramotnost měli vyjádřit souhlas ĉi nesouhlas 

s výrokem „V tuto chvíli je předĉasné věnovat se plánům na důchod, je to moc daleko“, 

z ĉehoţ lze odvodit, kdy je pro osoby předdůchodového věku ten správný čas začít svůj 

život v důchodu plánovat. Z následujícího grafu je vidět, ţe nesouhlas s tímto výrokem 

výrazně klesá spolu s nárůstem poĉtem let, které dotazovanému zbývají do dosaţení 

důchodového věku. Z těch osob, kterým do dosaţení důchodového věku zbývá jeden aţ dva 

roky, s výrokem nesouhlasilo 60 % (dopoĉet do 100 % tvořily kategorie „ani souhlasím, ani 

nesouhlasím“, „spíše nesouhlasím“ a „rozhodně nesouhlasím“, přiĉemţ podíl osob volících 

středovou kategorii dosahoval ve všech skupinách zhruba 30 %), poté však dochází 

k výraznému poklesu o 20 procentních bodů v případě 2. skupiny respondentů (kterým do 

důchodu zbývají 3-4 roky). Pokles mezi dalšími skupinami jiţ není tak dramatický.  

Z těchto výsledků je tedy patrné, ţe aĉkoliv se někteří lidé na důchod připravují 

v rozmanitých oblastech mnohdy s velkým předstihem, co se týĉe plánů na důchod, 

ponechává většina předdůchodců tyto úvahy aţ na dobu těsně před dosaţením důchodového 

věku, kdy jiţ mají reálnější představu o podmínkách a okolnostech, které mohou tyto plány 

více ĉi méně ovlivňovat. Řada z nich pak argumentuje tím, ţe volný ĉas je pro ně důleţitější, 

neţ aby ho věnovali plánování na důchod. Tento postoj zastávají dvě pětiny „předdůchodců“ 

                                                 
2 Tito lidé nicméně mohou praktikovat aktivní ţivotní styl obecně a ne pouze ve vztahu k přípravě na stáří.  
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ze zmiňovaného výzkumu, pouhých 15 % má názor opaĉný a zbylý podíl osob s tímto 

názorem ani souhlasí, ani nesouhlasí. Nesouhlas s výrokem o důleţitosti volného ĉasu 

podobně jako u předchozího výroku klesá spolu s narůstající dobou zbývající do dosaţení 

důchodového věku, v tomto případě však podstatně pomaleji, tedy z 21 % u osob, jimţ do 

důchodu zbývá 1 aţ 2 roky, na 13 % v případě těch, kteří mají před sebou ještě více neţ 11 let 

ekonomické aktivity.  

 

 
Obr. 1: Nesouhlas s výrokem „V tuto chvíli je předĉasné věnovat se plánům na důchod, je to moc daleko.“ 

Podle poĉtu let zbývajících do dosaţení důchodového věku (v %) 
Pozn.: Výběrový soubor váţený na populaci. 

Zdroj: Finanční gramotnost 2007 

 

Představy o životě v důchodu a finančním zabezpečení ve stáří 

Představy o ţivotě v důchodu se poměrně výrazně liší v závislosti na pohlaví 

dotazovaného. Ţeny předdůchodového věku si podstatně ĉastěji neţ muţi představují důchod 

jako ĉas plně věnovaný rodině nebo druhým lidem, muţi oproti tomu chtějí mít ĉastěji neţ 

ţeny ţivot v důchodu stejný jako ţivot před důchodem, tj. věnovat se zaměstnání a řadě 

různých aktivit. Největší podíl muţů i ţen by si nicméně shodně představoval ideální život 

v důchodu jako čas plně věnovaný především sobě, svým zálibám a rozvoji vlastní 

osoby. Na základě nejvyššího dokonĉeného vzdělání byly shledány rozdíly pouze u ţen, kdy 

vysokoškolaĉky by podstatně ĉastěji neţ ţeny s niţším vzdělání chtěly v důchodu cestovat, 

poznávat nové věci a aktivně spoleĉensky ţít (takto by si ţivot v důchodu představovala více 

neţ ĉtvrtina z nich), ţeny se vzděláním bez maturity naopak ĉastěji neţ ostatní vidí důchod 

jako ĉas věnovaný rodině (téměř třetina ţen s nejniţším vzděláním) a ĉastěji téţ uvádějí, ţe 

důchod by měl být ĉasem pohody, strávený u televize nebo ĉtením novin, a pokud moţno 

nevykonávat ţádné nároĉné akce (toto si přeje kaţdá desátá z nich).  
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Obr. 2: Jak by podle Vás měl vypadat ideální ţivot v důchodu? Podle pohlaví (v %) 

Pozn.: Dopočet do 100 % tvoří kategorie Jiná moţnost a Ţádná z variant. Výběrový soubor váţený na populaci. 

Zdroj: Finanční gramotnost 2007 

 

Z hlediska představ o finanĉním zabezpeĉení ve stáří z výzkumů vyplývá, ţe naprostá 

většina lidí si je velmi dobře vědoma toho, ţe po odchodu do důchodu se zhorší jejich 

finanĉní situace (podrobněji viz Svobodová, 2007b). Z objektivního pohledu je pak moţné 

konstatovat, ţe porovnáme-li průměrnou hrubou měsíĉní mzdu v ĈR s průměrnou výší 

vyplácených starobních důchodů, znamená odchod do důchodu pokles příjmů v průměru 

zhruba na polovinu. A pokud se lidem nepodaří s předstihem na stáří dostateĉně finanĉně 

zabezpeĉit,  dostávají se představy většiny osob předdůchodového věku do souladu s realitou.  

S obavou, ţe po odchodu do důchodu nebudou mít dostatek finanĉních prostředků, se 

setkáme i u respondentů výzkumu Finanĉní gramotnost. S výrokem „Bojím se, že nebudu 

mít v důchodu dostatek peněz“, souhlasily téměř dvě třetiny dotazovaných, ĉtvrtina s tímto 

tvrzením asi souhlasila, ani nesouhlasila a pouze 15 % se nedostatku finanĉních prostředků 

v seniorském věku prozatím neobává. S obavou pojící se k dostateĉnému finanĉnímu 

zabezpeĉení ve stáří se setkáme nejĉastěji u osob se základním vzděláním ĉi vzděláním bez 

maturity a ĉastěji téţ u ţen ve srovnání s muţi. Ti, podobně jako vysokoškoláci, ĉastěji neţ 

ostatní volili středovou variantu odpovědi ĉi se prozatím nedostatku peněz v důchodu 

neobávají. Lidé vysokoškolsky vzdělaní totiţ ve srovnání s osobami s niţším vzděláním 

ĉastěji vykonávají lépe placená zaměstnání a mají tak více příleţitostí na stáří se s předstihem 

alespoň z ĉásti finanĉně zabezpeĉit.  

Toto potvrzují i odpovědi dotazovaných ve výzkumu RZV týkající se moţností 

finanĉní přípravy na stáří, z nichţ vyplývá, ţe s narůstajícím vzděláním roste podíl osob, jimţ 

jejich souĉasné příjmy umožňují spořit a finančně se připravovat na stáří. Zatímco z osob 

s nejniţším vzděláním se daří v tomto ohledu připravovat na stáří (poměrně dobře) necelým 

dvěma pětinám, v případě středoškoláků představuje tento podíl jiţ více neţ polovinu a 

v případě vysokoškoláků dokonce tři ĉtvrtiny. Z hlediska pohlaví jsou na tom opět o něco lépe 

23%

18%

33%

9%

16%

17%

21%

35%

11%

13%

28%

15%

31%

7%

19%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Důchod jako ĉas plně věnovaný rodině nebo druhým

lidem

Ţivot v důchodu stejný jako ţivot před důchodem -

zaměstnání a řada různých aktivit

Důchod jako ĉas věnovaný především sobě, svým

zálibám a rozvoji vlastní osoby

Důchod jako ĉas pohody, strávěný u televize nebo

ĉtením novin, ţádné nároĉné akce

Spousta cestování, poznávání nových věcí a aktivní

spoleĉenský ţivot
ţeny

muţi

celkem



10 

 

muţi ve srovnání se ţenami (obr. 3), které mají během své ekonomické aktivity v průměru 

niţší výdělky neţ muţi.  

 

 
Obr. 3: Řekl(a) byste, ţe Vaše souĉasné příjmy Vám umoţňují spořit a finanĉně se připravovat na stáří? Podle 

pohlaví a vzdělání (v %) 
Zdroj: RZV 2006 (Sonda IV) 

 

V oblasti finančního zabezpečení ve stáří se nicméně lidé spoléhají spíše na sebe 

nežli na stát, coţ jasně vyplývá z odpovědí dotazovaných Střední generace na otázku „Máte 

pocit, ţe po odchodu do důchodu někdy v budoucnu budete dostateĉně zajištěna jednak ze 

strany státního systému důchodového zabezpeĉení a jednak z vlastních zdrojů?“. V zajištění 

ze strany státního důchodového zabezpeĉení vkládá alespoň ĉásteĉnou důvěru necelá třetina 

dotazovaných, zhruba dvě pětiny osob si myslí, ţe budou z tohoto zdroje zajištěni málo a 

necelá třetina se dokonce domnívá, ţe zajištění ze strany důchodového zabezpeĉení bude 

špatné. Nejpesimistiĉtější jsou v tomto ohledu lidé s nejniţším vzděláním a dále osoby 

s horším zdravotním stavem, jejichţ souĉasné příjmy mohou být jejich nepříznivým stavem 

do jisté míry ovlivněny, coţ se následně promítá do výše jejich odvodů do systému sociálního 

zabezpeĉení, ĉehoţ jsou si patrně, stejně jako lidé s nejniţším vzděláním, vědomi. 

V zabezpeĉení ze strany vlastních zdrojů má důvěru více jak polovina všech 

dotazovaných, většina z těchto osob si nicméně myslí, ţe vlastní úspory je zajistí pouze 

ĉásteĉně. V souladu s výše uvedeným mají o něco lepší vyhlídky muţi, lidé s dobrým 

zdravotním stavem a zejména pak vysokoškoláci, z nichţ v alespoň ĉásteĉné zabezpeĉení 

z vlastních zdrojů doufají celé ĉtyři pětiny (v dobré zajištění ĉastěji věří muţi vysokoškoláci, 

vysokoškolaĉky si ĉastěji myslí, ţe budou zajištěny ĉásteĉně).   
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Obr. 4: Máte pocit, ţe po odchodu do důchodu někdy v budoucnu budete dostateĉně zajištěn(a)? (v %) 

Zdroj: Střední generace 2004 

 

Odchod do důchodu 

Aĉkoliv je odchod do důchodu závaţným krokem, je zároveň přirozenou souĉástí 

ţivota a můţe přinášet i urĉitá pozitiva například v podobě zvýšených moţností věnovat se 

rodině, koníĉkům, zájmům apod. Z odpovědí respondentů výzkumu Rodina, zaměstnání a 

vzdělání vyplynulo, ţe nadpoloviĉní většina muţů i ţen (56 %) bez ohledu na věk ĉi vzdělání 

zastává názor, ţe by ĉlověk ve vyšším věku měl, jakmile dosáhne nároku na důchod, opustit 

zaměstnání, aby si mohl užívat rodinu a volný čas, dokud není ještě starý a nemocný. 

Zbylá ĉást dotazovaných (44 %) se naopak přiklání k variantě, ţe ve vyšším věku by měl 

ĉlověk, pokud mu to zdraví dovolí, pokraĉovat v zaměstnání co nejdéle, aby si zachoval 

svěţest a neztratil kontakty s lidmi. 

Pokud je ovšem odchod do důchodu dán do přímé souvislosti s výší důchodu, tj. 

pokud si měli respondenti představit, ţe by mohli volit mezi moţností odejít do důchodu hned 

po dovršení důchodového věku a mít niţší důchod, nebo po dovršení důchodového věku dále 

pracovat s tím, ţe jejich důchod bude potom podstatně vyšší, zvolily tentokrát téměř dvě 

třetiny dotazovaných (bez rozdílu pohlaví a vzdělání) moţnost dále pracovat a mít vyšší 

důchod. Finanční zajištění ve stáří tedy může být poměrně výraznou motivací k výkonu 

zaměstnání po co nejdelší dobu, coţ je moţné povaţovat za velmi zodpovědný přístup 

k seniorské fázi ţivota.  

Výše zmíněné otázky nicméně byly respondentům výzkumu RZV poloţeny buď zcela 

obecně, tj. nikoli na oĉekávané jednání jich samotných, nebo byly podmíněny finanĉní výší 

důchodu. Dotazovaným ve výzkumu Střední generace však byla poloţena zcela konkrétní a 

jednouchá otázka na to, pro kterou z moţností při dovršení důchodového věku se budou oni 

osobně rozhodovat, zda rozhodně ĉi asi odejdou do důchodu nebo budou dále pracovat (viz 

tabulka 4). Z odpovědí vyplynulo, ţe pro odchod do důchodu se pravděpodobně rozhodnou 

dvě třetiny respondentů, naopak asi ĉi rozhodně do důchodu neodejde a bude dále pracovat 

zbylá třetina dotazovaných. Znamená to, ţe i přes urĉitá negativa, která s sebou odchod do 
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důchodu přináší, hodlá většina lidí tento fakt přijmout a tento důležitý životní krok 

v době dovršení důchodového věku bez odkladu učinit.  

Při podrobnějším pohledu na odpovědi jednotlivých skupin osob se však ukázaly 

následující rozdíly. Ţeny ve srovnání s muţi jsou podstatně ĉastěji rozhodnuty do důchodu 

odejít, muţi oproti nim výrazně ĉastěji připouštějí moţnost, ţe asi do důchodu neodejdou a 

budou i nadále pracovat. Podobně je tomu při srovnání osob na základě jejich nejvyššího 

dokonĉeného vzdělání, kdy se spolu s rostoucím vzděláním sniţuje podíl odpovědí „rozhodně 

odejdu do důchodu“ a naopak zvyšuje podíl odpovědí připouštějících pokraĉování ve 

výděleĉné ĉinnosti i po dovršení důchodového věku. To můţe souviset jak s potřebou 

seberealizace skrze výkon zaměstnání a lepšími příleţitostmi, resp. širšími moţnostmi na 

pracovním trhu u vzdělanějších osob, tak také s charakterem vykonávané práce, která je u 

osob s vyšším vzděláním většinou duševní, a tedy podstatně méně fyzicky nároĉná neţ u 

manuálních ĉinností, které povětšinou vykonávají lidé s nejniţším vzděláním. Z důvodu 

postupné ztráty fyzických sil a nárůstu zdravotních problémů spolu s rostoucím věkem pak 

mají lidé vykonávající fyzicky nároĉné profese pochopitelně ve srovnání s lidmi pracujícími 

duševně zhoršené moţnosti vykonávat své povolání i ve vysokém věku.  

Důleţitým faktorem ovlivňujícím rozhodování lidí v souvislosti s odchodem do 

důchodu je téţ zdravotní stav, neboť osoby s ĉastými ĉi váţnějšími zdravotními problémy 

pochopitelně méně ĉasto hodlají odchod do důchodu odkládat a spíše jsou rozhodnuty 

ekonomickou aktivitu při dovršení důchodového věku ukonĉit.  

 

Tab. 4: Aţ dovršíte svůj důchodový věk, pro kterou z moţností se budete rozhodovat? Podle pohlaví a vzdělání 

(sloupcová %) 

  

celkem 

pohlaví vzdělání 

muţi ţeny 
ZŠ, bez 
maturity 

maturita  VŠ 

Rozhodně odejdu do důchodu 30,5 26,5 34,9 40,0 28,9 15,3 

Asi půjdu do důchodu 36,5 33,8 39,4 34,9 37,5 36,8 

Asi do důchodu neodejdu a budu dále 
pracovat 

27,7 33,5 21,3 21,5 28,5 38,4 

Rozhodně do důchodu neodejdu a budu dále 
pracovat 

5,3 6,2 4,4 3,6 5,1 9,5 

Zdroj: Střední generace 2004 

 

Díky dostupnosti údajů o osobách seniorského věku a jejich osobní zkušenosti 

s odchodem do důchodu je moţné zhodnotit, jak k tomuto kroku dnešní senioři přistupovali 

a zda byl pro ně spíše pozitivní změnou nebo zda se jim do důchodu příliš nechtělo. Z tabulky 

5 vyplývá, ţe do důchodu odcházely rády dvě pětiny dotazovaných muţů a ţen (nejĉastěji se 

přitom jednalo o osoby s nejniţším vzděláním), necelá třetina při odchodu váhala a zbylý 

podíl by raději zůstal v zaměstnání, ale z různých důvodu tento krok (musel) uĉinit. Nejĉastěji 

uváděným důvodem pro nutnost opustit zaměstnání byla nepotřebnost pracovníka ze strany 

podniku.  

Zajímavé rozdíly v postojích seniorů se ukáţí při porovnání v závislosti na tom, zda do 

starobního důchodu odcházeli přesně při dosaţení důchodového věku nebo dříve ĉi naopak 

později
3
. Lidé, kteří odcházeli v době dosaţení důchodového věku, ĉastěji neţ ti ostatní 

odcházeli rádi a méně ĉasto se jim do důchodu nechtělo. Ti, kteří odcházeli dříve, museli své 

                                                 
3 Ze všech dotazovaných respondentů výzkumu Ţivot ve stáří jich 70,2 % odcházelo do důchodu při dosaţení 

důchodového veku, 8,3 % odcházelo dříve, neţ mělo, 18 % odcházelo naopak později, 3,1 % se otázka netýkala, 

neboť ještě nepobírají starobní důchod a 0,5 % na otázku, kdy odcházeli do starobního důchodu, neodpovědělo. 

Ţeny a osoby s nejniţším vzděláním ve srovnání s muţi a osobami s vyšším vzděláním odcházely ĉastěji při 

dosaţení důchodového věku, muţi a vysokoškoláci ĉastěji odcházeli později neţ měli nebo starobní důchod 

zatím  nepobírají. 
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zaměstnání opustit podstatně ĉastěji neţ ostatní ze zdravotních důvodů ĉi z toho důvodu, ţe se 

museli věnovat rodině. Kromě toho, pouze kaţdý desátý ĉlověk vyuţívající moţnost 

předĉasného odchodu do důchodu s tímto rozhodnutím váhal oproti třetině osob odcházejících 

při dosaţení důchodového věku a dvěma pětinám těch, kteří odcházeli později. Lidé, kteří 

odcházeli později
4
, nejĉastěji váhali a téţ byli ĉastěji k tomuto kroku donuceni ze strany 

zaměstnavatele.  

 

Tab. 5: Kdyţ jste odcházel(a) do důchodu, odcházel(a) jste rád(a), nebo jste měl(a) pocit, ţe byste v zaměstnání 

raději ještě zůstal(a)? Podle vzdělání a období odchodu do důchodu (sloupcová %) 

  

celkem 

vzdělání období odchodu do důchodu 

ZŠ, bez 
maturity 

maturita VŠ přesně dříve později 

Odcházel(a) jsem rád(a) 41,2 44,6 36,6 30,8 46,3 34,9 23,5 

Odešel(a) jsem, ale váhal(a) jsem 29,9 27,5 33,3 34,6 29,2 9,3 42,5 

Nechtělo se mi odejít, ale musel(a) 
jsem ze zdravotních důvodů 

8,4 10,3 5,8 2,6 6,9 26,7 5,6 

Nechtělo se mi odejít, ale podnik uţ 
mě nepotřeboval 

16,9 14,6 20,3 24,4 14,8 20,9 23,5 

Nechtělo se mi odejít, ale 
potřeboval(a) jsem se věnovat rodině 

3,6 3,0 4,0 7,7 2,8 8,1 5,0 

Pozn.: Přesně = při dosaţení důchodového věku 

Zdroj: Ţivot ve stáří 2002 

 

Jak jiţ mnohokrát zaznělo, odchod do důchodu můţe mít vliv na řadu oblastí osobního 

ţivota. Poslední otázkou, kterou se budeme v tomto textu zabývat, tedy je, zda a jaký dopad 

měl tento krok na psychický stav a vztahy s rodinou a přáteli v případě respondentů 

výzkumu Ţivot ve stáří. Jak se ukázalo, na oblast vztahovou nemělo ukonĉení ekonomické 

aktivity u většiny respondentů  vliv ţádný. Pokud k nějaké změně došlo, bylo to povětšinou 

pozitivním směrem, neboť jak je zřejmé z tabulky 6, negativní vliv odchodu do důchodu na 

vztahy s partnerem, dětmi ĉi přáteli přiznal jen velmi nízký podíl dotazovaných. Spíše 

příznivý vliv na vztahy s partnerem a dětmi deklarovali nejĉastěji lidé s nejniţším vzděláním, 

pro které nepředstavuje ukonĉení ekonomické ĉinnosti tak ĉasto ztrátu seberealizace jako 

v případě osob s vyšším vzděláním a kteří ĉastěji neţ ostatní odcházejí do důchodu rádi. 

Nezanedbatelný podíl seniorů ovšem uvedl, ţe odchod do důchodu měl spíše 

nepříznivý dopad na jejich psychický stav a celkovou spokojenost se ţivotem (18 %, resp. 

15 %).  Naopak spíše pozitivní vliv na psychický stav měl odchodu do důchodu u ĉtvrtiny 

muţů a ţen bez ohledu na jejich vzdělání a spíše příznivý vliv na celkovou spokojenost se 

ţivotem byl shledán u třetiny seniorů. U zbylých podílů se ţádný dopad v této oblasti 

neprojevil.  

 

Tab. 6: Vliv odchodu do důchodu na jednotlivé oblasti ţivota (řádková %) 

  
spíše 

příznivý 
nemělo 

vliv 
spíše 

nepříznivý 

Váš vztah k partnerovi 30,3 65,8 3,9 

Vztahy k Vašim dětem 28,9 68,0 3,2 

Vztahy k přátelům 20,3 74,3 5,4 

Váš psychický stav 26,2 55,5 18,3 

Vaše celková spokojenost se ţivotem 32,7 52,1 15,2 

Zdroj: Ţivot ve stáří 2002 

 

                                                 
4 Průměrná doba zaměstnání po dosaţení důchodového věku je 18 měsíců, nejĉastěji to bývá jeden nebo dva 

roky. Muţi přitom „přesluhují“ déle neţ ţeny, a to při průměrné době 22 měsíců u muţů a 16 měsíců u ţen 

(Kuchařová, 2002). 
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Závěr 

Předloţeny text se věnoval tématice přípravy na stáří a odchod od důchodu, 

představám o ţivotě v důchodu a finanĉním zabezpeĉení ve stáří, ĉasování odchodu do 

důchodu a vlivu tohoto kroku na různé oblasti ţivota jednotlivce. Z výzkumu vyplynulo, ţe 

většina dnešních seniorů se na své stáří zaĉínala připravovat aţ po padesátém roce věku, 

přiĉemţ nemalý podíl z nich na přípravu na stáří v předstihu vůbec nepomýšlel. V průběhu 

ĉasu nicméně dochází k pozitivnímu posunu směrem k uvědomělejšímu chování, neboť 

většina osob souĉasné střední generace se na stáří zaĉíná připravovat jiţ po ĉtyřicítce. Mezi 

nejĉastěji uváděné způsoby přípravy na stáří lze řadit koníĉky, kterým je moţné se ve stáří 

věnovat, a v případě střední generace téţ finanĉní přípravu, zejména placení penzijního, 

případně ţivotního pojištění. Podstatně niţší podíly osob seniorského věku, které se v tomto 

ohledu na stáří připravovaly, jsou zapříĉiněné výrazně niţší nabídkou, která v době jejich 

předdůchodového věku byla v oblasti ekonomické k dispozici. Proto se jejich finanĉní 

příprava povětšinou omezovala pouze na různé způsoby spoření.  

K ne příliš rozšířeným způsobům přípravy na stáří zatím patří další vzdělávání, 

informování o nabídce sociální pomoci pro seniory a o specializovaných sluţbách pro seniory 

a téţ hovory s dětmi o jejich případné podpoře, které si lidé raději ponechávají aţ na dobu, 

kdy se stanou skuteĉně aktuální. K poměrně opomíjeným oblastem přípravy na stáří patří 

rovněţ změny v oblasti bydlení a úprava bytů. Pokud lidé nějakou aktivitu v tomto směru 

vyvíjejí, soustředí se většinou jen na obnovu předmětů usnadňujících chod domácnosti. 

Souhrnně je pak moţné říci, ţe nejvyšší podíl osob praktikuje tzv. pasivní strategii přípravy 

na stáří, resp. jejich příprava se týká jen omezeného mnoţství aktivit. Tzv. aktivní strategií 

přípravy na stáří se bohuţel vyznaĉuje jen nízký podíl respondentů, přiĉemţ ponejvíce se 

jedná o osoby s vysokoškolským vzděláním.  

Ideální ţivot v důchodu si většina lidí představuje jako ĉas věnovaný především sobě, 

svým zálibám a rozvoji vlastní osoby. Nezanedbatelný podíl ţen si téţ představuje důchod 

jako ĉas věnovaný rodině nebo druhým lidem, muţi oproti tomu chtějí mít ĉastěji neţ ţeny 

ţivot v důchodu stejný jako ţivot před důchodem. S odchodem do důchodu se však zároveň 

pojí i urĉité obavy, a to především z hlediska dostateĉného finanĉního zabezpeĉení ve stáří. 

V tomto ohledu se lidé spoléhají spíše na sebe a vlastní úspory, neţli na stát a systém 

důchodového zabezpeĉení. Pro mnohé pak můţe finanĉní zajištění představovat poměrně 

výraznou motivaci k výkonu zaměstnání i po dovršení důchodového věku, za předpokladu 

zvýšení v budoucnu pobíraného důchodu. I přesto většina osob odchází (ĉi plánuje odejít) do 

důchodu při dosaţení důchodového věku a tento krok tedy neodkládá. Poměrně nízký podíl 

seniorů tuto událost hodnotí jako psychicky nároĉnou s negativním dopadem na různé oblasti 

ţivota, nicméně ani optimistické hodnocení nepřevládá. Celkově tedy převaţuje hodnocení 

neutrální, tj. podle většiny dnešních seniorů neměl odchod do důchodu na jejich psychický 

stav ani vztahy s rodinou ţádný vliv.   
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Seniorská generace a její životní situace
Kamila Svobodová

Úvod

Demografické stárnutí, které je důsledkem podstatných změn ve společnosti, sebou přináší řadu
otázek a nových souvislostí, a to jak na úrovni celospolečenské, tak i individuální. Rostoucímu
podílu osob v seniorském věku, s jejich specifickými životními podmínkami a potřebami, je
v dnešní době věnováno stále více pozornosti. Za zmínku stojí kupříkladu Národní program
přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 a na něj navazující Národní program přípravy
na stárnutí na období let 2008 až 2012 (Kvalita života ve stáří), které přijala vláda České
republiky za účelem podpory rozvoje stárnoucí společnosti a které obsahují řadu témat a
doporučení vztahujících se k problematice stárnutí a života seniorů. Aby mohlo dojít
k adekvátnímu naplnění vytyčených cílů, je třeba přijmout změny ve všech relevantních
politikách, tj. ekonomické, zdravotní, penzijní, vzdělávací, bytové apod., i na všech úrovních -
centrální, regionální i lokální. Zapojeny by při přitom měly být veškeré části společnosti (vedle
státní sféry též sektor soukromý, neziskový, akademická obec a další) [Wija 2006].
Problematika demografického stárnutí a životních podmínek seniorů je totiž velmi široká a
zasahuje do mnoha oblastí a vědních oborů.

Ve výzkumu GGS 2005, jak je ostatně explicitně zahrnuto i v jeho názvu, bylo téma
stárnutí, životních podmínek seniorů a mezigeneračních vztahů rovněž obsaženo. Následující
kapitola se proto zaměří na vybraná stěžejní témata, kterými jsou finanční a materiální situace
starších lidí, mezigenerační výpomoc a vztahy v rodině, duševní pohoda a pocity seniorů a
jejich subjektivní životní zkušenosti s mezilidskými vztahy1.

Seniorská generace bude v následujícím textu vymezena věkovým rozpětím 60-79 let.
Vzhledem ke skutečnosti, že z celkových 10 006 respondentů zastupuje tato věková skupina
necelou čtvrtinu, je zkoumaná kategorie osob z hlediska její velikosti ve srovnání s běžnými
sociologickými výzkumy početně vysoce nadstandardně zastoupena, což nám poskytuje
výbornou příležitost k popisu a analýzám vybraných témat. Zjištěné výsledky, s ohledem na
jejich časovou i tématickou aktuálnost, mohou posloužit k prohloubení dosavadních poznatků
v této oblasti.

1 Jmenované oblasti a obsahové zaměření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 se
v některých aspektech úzce dotýkají, jedná se zejména o části programu nazvané Aktivní stárnutí, Rodina a péče a
Zdraví a zdravé stárnutí.
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Finanční a materiální situace

Za znak počátku stáří bývá v moderních západních společnostech často považován odchod do
důchodu [Rabušic 1997]. Vzhledem ke skutečnosti, že tímto krokem bývá ukončena
ekonomická aktivita seniora a jeho příjmy se tak většinou omezí pouze na pobírání starobního
důchodu, ocitají se starší lidé, ve srovnání s osobami mladšími a zároveň ekonomicky
aktivními, v podstatně horší ekonomické situaci. Cílem první části toho textu proto bude na
základě dat z výzkumu GGS 2005 popsat finanční a materiální situaci seniorů, tj. osob ve věku
60 a více let, s ohledem na vybrané charakteristiky, které mohou jejich ekonomickou a
materiální situaci významně ovlivnit.

Průměrná hrubá měsíční mzda v České republice představovala v roce 2005 18 985 Kč
(čistá mzda 14 366 Kč), průměrná měsíční výše vyplácených starobních důchodů k červnu
téhož roku dosahovala částky 7 919 Kč (8 824 Kč pro muže a 7 200 Kč pro ženy), z čehož je
patrné, že odchod do důchodu znamená pokles příjmů v průměru zhruba na polovinu. Starobní
důchodci2 dotázaní ve výzkumu GGS 2005 pobírali v průměru 7 468 Kč, oproti oficiálním
statistikám tedy někteří uvedli výši svého důchodu podstatně nižší. Výše starobního důchodu se
však významně liší v závislosti na pohlaví, neboť důchody žen dosahují pouze o něco více než
čtyř pětin starobních důchodů mužů, což má v zásadě dvě příčiny. První faktorem jsou nižší
průměrné výdělky žen ve srovnání s muži během jejich ekonomické aktivity, druhým faktorem
ovlivňujícím úroveň důchodu je počet let pojištění, respektive zaměstnání, které mají ženy
zejména z důvodu jejich nižší věkové hranice odchodu do důchodu nižší. V obtížné ekonomické
situaci se tak ve stáří mohou ocitnout zejména ženy, které žijí osaměle. A vzhledem k vyšší
úmrtnosti mužů ve starším věku i k faktu, že muži častěji než ženy uzavírají po rozvodu i
ovdovění další sňatek3, jsou to právě ženy, které ve stáří žijí mnohem častěji než muži bez
partnera4 [Svobodová 2006].

Statisticky významné rozdíly v průměrné výši starobního důchodu byly shledány též
v závislosti na nejvyšším ukončeném vzdělání respondenta, neboť úroveň důchodů se odvozuje
z výše příjmů a právě vzdělání (vedle již zmíněného pohlaví) je jedním ze základních
predikátorů výše průměrných výdělků ekonomicky aktivních osob. Obecně lze říci, že
respondenti se základním a středoškolským vzděláním bez maturity uvedli v průměru nejnižší
úroveň svých starobních důchodů, s vyšším vzdělání se pobíraná částka zvyšuje, přičemž
rozdíly mezi muži a ženami zůstávají na všech vzdělanostních stupních zachovány.

2 Vzhledem k faktu, že ze všech osob ve věku 60 a více let byla naprostá většina, tj. 94 %, ve starobním důchodu, 2 %
v invalidním důchodu a jen 4 % byli zaměstnanci, budeme se z hlediska příjmové situace zabývat pouze starobními
důchodci.
3 Podle dat ČSÚ za rok 2006 bylo ze všech žen ve věku 60-79 let 11 % rozvedených a 36 % ovdovělých, v případě
mužů však přestavovaly tyto podíly pouze 9 % a 8 % (www.czso.cz).
4 Za základě dat GGS 2005 žilo v domácnosti jednotlivce 39 % všech žen ve věku 60-79 let a 21 % mužů téhož věku.

www.czso.cz
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Z hlediska příjmové situace domácnosti je nutno odlišit seniory, kteří žijí sami, a ty, jež žijí
v domácnosti dvoučlenné spolu se svým partnerem5. Příjmy domácností jednotlivců (kteří jsou
v důchodu) se, v souladu s výše uvedenými starobními důchody, pohybují nejčastěji v rozmezí
7 000 až 8 999 Kč. Druhým nejčastěji uváděným rozsahem příjmů byl v případě žen interval od
5 000 Kč do 6 999 Kč, v případě mužů se jednalo o interval 9 000 až 11 999 Kč. Dvoučlenné
domácnosti, kde oba partneři pobírají starobní důchod, mají nejčastěji měsíční příjmy v rozmezí
od 15 000 Kč do 19 999 Kč a dále pak v rozmezí 12 000 Kč až 14 999 Kč (průměrný čistý
měsíční příjem těchto dvoučlenných domácností dosáhnul hodnoty 15 603 Kč, medián i modus
15 000 Kč). Domácností, kde je jeden z partnerů stále zaměstnaný, je v souboru GGS 2005
velmi málo (pouze 11 % ze všech dvoučlenných domácností seniorů), odpovědi týkající se
jejich příjmů jsou tedy do značné míry ovlivněny nízkými četnostmi, nicméně i přesto lze tvrdit,
že tyto domácnosti jsou na tom z finančního hlediska podstatně lépe (průměrný čistý měsíční
příjem těchto dvoučlenných domácností dosáhnul hodnoty 22 283 Kč, medián 20 000 Kč).

Vedle finančních příjmů je důležitým ukazatelem životní úrovně též to, jaký majetek
člověk vlastní a jak je vybavena jeho domácnost. Vybavenost domácností souvisí u starších
lidí vedle aktuální příjmové situace též s úrovní jejich příjmů před odchodem do důchodu a
s tím, jakým způsobem se tito lidé na odchod do důchodu připravovali, tj. jakou finanční
rezervu na zajištění ve stáří si s předstihem vytvořili a zda se ještě před důchodem snažili
vybavení své domácnosti obnovit či doplnit. Co se tedy týče vybavenosti domácností
jednotlivými předměty dlouhodobé spotřeby, je možné říci, že naprostá většina lidí bez ohledu
na věk má ve své domácnosti barevnou televizi (tj. domácnost televizi vlastní nebo ji má
alespoň k dispozici). Automatickou pračku, pevný či mobilní telefon a mikrovlnnou troubu má
k dispozici též poměrně vysoký podíl domácností, zde se však již lidé ve věku 60 a více let od
těch mladších odlišují, neboť zmíněné předměty jsou jejich majetkem statisticky významně
méně často.

Výrazná disproporce mezi seniory a lidmi mladšími pak nastává zejména v případě
vlastnictví video nebo DVD přehrávače, auta pro soukromé účely a osobního počítače, jimiž je
vybavena stále nadpoloviční většina domácností respondentů mladších 60 let, avšak již velmi
výrazně méně domácností starších respondentů (viz tabulka 1). Myčku nádobí a druhé auto
vlastní nebo má k dispozici jen zanedbatelný podíl  domácností nejstarších osob, ovšem i pro
ostatní jsou tyto předměty poměrně exkluzivní záležitostí. Chata nebo chalupa je majetkem
mladších i starších respondentů ve zhruba stejném rozsahu, lidé od 18 do 45 let však častěji než
ostatní mají druhé bydlení k dispozici, ačkoliv ho sami nevlastní.

Skutečnost, že lidé seniorského věku mají své domácnosti zmíněnými věcmi vybaveny
podstatně méně často však může mít minimálně dvě příčiny. První příčinou je již zmíněná horší

5 Další kombinace složení domácností nebyly u otázky týkající se celkového příjmu domácnosti brány v potaz (jedná
se o složení domácnosti zhruba pětiny osob ve věku 60 a více let, přičemž nejčastěji je další osobou v domácnosti
respondentův potomek), neboť nelze jednoznačně určit, zda respondent ve svých úvahách o těchto příjmech
započítával i příjmy dalších osob.
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příjmová situace osob v důchodovém věku, které si ze svých poměrně nízkých důchodů
nemohou nákladné věci dovolit v takové míře, jako lidé ekonomicky aktivní. Mnohdy se navíc
jedná o věci (např. v případě počítače, myčky nádobí apod.), které v době, kdy byli senioři ještě
ekonomicky aktivní a mohli by se jimi vybavit do důchodu s předstihem, nebyli příliš rozšířené.
Druhým důvodem je ovšem fakt, že mnoho starších lidí tyto věci vůbec nemusí chtít, absence
těchto předmětů v domácnostech seniorů tedy není zapříčiněna pouze nedostatkem finančních
prostředků, ale též nezájmem o ně (tuto domněnku podporuje zjištění, že lidé ve věku 60 a více
let, kteří uvedli, že kupříkladu počítač či myčku na nádobí nevlastní ani nemají k dispozici,
statisticky významně méně často než mladší dotazovaní uvádějí, že by danou věc chtěli, ale
nemohou si ji dovolit, a naopak častěji tvrdí, že ji nemají z jiných důvodů).

Tab. 1 - Vybavenost domácností, podle věku (sloučené odpovědi „ano, vlastníme“ a „ano, máme
k dispozici“, v %)

18-29 30-44 45-59 60+ Celkem

barevná televize 98,6 99,0 98,9 99,1 98,9
automatická pračka 93,9 96,1 94,7 89,1 93,7
telefon (pevný, mobilní) 91,4 90,8 87,4 80,8 87,7
mikrovlnná trouba 88,4 89,2 85,9 69,7 83,7
video nebo DVD přehrávač 82,9 85,6 78,3 42,5 73,3
auto pro soukromé účely 73,7 75,1 71,0 46,2 67,2
počítač 65,8 65,6 50,6 14,6 50,1
myčka nádobí 24,3 28,2 20,7 6,6 20,5
druhé bydlení (chata, chalupa) 21,1 18,4 21,7 16,5 19,5
druhé auto 17,1 13,3 14,5 3,5 12,2

Poznámka: Výběrový soubor vážený na populaci.

Životní úroveň respondentů byla dále monitorována pomocí vybraných otázek vztahujících
se k možnostem naplnění přání materiálního charakteru či zabezpečení základních životních
potřeb. Z tabulky 2 je zřejmé, že nejdostupnější záležitostí je pro většinu domácností možnost
udržovat v bytě teplo podle svého přání, na druhou stranu nejméně domácností si může dovolit
vyměnit opotřebovaný nábytek, pokud uzná, že je to nezbytné. Obecně je možné konstatovat, že
s věkem se velmi významně snižuje podíl osob, které si mohou položky jmenované v tabulce 2
dovolit, přičemž největší rozdíl mezi seniory ve věku 60-79 a lidmi mladšími byl shledán u
možnosti pořizovat si nové oblečení, nikoliv second-hand, zaplatit si každý rok týdenní
dovolenou mimo domov a u již zmíněné možnosti vyměnit opotřebovaný nábytek.
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Tab. 2 - Může si Vaše domácnost dovolit následující věci? podle věku (kladné odpovědi, v %)

18-29 30-44 45-59 60+ Celkem

udržovat v bytě teplo podle Vašeho přání 93,7 92,9 89,9 88,3 91,2
pořizovat si nové oblečení, nikoliv second-hand 83,2 80,5 77,8 65,5 76,9
jíst maso, drůbež nebo ryby každý den 74,6 71,8 69,1 62,3 69,5
zvát si přátele/příbuzné na oběd/večeři alespoň jednou
měsíčně 72,5 68,2 65,9 58,1 66,1

zaplatit si každý rok týdenní dovolenou mimo domov 61,2 59,2 56,8 38,7 54,3
vyměnit opotřebovaný nábytek 45,9 43,8 42,4 25,0 39,6

Poznámka: Výběrový soubor vážený na populaci.

Vzhledem k tomu, že starší lidé nejsou homogenní kategorií osob, charakterizovanou pouze
vyšším věkem, je nyní namístě podívat se na samotné seniory blíže, v souvislosti s jejich
dalšími vybranými charakteristikami. Pro tyto účely byly z výše uvedených položek
popisujících vybavenost domácnosti na straně jedné (tabulka 1) a možnost zabezpečení
životních potřeb a určité životní úrovně na straně druhé (tabulka 2) zkonstruovány dva souhrnné
ukazatele, jež byly nazvány index vybavenosti domácnosti a index materiální deprivace.
Index vybavenosti domácnosti může nabývat hodnot od 0 do 10, kdy 0 znamená, že domácnost
vlastní nebo má k dispozici všechny jmenované věci, hodnota 10 naopak znamená, že nemá
k dispozici žádnou. Index materiální deprivace je založen na stejném principu a může nabývat
hodnot od 0 do 6 (domácnost si může dovolit všechny zmiňované věci, resp. ani jednu).

Z tabulky 3 je jednoznačné patrné, že skupina osob ve věku 60 a více let se z hlediska své
životní situace mezi sebou statisticky významně liší na základě všech vybraných charakteristik.
Nejnižších hodnot obou indexů, tzn. nejlépe vybavenou domácnost a nejvíce možností
zabezpečit svá přání a potřeby, mají vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří díky svému vzdělání
měli v průběhu své ekonomické aktivity pravděpodobně lépe placené zaměstnání než lidé
s nižším vzděláním a nyní mohou mít díky tomu vyšší finanční úspory a zároveň pobírat vyšší
důchody. Lépe zabezpečeni jsou dále samozřejmě lidé, kteří jsou stále ekonomicky aktivní nebo
si ke svému starobnímu důchodu ještě přivydělávají, a též osoby, které hodnotí svůj zdravotní
stav jako dobrý či velmi dobrý, přičemž spolu se zhoršujícím se zdravotním stavem se hodnota
obou indexů zvyšuje. Mezi zdravotním stavem a ekonomickou aktivitou je však pochopitelně
určitá souvislost, neboť po šedesátém roce věku pracují téměř výhradně lidé, kteří mají dobrý či
velmi dobrý (případně uspokojivý) zdravotní stav, přičemž senioři se špatným zdravotním
stavem jsou v naprosté většině případů ekonomicky neaktivní. Navíc je možné, že lidé hodnotící
svůj zdravotní stav jako špatný či dokonce velmi špatný se s těmito obtížemi potýkají již delší
dobu, tj. jejich horší zdravotní stav je mohl limitovat v jejich výdělečné činnosti již v době, kdy
ještě nebyli ve starobním důchodů, a tato nevýhoda tedy mohla zapříčinit jejich horší
ekonomickou a materiální situaci už v nižším věku. Z hlediska vybavenosti domácnosti i životní
úrovně jsou na tom hůře též lidé, kteří žijí sami nežli lidé žijící v domácnosti s partnerem, což
je logické, neboť náklady na jednu osobu žijící v dvoučlenné domácnosti jsou nižší. Dále je
možné říci, že spolu se zvyšujícím se věkem životní úroveň seniorů klesá.
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Pokud se podíváme na hodnoty indexů odděleně podle pohlaví, zjistíme, že starší ženy
hodnotí vybavenost jejich domácnosti i možnosti zabezpečení životních potřeb hůře než muži,
což může mít dva důvody. První příčinou může být, v případě hodnocení možnosti zabezpečení
životních potřeb a určité životní úrovně, jejich pesimističtější pohled na životní situaci
domácnosti, a to zejména v případě, že se jedná o ženy žijící s partnerem, jež jsou tedy
v podstatě ve stejné situaci, jako muži žijící s partnerkou. Pokud ovšem jde o ženy, které žijí
samy, je bohužel jejich nižší životní úroveň alespoň z části zapříčiněna objektivními
okolnostmi. Mezi ně patří o něco nižší vzdělanostní úroveň žen (mezi staršími ženami je ve
srovnání s muži statisticky významně více osob se základním vzděláním, muži mají naopak
častěji než ženy vzdělání vysokoškolské), která může mít zprostředkovaně vliv na výši
starobních důchodů, nepatrně horší zdravotní stav žen ve srovnání s muži (muži o něco častěji
deklarují svůj zdravotní stav jako dobrý či velmi dobrý), fakt, že mezi staršími muži je narozdíl
od žen podstatně více osob, jež stále pracují, a zejména již zmíněná nižší úroveň starobních
důchodů žen ve srovnání s muži.
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Tab. 3 - Průměrné hodnoty indexu vybavenosti domácnosti a indexu materiální deprivace podle
vybraných charakteristik, osoby ve věku 60 a více let

Index vybavenosti domácnosti1 Index materiální deprivace2

Celkem 5,36 2,62
Pohlaví *** ***
muž 5,02 2,40
žena 5,66 2,81
Vzdělání *** ***
základní 6,14 3,18
střední bez maturity 5,49 2,64
střední s maturitou 4,87 2,32
vysokoškolské 3,70 1,59
Věk *** ***
60-69 let 4,87 2,46
70-79 let 6,03 2,84
Zdravotní stav *** ***
dobrý/velmi dobrý 4,74 2,01
uspokojivý 5,42 2,70
špatný/velmi špatný 6,18 3,34
Má partnera *** ***
ano a žije s ním 4,81 2,34
ne 6,32 3,10
Pracující senior6 *** ***
ano 3,83 1,65
ne 5,50 2,70
Vycházení s příjmy7 *** ***
snadné 4,77 1,47
obtížné 5,66 3,22

Poznámky: *** statisticky významné na hladině významnosti 1 ‰.
U proměnných dělících respondenty do dvou kategorií byly průměrné hodnoty indexů porovnávány pomocí t-testu, u
proměnných obsahujících tři a více kategorií byla použita metoda One-Way ANOVA (test Bonferroni).
1 Index může nabývat hodnot od 0 (domácnost je vybavena všemi uvedenými předměty) do 10 (domácnost není
vybavena žádným z uvedených předmětů).
2 Index může nabývat hodnot od 0 (domácnost si může dovolit všechny jmenované věci) do 6 (domácnost si nemůže
dovolit ani jednu jmenovanou věc).
Výběrový soubor vážený na populaci.

Mezigenerační výpomoc

Jedním z důležitých aspektů života ve stáří jsou vedle právě zmíněného finančního a
materiálního zabezpečení též rodinné vazby a mezigenerační výpomoc, která spolu s měnící se
fází životního a rodinného cyklu může nabývat různých podob. V období seniorského věku pak

6 Kategorie „ano“ u proměnné „pracující senior“ znamená, že osoba ve věku 60 a více let je stále ekonomicky aktivní
nebo je již ve starobním důchodu, ale zároveň pracuje. Kategorie „ne“ naopak znamená, že respondent je ve
starobním nebo invalidním důchodu a nevykonává žádné placené zaměstnání.
7 Respondenti odpovídali na otázku, jak jejich domácnost vychází s celkovým měsíčním příjmem, na šestibodové
škále: „velmi obtížně“, „obtížně“, „trochu s obtížemi“, „celkem snadno“, „snadno“, „velmi snadno“. Kategorie
„obtížné“ u proměnné „vycházení s příjmy“ utvořené pro analýzy prováděné v tomto textu vznikla sloučením prvních
tří položek, kategorie „snadné“ sloučením zbylých tří.
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závisí směr a podoba této pomoci především na soběstačnosti staršího člověka. Na jedné straně
mohou poskytovat pomoc rodiče, pokud jim to zejména jejich zdravotní stav dovolí, svým
dospělým dětem, na straně druhé, v případě, že se některému z rodičů zdravotní stav zhorší a on
již není schopen se o sebe postarat zcela sám, se směr mezigenerační výpomoci mění, tj. pomoc
směřuje od dětí k rodičům. V následující kapitole se proto budeme zabývat otázkou
mezigenerační výpomoci, především se zaměřením na problematiku péče o nesoběstačné
seniory, která v souvislosti se stárnutím společnosti nabývá stále více na významu.

V české společnosti je i přes vzrůstající individualizaci jedinců zatím stále velmi silná
mezigenerační solidarita a vazby v rodině [Možný a kol. 2004] a lidé jsou přesvědčeni, že by
se rodinní příslušníci měli napříč generacemi vzájemně podporovat, což potvrzují i výsledky
výzkumu GGS 2005. Nadpoloviční většina všech dotazovaných osob souhlasí s tím, že by se
prarodiče měli postarat o svá vnoučata, když to nemohou zajistit jejich rodiče. Polovina
respondentů dále zastává názor, že rodiče by měli poskytnout finanční pomoc svým dospělým
dětem, pokud jsou ve finančních potížích, a více jak třetina respondentů si též myslí, že kdyby
to dospělé děti potřebovaly, jejich rodiče by měli uspořádat svůj život tak, aby jim mohli
pomoci (viz tabulka 4). Muži a ženy se v odpovědích na zmíněné otázky od sebe neodlišují.
Z hlediska vzdělání je však možné říci, že lidé se základním vzděláním projevují častěji než
ostatní dotazovaní s uvedenými výroky rozhodný souhlas, k souhlasu se přiklánějí o něco častěji
též lidé, kteří mají děti. S finanční výpomocí ze strany prarodičů souhlasí dále častěji lidé, kteří
vycházejí s příjmy v domácnosti poměrně snadno, ve srovnání s respondenty majícími
s příjmovou situací domácnosti určité obtíže.

Tab. 4 - Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? (v %)
rozhodně

ano ano ani ano,
ani ne ne rozhodně

ne N

Prarodiče by se měli postarat o svá vnoučata, když
to nemohou zajistit jejich rodiče. 9,7 42,2 29,5 15,0 3,6 9924
Rodiče by měli poskytnout finanční pomoc svým
dospělým dětem, pokud jsou ve finančních
potížích.

5,9 43,7 36,5 11,8 2,2 9874

Kdyby to dospělé děti potřebovaly, jejich rodiče by
měli uspořádat svůj život tak, aby jim mohli
pomoci.

4,5 30,3 39,4 22,0 3,8 9854

Poznámky: Výběrový soubor vážený na populaci.

Pokud se podíváme blíže na odpovědi osob ve věku 60 a více let, zjistíme, že starší lidé
podstatně častěji než lidé mladší, tj. ve věku od 18 do 59 let, s uvedenými výroky souhlasí,
přičemž jejich souhlas je ještě umocněn zejména v případě, že se nacházejí v poměrně dobré
finanční situaci. Podobný vliv na názory dotazovaných seniorů má rovněž jejich zdravotní stav
a skutečnost, zda má respondent partnera (viz tabulka 5). S péčí prarodičů o vnoučata dále
souhlasí ve vyšší míře lidé, kteří mají děti, s přizpůsobením života dospělým dětem pak
významně častěji souhlasí osoby z nejstarší věkové skupiny, tj. ve věku 70-79 let. Z uvedeného
je patrné, že lidé ve všech fázích životního cyklu zastávají názor, že rodiče by měli být pro své
dospělé děti i vnoučata oporou a v případě potřeby by jim měli co nejvíce pomáhat. Důležité je,
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že tento postoj vyjadřují i sami senioři (a to, ve srovnání s lidmi mladšími, dokonce ve zvýšené
míře), kteří by vzhledem ke svému věku naopak již mohli očekávat pomoc a péči od generací
mladších, tj. především od svých dětí.

Tab. 5 - Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? osoby ve věku 60 a více let,
podle vybraných kritérií (v %)

Zdravotní stav Vycházení s příjmy Má partnera
Celkem dobrý/ velmi

dobrý uspokojivý špatný/velmi
špatný snadné obtížné ano ne

Prarodiče by se měli postarat o svá vnoučata, když to nemohou zajistit jejich rodiče.
ano/rozhodně ano 56,5 56,5 58,1 52,4 62,6 53,9 58,8 52,5
ani ano, ani ne 26,2 22,8 26,7 29,6 21,9 27,9 25,9 26,6
ne/rozhodně ne 17,3 20,8 15,3 17,9 15,5 18,3 15,3 20,9
Rodiče by měli poskytnout finanční pomoc svým dospělým dětem, pokud jsou ve finančních potížích.
ano/rozhodně ano 55,5 58,1 56,2 48,9 63,0 51,8 58,1 50,7
ani ano, ani ne 31,5 25,8 32,8 36,0 25,4 34,5 30,8 32,8
ne/rozhodně ne 13,0 16,1 11,0 15,1 11,6 13,7 11,1 16,5
Kdyby to dospělé děti potřebovaly, jejich rodiče by měli uspořádat svůj život tak, aby jim mohli pomoci.
ano/rozhodně ano 42,5 44,7 41,3 43,4 49,1 39,6 44,1 39,5
ani ano, ani ne 35,8 30,5 38,5 34,1 31,8 37,7 35,8 35,8
ne/rozhodně ne 21,7 24,8 20,2 22,5 19,2 22,7 20,0 24,8

Poznámka: Výběrový soubor vážený na populaci.

Rostoucí význam problematiky péče o stárnoucí seniory, kteří ztrácejí svoji soběstačnost a
nejsou již schopni vykonávat všechny běžné aktivity každodenního života bez pomoci druhé
osoby, je jedním z negativních důsledků demografického stárnutí populace [podrobněji viz
Svobodová 2007]. Již nyní je řada rodin s problémem zajišťování a poskytování péče starým
rodičům konfrontována, přičemž do budoucna bude jejich počet stále narůstat. V této souvislosti
byly ve výzkumu GGS 2005 zjišťovány postoje respondentů k problematice mezigenerační
výpomoci i k významu role rodiny a státu v poskytování tohoto druhu péče.

Mezi dotazovanými osobami zcela jasně převládá názor, že pokud rodiče vyžadují pomoc,
odpovědnost za péči o ně by měly mít jejich děti (s tímto názorem souhlasí téměř čtyři pětiny
všech dotazovaných), a tři pětiny respondentů si dále myslí, že děti by měly poskytovat svým
rodičům, kteří se dostanou do finančních potíží, také finanční pomoc (tabulka 6). S prvním
výrokem týkajícím se odpovědnosti za péči o rodiče vyžadující pomoc souhlasí častěji ženy než
muži. Vysokoškoláci či středoškolsky vzdělaní lidé s maturitou a osoby, jež vycházejí snadno
s příjmy v domácnosti, tj. lidé, kteří jsou díky svému vzdělání či profesnímu postavení lépe
finančně zajištěni, a jimž by se tedy pomoc, zejména finanční, v případě potřeby dařila
poskytovat o něco snadněji, se k oběma výrokům přiklánějí ve srovnání s ostatními respondenty
v o něco vyšší míře. S finanční výpomocí rodičům ze strany jejich dětí souhlasí statisticky
významně častěji též lidé, kteří hodnotí svůj zdravotní stav jako dobrý či dokonce velmi dobrý,
a dále pak nejmladší respondenti, ve věku 18-29 let. Tito lidé si zřejmě vzhledem k jejich
poměrně nízkému věku, výraznější orientaci na profesní život a vyššímu důrazu na seberealizaci
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a individualizaci (ve srovnání s generacemi staršími) představují pomoc stárnoucím příbuzným
spíše v podobě poskytování financí, nežli ve formě poskytování osobní péče a pomoci při
běžných každodenních aktivitách (nákupy, hygiena, úklid apod.), která je však oproti formě
první nesrovnatelně náročnější, a to nejen z hlediska časového, ale především z hlediska
psychického a fyzického nasazení.

S nastěhováním rodičů do bytu či domu svých dětí v případě, že už se o sebe rodiče
nemohou starat sami, souhlasí necelá polovina respondentů, zhruba dvě pětiny dotazovaných si
zřejmě v tomto směru nebyli jisti, a proto zvolili odpověď neutrální. Situace, kdy si dospělé děti
nastěhují své staré ovdovělé a/nebo nemohoucí rodiče, kteří se už o sebe nezvládnou postarat,
k sobě domů, totiž může být pro některé rodiny velmi náročná a ve svém důsledku může vést
k vypětí manželského vztahu dospělých dětí a častým sporům s vnoučaty [Baker 1993]. Se
souhlasem s uvedeným výrokem se v tomto případě setkáme spíše u osob s nižším vzděláním,
vysokoškoláci, jak částečně potvrdila předchozí otázka, by se situaci vyžadující jejich pomoc
pravděpodobně pokusili řešit jiným způsobem a k podpoře stárnoucím rodičům by raději využili
nejprve svých finančních zdrojů.

S tvrzením, že by děti měly přizpůsobit svůj profesní život potřebám svých rodičů, souhlasí
pouze necelá čtvrtina dotazovaných a naopak zhruba dvě pětiny osob s tímto tvrzením
nesouhlasí. Nejvýraznější rozdíly v odpovědích tentokrát nalezneme v závislosti na věku a opět
na dokončeném vzdělání, kdy nejmladší respondenti a respondenti s nejvyšším ukončeným
vzděláním s uvedeným výrokem častěji než ostatní dotazovaní nesouhlasí, neboť, jak vyplynulo
i z jiných výzkumů, pro mladé lidi a pro vysokoškolsky vzdělané osoby obzvlášť je zaměstnání
a profesní život vysoce ceněnou hodnotou [Ettlerová 2007].

Ačkoliv muži, stejně tak jako ženy, spíše nesouhlasí s názorem, že v případě, kdy rodiče
potřebují pomoc, by měly větší díl odpovědnosti za péči o ně převzít dcery spíše než synové
(statisticky významně častěji než ostatní respondenti vyjadřují s tímto výrokem souhlas nejstarší
dotazovaní, tj. ve věku 70–79 let, a dále respondenti se základním vzděláním) jsou to ve většině
případů právě ženy, kdo stárnoucím rodičům péči poskytuje. Z respondentů, kteří
v posledním roce poskytovali nějaké starší osobě pravidelnou pomoc při stravování, vstávání,
oblékání, osobní hygieně apod., bylo 66 % žen a 34 % mužů, přičemž nejčastěji se starali o
svoji matku a zhruba z poloviny případů žili ve stejné domácnosti jako příjemce jejich pomoci.
V tomto kontextu je tedy možné říci, že přestože ve výzkumech vyjadřuje poměrně vysoký
podíl lidí názor, že péče o stárnoucí rodiče by měla být sdílena především jejich dětmi
[Kuchařová a kol. 1997; Život ve stáří 2002], a určité pocity synovské a dceřinné zodpovědnosti
vykazují jak muži tak ženy, nechovají se s tímto postojem konzistentně. V praxi se zodpovědné
za tuto péči totiž obvykle stávají dospělé dcery [Dwyer, Coward 1992; Kuchařová 1997].
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Tab. 6 - Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími tvrzeními o tom, kdo by se měl
starat o stárnoucí rodiče? (v %)

rozhodně
ano ano ani ano,

ani ne ne rozhodně
ne N

Děti by měly mít odpovědnost za péči o své rodiče
vyžadující pomoc. 18,1 60,3 17,0 4,1 0,5 9960

Děti by měly poskytovat finanční pomoc svým
rodičům, kteří se dostanou do finančních potíží. 8,0 50,9 31,3 8,7 1,0 9953

Když se rodiče už nemohou o sebe sami postarat,
měly by si je jejich děti vzít k sobě domů. 9,5 38,0 38,8 11,8 1,9 9946

Děti by měly přizpůsobit svůj profesní život
potřebám svých rodičů. 3,7 19,8 37,6 34,2 4,7 9963

Když rodiče potřebují pomoc, dcery by měly
převzít větší díl odpovědnosti za péči, než synové. 4,6 20,2 32,8 33,9 8,5 9957

Poznámka: Výběrový soubor vážený na populaci.

V České republice, stejně jako v mnoha jiných vyspělých zemích, se model péče o starší lidi
stále opírá o vžitou představu o tom, že za péči o své stárnoucí příbuzné je zodpovědná
především rodina [Rodina důchodců 1994; Kuchařová a kol. 1997], přičemž formální (státní)
služby jsou využívány až v případě nedostatečnosti či vyčerpání neformálních služeb
[Kuchařová 1995, 1997]. Výsledky výzkumu GGS 2005 tuto skutečnost rovněž potvrdily, neboť
více jak dvě pětiny respondentů se přiklání k názoru, že péče o starší lidi vyžadující pomoc
v jejich domově při každodenních aktivitách je spíše úkolem rodiny než společnosti.
Necelé dvě pětiny dotazovaných se domnívají, že péče o seniory je stejně tak úkolem rodiny
jako společnosti, a jen necelá pětina dotazovaných by zodpovědnost za péči o seniory
delegovala na stát. Navzdory faktu, že břímě péče o stárnoucí rodiče a jiné příbuzné leží
v rodině především na ženách, k odpovědi, že péče o starší lidi je více úkolem rodiny než
společnosti, se přiklánějí statisticky významně častěji ženy než muži, tj. samy potenciální
pečovatelky (viz graf 1).
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Graf 1 - Je péče o starší lidi vyžadující pomoc v jejich domově hlavně úkol společnosti,
rodiny nebo obou? podle pohlaví (v %)
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Poznámka: N = 9893; výběrový soubor vážený na populaci.

Zajímavým zjištěním je, že nejstarší respondenti, ve věku 70-79, volili významně častěji
než ostatní dotazovaní odpověď, že péči o nesoběstačné seniory by měla mít za úkol spíše
společnost než rodina („hlavně úkol společnosti“ a „více úkol společnosti než rodiny“
odpověděla téměř čtvrtina nejstarších osob). Stejné odpovědi volili ve zvýšené míře též
respondenti se základním vzděláním a ti, kteří nemají děti či partnera, tj. lidé s nedostatečným
rodinným zázemím, kteří si patrně uvědomují, že až se oni sami stanou nesoběstačnými,
nezbude jim vzhledem k absenci rodinných vazeb nic jiného, než se spolehnout na stát.
Vysokoškolsky vzdělaní lidé se naopak podstatně častěji než lidé s nižším vzděláním domnívají,
že péče o starší lidi je stejně tak úkol společnosti, jako rodiny, a méně často se pak přiklánějí
odpovědi, že je to především úkol společnosti.

Přestože z výpovědí respondentů vyplývá výrazná preference neformální péče, neznamená
to, že není zároveň očekáváno zajištění služeb, podpory a péče ze strany státu. S opačným
názorem na roli státu a rodiny se setkáme u finanční pomoci starším lidem s příjmy pod úrovní
životního minima. Zde se téměř dvě třetiny všech respondentů domnívají, že po finanční
stránce by se o potřebné seniory měla postarat spíše společnost, a pouze desetina
respondentů si myslí, že finanční výpomoc je spíše úkolem rodiny (graf 2). Muži a ženy se u
této otázky ve svých odpovědích téměř shodují, statisticky významné rozdíly je možné
pozorovat především v závislosti na věku, zdravotním stavu a příjmové situaci dotazovaných.
Vyšší míru odpovědnosti za finanční zajištění seniorů s příjmy pod životním minimem připisují
společnosti (tj. podstatně častěji než ostatní respondenti volí odpověď „hlavně úkol
společnosti“) osoby ve věku do 30 let, dále pak lidé hodnotící svůj zdravotní stav jako špatný či
velmi špatný a v neposlední řadě též osoby, kterým se příliš nedaří vycházet s celkovými
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měsíčními příjmy v domácnosti (tzn. lidé, kteří dle svých slov vycházejí s příjmem domácnosti
trochu s obtížemi, obtížně či dokonce velmi obtížně).

Mezi posledními dvěma jmenovanými skupinami respondentů je samozřejmě jistá
souvislost, neboť lidé, kteří se potýkají se zhoršeným zdravotním stavem zároveň podstatně
častěji uvádějí, že vycházejí s příjmy v domácnosti s obtížemi. Tito lidé jsou totiž, jak již bylo
naznačeno v předchozí části tohoto textu pojednávající o finanční a materiální situaci seniorů,
pravděpodobně do jisté míry limitováni ve výkonu placeného zaměstnání a tím pádem je pro ně
ve srovnání s osobami těšícími se dobrému či velmi dobrému zdravotnímu stavu složitější
zajistit pro svou domácnost dostatek finančních prostředků. Z tohoto důvodu, vzhledem k jejich
celkově obtížnější životní situaci, by tedy pochopitelně ve stáří uvítali finanční zajištění ze
strany státu.

Graf 2 - Je finanční pomoc starším lidem s příjmy pod životním minimem hlavně úkol
společnosti, rodiny nebo obou? (v %)
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Poznámka: N = 9886; výběrový soubor vážený na populaci.

Nyní se nabízí otázka, jaké je zastoupení osob, které pomoc při péči o vlastní osobu
skutečně potřebují. Výzkum GGS 2005 se zaměřoval na respondenty ve věku 18-79 let, tedy
z pohledu analyzované problematiky na věkově do značné míry omezený vzorek osob, neboť
nesoběstačnost a potřeba osobní péče se zvyšuje spolu s rostoucím věkem a dá se tedy
opodstatněně předpokládat, že podíl seniorů ve věku 80 a více let vyžadujících osobní péči je ve
srovnání s respondenty mladšími podstatně vyšší.

Mezi všemi dotazovanými se objevila pouze necelá dvě procenta lidí, kteří uvedli, že
potřebují pravidelnou pomoc při péči o vlastní osobu, např. při stravování, vstávání, oblékání či
osobní hygieně. Podíl nesoběstačných respondentů se pochopitelně zvyšuje spolu s rostoucím
věkem, statisticky významně častěji se tedy jednalo o dotazované ve věku 55 a více let, jež
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z uvedených 2 % všech respondentů vyžadujících pomoc při péči o vlastní osobu představovali
téměř dvě třetiny (procentuelní podíl nesoběstačných respondentů tvořil 3 % ze všech
dotazovaných ve věku nad 54 let). Vzhledem k zaměření předloženého textu na problematiku
života seniorů se proto budeme v tomto kontextu následně zabývat pouze respondenty staršími
54 let.

Ačkoli ve výzkumu GGS 2005 hodnotí svůj zdravotní stav8 jako špatný či velmi špatný
zhruba stejný podíl mužů i žen (15,1 % vs. 15,5 % žen ve věku 55 a více let), osobní péči dle
svých slov potřebují častěji muži (60 % vs. 40 % ze všech nesoběstačných osob ve věku 55 a
více let). Podíl nesoběstačných mužů ze všech mužů nad 54 let představuje 3 %, v případě žen
se jedná pouze o 2,3 %. Zde je na místě opět připomenout, že maximální věk respondentů byl
79 let, což do značné míry ovlivňuje uvedené výsledky. Vzhledem k vyšší naději dožití při
narození u žen než u mužů a tedy podstatně vyššímu počtu i podílu starších žen v populaci9 totiž
lze tvrdit, že příjemce osobní péče ve vyšším věku tvoří především ženy. Z dat z výzkumu je
však možné vyvodit, že muži potřebují ve srovnání se ženami pomoc při každodenních
aktivitách dříve, resp. v nižším věku.

Osobám, jež byly z důvodu zhoršeného zdravotního stavu nuceny využít pomoci při
běžných každodenních aktivitách, byla v 62 % případů poskytnuta v posledních 12 měsících
odborná péče od státní, soukromé či charitativní organizace, přičemž nejčastěji byla tato
organizace státní, resp. veřejná (např. zřízená obcí). Pomoc od osob, které se pečovatelské
službě nevěnují profesionálně, byla poskytnuta 54 % nesoběstačných seniorů, nejčastěji se
jednalo o partnera/ku či manžela/ku respondenta.

Duševní pohoda a prožitky osob seniorského věku

Poslední oblastí, které bude v tomto textu věnována pozornost, je téma duševní pohody a
vnitřních prožitků starších osob, jež úzce souvisí s oběma předchozími tématickými okruhy, tj.
jak s finančním a materiálním zabezpečením seniora, tak s jeho rodinnými vazbami, neboť, jak
se prokáže dále, obě tyto oblasti mají na psychické rozpoložení staršího člověka výrazný vliv.

V seniorském věku se častěji než ve věku nižším vyskytují závažné události. Lze mezi ně
zařadit například odchod do důchodu a s ním spojenou změnu sociálního statusu a snížení
příjmů, narůstající zdravotní problémy, smrt partnera a dalších blízkých lidí, změnu bydlení,
případně vstup do institucionálních zařízení péče o seniory [Haškovcová 1990; Pichaud,
Thareauová 1998; Vojtěchovský 1992]. Velké životní zvraty sice nejsou jen specifickým jevem
stáří, protože téměř každý jedinec se během života s nepříznivými událostmi setká, pro stáří je
však charakteristické, že se negativní zkušenosti hromadí, případně se vzájemně posilují a staří

8 K tématu subjektivně vnímaného zdraví podrobněji viz Rychtaříková [2006].
9 V roce 2006 žilo v ČR ve věku 55 a více let 1 245 163 mužů a 1 623 576 žen (tj. 43 % vs. 57 %), ve věku 80 a více
100 333 mužů a 228 145 žen (tj. 31 % vs. 69 %) (www.czso.cz).
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lidé se pak stávají slabší a zranitelnější a mohou se následkem toho častěji potýkat
s psychickými problémy [Rheinwaldová 1999]. Cílem poslední části tohoto textu tedy bude
postihnout, do jaké míry se čeští senioři potýkají s pocity smutku, osamělosti, s nedostatkem
sociálních kontaktů apod.

Z výsledků výzkumu vyplynulo, že většina lidí ve věku 60-79 let má ve svém okolí
dostatek blízkých lidí a osob, na které se může spolehnout a v případě potíží obrátit, tj.
netrpí nedostatkem sociálních kontaktů ani se necítí odmítána (viz tabulka 7). Uvedené
charakteristiky však bohužel neplatí pro všechny seniory, nabízí se tedy otázka, jakými
okolnostmi může být tato skutečnost ovlivněna.

Tab. 7 - Do jaké míry se Vás poslední dobou týkaly uvedené výroky vztahující se k Vašim nynějším
životním zkušenostem? osoby ve věku 60 a více let (v %)

ano částečně ne N

Je spousta lidí, na které se mohu v případě potíží obrátit. 40,5 44,1 15,3 2239
Zažívám pocit prázdnoty, marnosti. 7,2 23,9 69,0 2235
Chybí mi kontakt s lidmi. 8,6 21,5 69,8 2236
Znám mnoho lidí, na které se mohu naprosto spolehnout. 34,9 47,5 17,7 2234
Často se cítím odmítnutý. 4,4 18,1 77,4 2230
Znám dost lidí, kteří jsou mi blízcí. 52,8 37,3 9,8 2233

Poznámka: Výběrový soubor vážený na populaci.

Za účelem získání odpovědi na výše zmíněnou otázku byla na data z výzkumu aplikována
faktorová analýza, na jejímž základě bylo možné z předložených výroků vztahujících se
k nynějším životním zkušenostem (viz tabulka 7) utvořit dva odlišné faktory (celkově
vysvětlující 69 % variance), jež byly nazvány faktor sociálních kontaktů a faktor sociální
izolace (viz tabulka 8). Faktor sociálních kontaktů zahrnuje položky týkající se možnosti obrátit
se, v případě potíží, na spoustu lidí, možnosti na mnoho lidí se spolehnout a též skutečnosti, že
člověk zná dost lidí, kteří jsou mu blízcí. Faktor sociální izolace naopak souvisí s tím, že
člověku kontakty s lidmi chybí, často se cítí odmítnutý a zažívá pocity prázdnoty a marnosti.

Tab. 8 - Faktorová analýza - faktorové zátěže
Faktor sociálních

kontaktů
Faktor sociální

izolace

Znám mnoho lidí, na které se mohu naprosto spolehnout. 0,867 0,109
Je spousta lidí, na které se mohu v případě potíží obrátit. 0,852 0,112
Znám dost lidí, kteří jsou mi blízcí. 0,824 0,153
Zažívám pocit prázdnoty, marnosti. 0,103 0,803
Chybí mi kontakt s lidmi. - 0,802
Často se cítím odmítnutý. 0,148 0,779
Podíl vysvětlené variance (%) 36,7 32,4

Poznámky: Použitá metoda - Principal Component Analysis, rotované řešení (Varimax with Kaiser Normalization)
V tabulce jsou uvedeny pouze faktorové zátěže vyšší než 0,100; N = 2424

www.czso.cz
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Do analýzy byly dále zahrnuty následující nezávislé proměnné: pohlaví, vzdělání, věk,
zdravotní stav, skutečnost, zda má respondent partnera či děti, fakt, zda důchodce pracuje či
nikoliv10, jeho příjmová situace a velikost místa bydliště. Jejich vliv na duševní rozpoložení
seniorů byl testován pomocí porovnávání průměrů faktorových skóre11 příslušných skupin
respondentů.

Pro ověření zjištěných výsledků byla použita vícenásobná lineární regrese, vyjadřující vztah
mezi závisle proměnnou a jednotlivými nezávislými proměnnými za předpokladu konstantní
velikosti ostatních nezávislých proměnných. Závisle proměnnou vstupující do regresní analýzy
představovala faktorová skóre faktoru sociálních kontaktů, resp. faktoru sociální izolace (tzn.
spojitá proměnná), nezávislými proměnnými zahrnutými do regrese byly všechny výše
jmenované nezávislé proměnné překódované do binární podoby. Vzhledem k faktu, že tato
regresní analýza prokázala stejné výsledné tendence jako analýza testování průměrů
faktorových skóre pro jednotlivé skupiny respondentů, a s přihlédnutím ke skutečnosti, že námi
zvolená analýza testování průměrů podává přehlednější a lépe interpretovatelné výsledky,
výsledky vícenásobné lineární regrese v tomto článku dále neuvádíme.

10 Proměnná „pracující důchodce“, utvořená konkrétně pro tuto analýzu (viz tabulka 9), zahrnuje pouze osoby ve
věku 60 let a starší, kteří jsou již ve starobním důchodu, přičemž kategorie „ano“ znamená, že důchodce zároveň
pracuje. Důvodem tvorby takto orientované proměnné bylo odlišit pracovní činnost starobních důchodců od ostatních
osob starších 60 let (neboť ne všechny osoby ve věku 60 a více let jsou již v důchodu, tj. někteří lidé v tomto věku
mohou být tedy stále ekonomicky aktivní). Z 2 424 osob ve věku 60 let a starších je ve starobním důchodu 94 %, z
nich pracuje necelých 5 % osob.
11 Čím nižší hodnota průměrných faktorových skóre, tím více má respondent sociálních kontaktů a zároveň tím méně
často se cítí být sociálně izolován.
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Tab. 9 - Průměrné hodnoty faktorových skóre

Faktor sociálních kontaktů Faktor sociální izolace

Pohlaví *** ***
muž 0,082 -0,081
žena -0,067 0,067
Vzdělání - ***
základní 0,042 0,232***

střední bez maturity -0,031 -0,053
střední s maturitou -0,008 -0,141
vysokoškolské -0,037 -0,243
Věk - ***
60-69 let -0,028 -0,124
70-79 let 0,035 0,158
Zdravotní stav *** ***
dobrý/velmi dobrý -0,127 -0,233***

uspokojivý -0,033 -0,038***

špatný/velmi špatný 0,293*** 0,474***

Má partnera *** ***
ano -0,086 -0,205
ne 0,106 0,252
Má děti *** ***
ano -0,060 -0,038
ne 0,320 0,200
Pracující důchodce ** ***
ano -0,303 -0,426
ne 0,018 0,031
Vycházení s příjmy *** ***
snadné -0,139 -0,215
obtížné 0,080 0,115
Velikost místa bydliště -      **
do 5 000 obyv. 0,037 -0,146
5 000-19 999 obyv. 0,073 0,014
20 000 obyv. a více -0,031 0,036

Poznámky: *** statisticky významné na hladině významnosti 1‰, ** 1%.
Statistická významnost uvedená přímo u hodnot faktorových skóre znamená, že se daná skupina respondentů
odlišovala od všech zbylých skupin v rámci příslušného třídícího znaku. V případě velikosti místa bydliště se u
faktoru sociální izolace se od sebe odlišovaly pouze krajní kategorie.
U proměnných dělících respondenty do dvou kategorií byly průměry faktorových skórů porovnávány pomocí t-testu,
u proměnných obsahujících tři a více kategorií byla použita metoda One-Way ANOVA (test Bonferroni).

Na základě provedené analýzy12 byly mezi vybranými skupinami osob shledány statisticky
významné odlišnosti (viz tabulka 9). Starší ženy se vzděláním bez maturity si ve srovnání s
muži častěji myslí, že mají ve svém okolí dostatek lidí, kteří jsou jim blízcí a na něž se
mohou naprosto spolehnout a v případě potíží obrátit, zároveň však též častěji podléhají
negativním pocitům prázdnoty, marnosti a odmítnutí a hůře prožívají, pokud jim kontakty

12 Analýza byla provedena rovněž pro jednotlivé podskupiny respondentů, tj. na základě kombinace vybraných
třídících znaků (např. pohlaví*vzdělání, vzdělání*věk apod.). Zjištěné odlišnosti od základního modelu uvedeného
v tabulce 9 jsou komentovány v textu.
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s druhými lidmi chybí (u osob se vzděláním s maturitou či vysokoškolským rozdíly podle
pohlaví prokázány nebyly). Z hlediska věku nebyl u dotazovaných osob shledán žádný
významný rozdíl v posuzování lidí, jež jsou jim blízcí, při podrobnější analýze provedené
odděleně podle pohlaví se však ukázalo, že muži ve věku 60-69 let mají ve srovnání s těmi
staršími ve svém okolí blízkých lidí více. V pocitech sociální izolovanosti byly nalezeny
odlišnosti dle věku a vzdělání u respondentů obou pohlaví – starší senioři (ve věku 70-79 let) a
lidé se základním vzděláním podléhají více než ti ostatní pocitům prázdnoty a odmítnutí a
negativním pocitům plynoucím z nedostatku kontaktů. Pocity izolovanosti se rovněž
prohlubují spolu se zhoršujícím se zdravotním stavem - lidé, kteří označili svůj zdravotní
stav jako špatný či dokonce velmi špatný, si častěji než ti ostatní myslí, že ve svém okolí nemají
příliš mnoho blízkých lidí, na které se mohou spolehnout a v případě potřeby obrátit.

Rodinné zázemí je možné považovat za faktor, který duševní pohodu a život starších lidí
pozitivně ovlivňuje. Analýza potvrdila, že lidé, jež mají partnera nebo děti, mají pochopitelně ve
svém okolí více blízkých lidí, kteří jim v případě potřeby pomohou. Na druhou stranu senioři,
kteří partnera či děti nemají, naopak mnohem častěji trpí pocity izolovanosti zapříčiněnými
nedostatkem sociálních kontaktů. Podobně senioři, kteří jsou již v důchodu, ale zároveň
vykonávají placené zaměstnaní, hodnotí svou životní situaci pozitivněji než důchodci
nepracující, a to jak co se týče množství blízkých lidí (u tohoto faktoru se však prokázal
statisticky významný rozdíl pouze u mužů ve věku 60-69 let), tak absence negativních pocitů.
Tito lidé se totiž díky svému zaměstnání dostanou do častějšího kontaktu s jinými lidmi,
dochází k uspokojení jejich potřeby seberealizace, mají pravidelnější režim a náplň dne a
současně i podstatně vyšší příjem, což má, vše dohromady, významný vliv na jejich životní
spokojenost [Bartošová 1997; Červenková, Kotýnková 2001; Národní… 2008].

Značný vliv na duševní pohodu jedince má i příjmová situace domácnosti (která
pochopitelně do jisté míry souvisí se skutečností, zda senior vykonává placené zaměstnání či
nikoliv, vzhledem k nízkému absolutnímu počtu pracujících důchodců je však relevantní
sledovat tuto proměnnou samostatně). Je zajímavé, že lidé, kteří vycházejí se svými příjmy
snadno, nejenže ve srovnání s lidmi vycházejícími se svými příjmy obtížně netrpí tak často
negativními pocity, ale též deklarují, že mají ve svém okolí více blízkých lidí, na které se
mohou spolehnout. Z hlediska velikosti místa bydliště, tj. zda senior bydlí na vesnici či v malé
obci do 5 000 obyvatel, ve středně velké obci nebo naopak ve městě s 20 000 a více obyvateli se
oproti původnímu očekávání neprokázaly u faktoru sociálních kontaktů žádné významné
rozdíly, u faktoru sociální izolace se odlišovaly pouze krajní kategorie, to znamená, že lidé žijící
ve velkých městech se častěji než lidé z vesnic a malých obcí potýkají s pocity prázdnoty,
odmítnutí a s nedostatkem osobních kontaktů s lidmi.

Na závěr se pokusíme o zodpovězení otázky, jaké konkrétné negativní pocity provázejí
seniory nejčastěji a zda se opět dá vysledovat souvislost mezi negativními prožitky a pohlavím,
rodinným zázemím, finanční situací, zdravotním stavem a dalšími charakteristikami staršího
člověka.
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Obecně je možné říci, že nejčastějším negativním pocitem, který se u osob ve věku 60 a
více let projevuje, je smutek. Jak je patrné z tabulky 10, za poslední týden provázel tento pocit
alespoň někdy tři pětiny dotazovaných žen a necelé dvě pětiny mužů. Necelá polovina žen a
více jak čtvrtina mužů seniorského věku se občas cítí být osamělými, u třetiny žen a čtvrtiny
mužů se v uplynulém týdnu alespoň někdy projevil pocit, že se nemohou zbavit sklíčenosti, a to
ani s pomocí přátel a rodiny, a dále pocit strachu. Deprese postihuje seniory v menší míře než
některé jiné zmíněné negativní prožitky, přesto se s ní ve stáří setkáme více, než v mladším
věku. Nejméně se ženy potýkají s pocitem životního neúspěchu, který za poslední dobu
prožívala pouze zhruba čtvrtina z nich, nejnižší podíl mužů oproti tomu konstatoval, že jim
občas bylo do pláče.

Tab. 10 - Jak často Vás v uplynulém týdnu provázely následující pocity? osoby ve věku 60 a více let,
podle pohlaví (v %)

zřídka nebo
nikdy někdy často většinou nebo

neustále

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy
N

Byl/a jsem smutný/á. 62,6 40,1 32,1 49,0 4,4 9,7 1,0 1,2 2224
Cítil/a jsem se osamělý/á. 71,8 56,2 22,8 33,0 4,3 9,4 1,2 1,4 2223
Občas mi bylo do pláče. 84,3 52,6 12,4 36,5 2,6 9,4 0,7 1,6 2224
Měl/a jsem pocit strachu. 78,0 58,6 18,8 33,8 2,5 6,3 0,7 1,3 2216
Měl/a jsem pocit, že se nemohu
zbavit sklíčenosti, ani s pomocí
rodiny či přátel.

75,1 63,3 21,4 31,2 2,7 4,3 0,8 1,3 2223

Měl/a jsem depresi. 76,8 66,4 19,2 26,7 3,5 5,7 0,5 1,2 2225
Měl/a jsem pocit, že můj život je
neúspěšný. 78,3 73,7 17,8 20,5 3,2 4,4 0,7 1,3 2225

Poznámka: Výběrový soubor vážený na populaci.

Z výše uvedeného je patrné, že (podobně, jak tomu bylo u pocitu sociální izolace) smutek,
deprese, sklíčenost a ostatní negativní prožitky ve stáří častěji doprovázejí ženy. Na základě
podrobnějšího třídění je dále možné konstatovat, že tyto pocity se častěji objevují u osob se
zdravotními problémy, seniorů, kteří nemají dostatečné rodinné zázemí (tj. děti nebo
partnera), a osob, které obtížně vycházejí s příjmy domácnosti (nejvyšší dosažené vzdělání,
velikost místa bydliště ani fakt, zda starobní důchodce pracuje či nikoliv, tentokrát žádný
zásadnější vliv na pocity a prožitky respondenta neměly). Závěrem je nutné zdůraznit, že
množství lidí, kteří podléhají negativním prožitkům, se zvyšuje spolu s rostoucím věkem, a to
nejen ve stáří, ale v průběhu celého života13.

13 Tato závislost neplatila pouze v případě pocitu, že život dotazovaného je neúspěšný, což může být ovlivněno
faktem, že s pocitem životního neúspěchu se pojí například neúspěch v zaměstnání nebo v partnerském vztahu,
čemuž mnohdy čelí především mladší lidé.
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Závěr

V souvislosti s demografickým stárnutím naší populace a narůstajícím podílem osob
v seniorském věku je třeba věnovat této skupině zvýšenou pozornost. Je však třeba mít na
paměti, že se nejedná o homogenní kategorii osob charakterizovanou pouze vyšším věkem, ale
o skupinu velmi diferencovanou, která se liší v závislosti na mnoha subjektivních i objektivních
charakteristikách, životních situacích, zkušenostech a dalších okolnostech. Vzhledem ke
skutečnosti, že problematika života seniorů je nesmírně široká, zaměřil se předložený text pouze
na vybraná témata.

Po odchodu do důchodu, kdy bývá zpravidla ukončena ekonomická aktivita staršího
člověka, se výrazně snižují příjmy, což může mít negativní dopad na životní úroveň seniora.
Životní úroveň byla v tomto kontextu hodnocena pomocí vybavenosti domácností finančně
nákladnějšími předměty a též pomocí vybraných otázek vztahujících se k možnostem naplnění
přání materiálního charakteru či zabezpečení základních životních potřeb.  Souhrnně je možné
konstatovat, že lidé ve věku 60 a více let mají ve srovnání s lidmi mladšími podstatně méně
vybavené domácnosti a zároveň jsou na tom hůře i z hlediska možnosti zabezpečení svých přání
i potřeb. Starší lidé se však v tomto ohledu velmi výrazně liší též mezi sebou. V analýze
provedené v předloženém textu bylo prokázáno, že nejnižší životní úrovně dosahují lidé
s nejnižším vzděláním, osoby se špatným zdravotním stavem a především senioři žijící osaměle.
A s ohledem k vyšší naději dožití při narození u žen nežli u mužů i k faktu, že starší ženy jsou
ve srovnání s muži častěji rozvedené i ovdovělé, jsou to především ženy, které žijí v seniorském
věku mnohdy bez partnera a dostávají se tak často do obtížné ekonomické situace, která je
prohloubena zejména jejich podstatně nižší úrovní starobních důchodů ve srovnání s muži.

Dalším tématem, jímž se tento text podrobně zabýval, byla mezigenerační výpomoc, která
zvláště v období seniorského věku nabývá na významu a má svou specifickou podobu, zejména
stane-li se starší člověk z důvodu zhoršeného zdravotního stavu ne zcela soběstačným.
Z výsledků výzkumu GGS 2005 vyplynulo, že v české společnosti je velmi silná mezigenerační
solidarita a vazby v rodině a lidé zastávají názor, že by se rodinní příslušníci měli navzájem
podporovat. Pomoc by přitom měla být poskytována obousměrně, tj. jak ze strany rodičů svým
dospělým dětem a vnoučatům, tak i opačně, od dospělých dětí jejich stárnoucím rodičům.
Podoby zmíněné pomoci a podpory jsou rozmanité, od pomoci finanční a materiální, přes
pomoc fyzickou ve smyslu pomoci při běžných aktivitách i ve formě poskytování péče (malým
vnoučatům, nemohoucím rodičům apod.) až po podporu duševní a morální. V souvislosti
s posouzením významu role rodiny a státu v poskytování péče starším lidem, kteří ztrácejí svoji
soběstačnost a nejsou již schopni vykonávat samostatně všechny běžné každodenní aktivity, se
většina lidí přiklání k názoru, že péče o starší lidi vyžadující pomoc v jejich domově je spíše
úkolem rodiny než společnosti. Nároky na stát jsou pak kladeny především v rovině finančního
zabezpečení.
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Stáří je životní fází, kdy se více než ve věku mladším objevují obtížné životní události, které
mohou mít za následek častější psychické problémy. Starší lidé jsou pak mnohdy nuceni čelit
samotě a smutku, u některých se projevují též pocity sklíčenosti, strachu či deprese. Z analýzy
provedené v poslední části tohoto textu vyplynulo, že zmíněné negativní prožitky a pocity
sociální izolovanost a nedostatku kontaktů provázejí ve vyšší míře ženy (neboť starší ženy, jak
již bylo řečeno, žijí v seniorském věku podstatně častěji než muži bez partnera), osoby
s nedostatečným rodinným zázemím, seniory se zdravotními problémy či osoby v obtížné
ekonomické situaci. Přesto je možné na závěr připomenout pozitivní zjištění, že většina lidí ve
věku 60-79 let nedostatkem sociálních kontaktů netrpí, má ve svém okolí dostatek blízkých lidí,
má se v případě potíží na koho obrátit a spolehnout a úzkostné pocity je provázejí jen zřídka
nebo nikdy.
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Mezigenerační výpomoc a poskytování péče seniorům z pohledu
sociologického výzkumu1

Kamila Svobodová
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Příspěvek na konferenci „Když senioři potřebují pomoci. Solidární pomoc a péče o staré lidi v rodině.“
(18. 9. 2008 – Praha)

Otázka poskytování péče a zajišťování potřeb seniorů, kteří z důvodu
zhoršeného zdravotního stavu nejsou schopni vykonávat běžné aktivity
každodenního života bez pomoci druhé osoby, nabývá spolu s postupujícím
demografickým stárnutím stále více na významu. Z výzkumů dotýkajících se této
problematiky přitom vyplývá, že mezigenerační výpomoc a vazby v rodině jsou
v české společnosti velmi silné [Možný a kol. 2004], přičemž model péče o starší
lidi se opírá o vžitou představu, že za péči o stárnoucí příbuzné je zodpovědná
především rodina [Kuchařová a kol. 1997; Svobodová 2007].

Cílem příspěvku je podat obraz o postojích české veřejnosti k otázkám
mezigenerační výpomoci v rodině a k významu role rodiny, resp. státu
v poskytování péče nesoběstačným seniorům. Data pro předkládaný příspěvek
jsou čerpána z výběrového šetření Muži a ženy v ČR: životní dráhy a
mezigenerační vztahy (GGS: Generations and Gender Survey)2 z roku 2005,
v rámci něhož se pravděpodobnostním stratifikovaným výběrem podařilo získat
odpovědi od 10 006 respondentů české národnosti ve věku 18-79 let, a dále z
relevantních šetření provedených Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí
v minulých letech. Jedná se o výzkum Život ve stáří z roku 2002, který byl
zaměřen na respondenty ve věku 60 a více let (1 036 respondentů), a o výzkum
Střední generace, jež proběhl v roce 2004 a zaměřoval se na osoby ve věku 45-
59 let (1 059 respondentů).

V grafu 1 je znázorněno rozložení názorů na to, koho je úkolem péče o
starší lidi vyžadující pomoc v jejich domově. Největší část respondentů
dotazovaných ve výzkumu GGS si myslí, že tato péče je spíše úkolem rodiny,
přičemž o něco častěji se k tomuto názoru přiklánějí ženy, tj. samy potenciální
pečovatelky (46 % žen oproti 42 % mužů). Necelé dvě pětiny dotazovaných osob
se domnívají, že péče o starší lidi je stejně tak úkolem společnosti jako rodiny a
zbylý podíl osob zastává názor, že zodpovědnost za péči o seniory by měl spíše
převzít stát (k tomuto názoru se naopak častěji kloní muži nežli ženy).

Zajímavým zjištěním je, že nejstarší respondenti, ve věku 70-79, volili
významně častěji než ostatní dotazovaní odpověď, že péči o nesoběstačné
seniory by měla mít za úkol spíše společnost než rodina („hlavně úkol
společnosti“ a „více úkol společnosti než rodiny“ odpověděla téměř čtvrtina
nejstarších respondentů). Stejné odpovědi volili ve zvýšené míře též respondenti
se základním vzděláním. Vysokoškolsky vzdělaní lidé se naopak podstatně častěji
než lidé s nižším vzděláním domnívají, že péče o starší lidi je stejně tak úkol
společnosti, jako rodiny, a méně často se pak přiklánějí k odpovědi, že je to
především úkol společnosti.

1 Příspěvek vznikl v rámci grantového projektu MŠMT „Aktivní stárnutí, rodina a
mezigenerační solidarita“ (č. 2D06004).
2 Data v tomto příspěvku byla vážená vahami na populaci ČR.
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Graf 1: Je péče o starší lidi vyžadující pomoc v jejich domově hlavně úkol
společnosti, rodiny nebo obou? podle pohlaví (v %)
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Zdroj: GGS 2005

Podobná otázka, nikoli však na péči o starší lidi vyžadující pomoc
v domově, ale obecně na zajištění blíže nespecifikovaných potřeb starých lidí byla
položena též respondentům v rámci šetření Život ve stáří, realizovaném o tři roky
dříve. Lidé seniorského věku měli odpovídat na sedmibodové škále, kde jednička
znamenala, že zajištění potřeb starých lidí je výhradně věcí rodiny, a sedmička
naopak, že je to výhradně věcí státu (viz graf 2). V tomto případě se respondenti
nejčastěji přikláněli k variantě středové, tj. že na zajištění potřeb by se měla
podílet stejně tak rodina jako stát. U mužů pak mírně převažoval podíl těch, kteří
se přikláněli k větší zodpovědnosti ze strany státu, u žen byly podíly téměř
vyrovnané, nicméně statisticky významné rozdíly v odpovědích podle pohlaví ani
jiných charakteristik se v tomto případě neprokázaly.

Ačkoliv se značný podíl starších lidí domnívá, že na zajištění potřeb seniorů
by se měl výraznou měrou podílet stát, konkrétní očekávání pomoci při zajištění
života ve stáří v případě, že to budou potřebovat sami respondenti, směřují
především na svou rodinu, resp. děti. Jak je patrné z grafu 3, pomoc ze strany
dětí v případě potřeby očekávají celé tři čtvrtiny dotazovaných seniorů. Pomoc od
ostatních příbuzných oproti tomu očekávána spíše není (kladně na otázku týkající
se pomoci příbuzných odpověděla pouze zhruba čtvrtina respondentů), podobně
jako v případě sousedů či přátel. Pomoc ze strany státu v tomto případě
předpokládají pouze tři desetiny osob ve věku 60 a více let, v aktivitu vyvinutou
ze strany obcí či charitativních nebo jiných podobných organizací věří jen čtvrtina
dotazovaných.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že přestože by se dle názorů
dotazovaných osob měl na zajišťování potřeb a péče o starší lidí vedle rodiny
podílet též stát, skutečnou pomoc však většina lidí od státu či širšího okolí
neočekává a spoléhá se v prvé řadě na své děti.
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Graf 2: Zajištění potřeb starých lidí je: podle pohlaví (v %)
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Zdroj: Život ve stáří 2002

Graf 3: Očekávám, že v případě potřeby mi při zajištění života ve stáří
pomohou: (v %)
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Z výzkumu Život ve stáří tedy vyplývá, že lidé mají ve své děti poměrně
značnou důvěru, což se potvrzuje též v odpovědích na otázku, zda se
respondenti domnívají, že jsou jejich děti (nebo alespoň některé z nich) ochotny
a připraveny se o ně postarat, až nebudou plně soběstační při péči o svou osobu
(stravování, hygiena apod.). Naprostá většina dotazovaných je totiž přesvědčena
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(zcela nebo alespoň částečně), že jsou jejich děti ochotny se o rodiče postarat
(nejoptimističtější jsou v tomto směru lidé se středoškolským vzděláním
s maturitou, kterých kladně odpovědělo dokonce 92 %; pesimismus v podobě
rozhodného nesouhlasu naopak častěji vyjadřují lidé se základním či
nedokončeným vzděláním, nicméně stále se jedná o poměrně nízký podíl 7 %) a
že péči staršímu člověku umí poskytnout (zde jsou mírně optimističtější ženy –
86 %, ve srovnání s muži – 81 %). Nadpoloviční většina respondentů si navíc
nepřipouští, že by děti na tuto péči kvůli svým povinnostem neměly čas, jen
necelá třetina si ovšem myslí, že by děti kvůli péči o seniora v případě potřeby
omezily či dokonce zcela ukončily své zaměstnání (graf 4).

Graf 4: Můžete o svých dětech říci, že jsou ochotny a připraveny se o Vás
postarat, až nebudete plně soběstačný při péči o svou osobu? (v %)
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Zdroj: Život ve stáří 2002

V obecném povědomí stále panuje názor, že za péči o své stárnoucí rodiče
či jiné příbuzné je zodpovědná v prvé řadě rodina, a tato péče je obvykle
vnímána jako určitý druh práce z lásky, tj. jako vyjádření povinnosti a solidarity
rodiny ke svým starším členům a zároveň jako způsob vyjádření její vděčnosti a
lásky [Rodina důchodců 1994; Svobodová 2007]. Lidé dotazovaní ve výzkumu
Život ve stáří jsou rovněž přesvědčeni, že povinností dětí je postarat se o své
stárnoucí rodiče (souhlasí 85 % dotazovaných) a že dost pro své děti udělali za
mlada, proto mají ve stáří na jejich pomoc nárok (souhlasí 59 %). Přes toto
přesvědčení si však většina dotazovaných seniorů myslí, že by se člověk měl na
stáří připravit tak, aby byl na pomoci svých dětí co nejméně závislý (88 %) a
většina osob (zhruba tři čtvrtiny všech dotazovaných) by si pochopitelně i ve
vysokém věku ráda svou nezávislost zachovala, přičemž častěji než ostatní
dotazovaní toto deklarují vysokoškoláci (jichž by si nezávislost ve stáří rádo
zachovalo dokonce 88 %).
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Graf 5: Souhlas s následujícími výroky: (v %)
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Péče o staršího člověka, který je z důvodu zhoršeného zdravotního stavu
závislý na pomoci druhé osoby, je činnost velmi psychicky i fyzicky náročná,
zejména je-li dlouhodobá. Pro pečovatele (i závislou osobu) představuje
podstatnou zátěž, může způsobovat pocity smutku, stres a negativně ovlivnit
každodenní aktivity i profesní život pečovatele, což se může odrazit i na vztazích
s ostatními členy rodiny [Svobodová, 2007]. Dotazovaní lidé jsou si těchto
negativních důsledků vyplývajících z nutnosti poskytovat a přijímat péči patrně
vědomi, neboť dvě třetiny z nich si myslí, že povinnost pečovat o staré rodiče
zatěžuje vztahy v rodině.

Zde je na místě zdůraznit, že z pohledu sociologických studií je
pečovatelství jako forma domácí práce jednou z hlavních součástí sociální
konstrukce ženské identity ve společnosti a tato činnost je pojímána jako součást
ženské přirozenosti, a to především jako součást role ženy v manželství a
v rodině [Tošnerová 2001]. I v praxi pak péči o staré rodiče a jiné stárnoucí
příbuzné v rámci rodiny zastávají především ženy, a to i přes to, že určité pocity
synovské a dceřinné zodpovědnosti vykazují jak muži tak ženy [Dwyer, Coward
1992; Kuchařová 1997]. Respondenti si i tuto skutečnost zcela jasně uvědomují,
což plyne z jejich stanoviska vztahujícího se k výroku, že břímě péče o stárnoucí
rodiče převážně leží na ženách (dcerách, snachách), s nímž souhlasí tři čtvrtiny
mužů a čtyři pětiny žen, které podstatně častěji než muži vyjadřují rozhodný
souhlas (36 % oproti 25%).
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Graf 6: Souhlas s následujícími výroky: (v %)
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Rovněž ve výzkumu Generations and Gender Survey respondenti ve věku
18-79 zcela jednoznačně zastávají názor, že pokud rodiče vyžadují pomoc,
odpovědnost za péči o ně by měly mít jejich děti. S tímto názorem souhlasí
téměř čtyři pětiny všech dotazovaných, přičemž o něco častěji se jedná o ženy.
Tři pětiny respondentů si dále myslí, že děti by měly poskytovat svým rodičům,
kteří se dostanou do finančních potíží, také finanční pomoc, s čímž častěji
souhlasí vysokoškoláci či středoškolsky vzdělaní lidé s maturitou. S nastěhováním
rodičů do bytu či domu svých dětí v případě, že už se o sebe rodiče nemohou
starat sami, souhlasí necelá polovina respondentů, zhruba dvě pětiny
dotazovaných si zřejmě v tomto směru nebyli jisti, a proto zvolili odpověď
neutrální. Situace, kdy si dospělé děti nastěhují své staré rodiče (či, v případě
ovdovění, jednoho z rodičů), kteří se už o sebe nezvládnou postarat bez pomoci
jiné osoby, k sobě domů, totiž může být pro některé rodiny velmi zatěžující a ve
svých důsledcích může vést k vypětí některých rodinných vztahů [Baker 1993].
Se souhlasem s uvedeným výrokem se v tomto případě setkáme spíše u osob
s nižším vzděláním, vysokoškoláci, jak částečně potvrdil předchozí výrok, by se
situaci vyžadující jejich pomoc pravděpodobně pokusili řešit jiným způsobem a
k podpoře stárnoucím rodičům by raději využili nejprve svých finančních zdrojů.



7

Graf 7: Souhlas s následujícími výroky: (v %)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

když se rodiče už
nemohou o sebe sami
postarat, měly by si
je jejich děti vzít k

sobě domů

děti by měly
poskytovat finanční

pomoc svým rodičům,
kteří se dostanou do

finančních potíží

děti by měly mít
odpovědnost za péči

o své rodiče
vyžadující pomoc

rozhodně ano ano ani ano, ani ne ne rozhodně ne

Zdroj:GGS 2005

Nechuť nastěhovat se v případě ztráty soběstačnosti do domácnosti dětí a
touha zachovat si alespoň částečnou nezávislost, zde konkrétně v podobě
setrvání po co nejdelší dobu ve svém původním bytě, se potvrzuje i u odpovědí
respondentů posledního studovaného výzkumu Střední generace z roku 2004.
Z tohoto šetření vyplynulo, že nejvíce respondentů bez rozdílu pohlaví, vzdělání
či věku by i ve chvíli, až nebudou soběstační, pochopitelně nejraději zůstalo
bydlet ve své domácnosti a využilo pomoci svých dětí, případně by se o pomoc
obrátilo na odbornou instituci poskytující sociální péči. Nabídky domovů
s pečovatelskou službou by využilo 12 % dotazovaných a 8 % by se v případě
nutnosti přestěhovalo do domova-penzionu pro důchodce či domova důchodců3.
Pouze zanedbatelný podíl respondentů by zvolil možnost přestěhovat se ke svým
dětem (graf 8).

3 Zákon o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.), platný od 1.1.2007, již pobytová
institucionální zařízení sociální péče na domovy-penziony pro důchodce a domovy
důchodců nerozlišuje a uvádí pouze kategorii „domovy pro seniory“ [podrobněji viz
Nešporová, Svobodová, Vidovićová 2008].



8

Graf 8: Jak byste si představoval(a) svoje stáří, až nebudete
soběstačný(a)? (v %)
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Shrnutí

V české společnosti převažuje názor, že péče o starší lidi, kteří ztrácejí svoji
soběstačnost a jsou tak při každodenních aktivitách odkázáni na pomoc jiné
osoby, je převážně úkolem rodiny. Přestože by se dle názorů dotazovaných měl
na zajišťování péče a potřeb seniorů vedle rodiny podílet též stát, skutečnou
pomoc většina lidí očekává od svých dětí, resp. od dcer (či snach), na nichž
břímě péče o stárnoucí rodiče leží především. Ve své děti vkládají dotazovaní
poměrně velkou důvěru, neboť většina je přesvědčena, že jsou děti ochotny se o
rodiče starat a že tuto péči budou umět poskytnout. Pomoc od svých dětí však
zároveň považují za určitou povinnost, která může zatěžovat vztahy v rodině, ale
na kterou mají nicméně nárok. Přes toto přesvědčení by se ovšem rádi na své
stáří připravili tak, aby si co nejdéle mohli zachovat svoji nezávislost, což se
odráží i v nechuti přestěhovat se v případě potřeby k dětem. V případě ztráty
soběstačnosti by pak většina respondentů nejraději zůstala žít ve svém
původním bytě, za pomoci svých dětí, případně odborné instituce.

Literatura a zdroje dat:
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Hill Ryerson Ltd.
Dwyer, J. W., R. T. Coward. 1992. “Gender, Family and Long-term Care of the
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Mezigenerační výpomoc a poskytování péče seniorům z pohledu
sociologického výzkumu

Příspěvek se zaměřuje na problematiku mezigenerační výpomoci a poskytování péče
seniorům, které je v kontextu  demografického stárnutí v dnešní době věnováno stále
více pozornosti, přičemž cílem prezentace je podat obraz o postojích a názorech české
veřejnosti na tyto otázky. Analyzovaná data vycházejí z rozsáhlého výzkumu Muži a ženy
v ČR: životní dráhy a mezigenerační vztahy (GGS: Generations and Gender Survey) a
výzkumů realizovaných výzkumným ústavem práce a sociálních věcí.

Klíčová slova: senioři, rodina, mezigenerační výpomoc, poskytování péče, sociologický
výzkum

Intergenerational assistance and care of the elderly people from the
point of view of sociological research

The paper deals with the issue of intergenerational assistance and care of the elderly
people in context of demographic ageing, which is the subject of increasing attention
nowadays. The aim of this presentation is to draw attention to attitudes of people in the
Czech Republic to this problem. Analysed data comes from quantitative survey Men and
Women in the Czech Republic: Life Courses and Intergenerational Relationships (GGS:
Generations and Gender Survey) and researches of Research Institute for Labour and
Social Affairs.
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Rodina a mezigenerační solidarita
Kamila Svobodová

Úvod

Rodina jako společenská jednotka se vždy skládá z více členů a ve svém širším pojetí je složena
z několika generací, které jsou spojeny vzájemnými vztahy a vazbami. V rámci
mezigeneračních vztahů jsou předávány hodnoty, zkušenosti a znalosti a mezi jednotlivými
členy rodiny bývá obvykle vysoký stupeň solidarity založené na poskytování pomoci a podpory.
Zároveň jsou členové rodiny na sobě do jisté míry závislí a předpokládá se, že jejich vztahy jsou
naplněny oboustrannou láskou, respektem, úctou, morálními závazky a zodpovědností vůči sobě
navzájem.

Mezigenerační výpomoc na mikroúrovni je pak základem a východiskem pro solidaritu a
pomoc na makroúrovni, přičemž, jak uvádí Keller (2005), určitá míra mezilidské solidarity je
jedním z předpokladů fungování a dokonce též existence společnosti. Již původní formy
primární solidarity měly podobu vzájemnosti dané společnou příslušností k rodinným,
příbuzenským či sousedským skupinám a tyto přirozeně vzniklé skupiny fungující jako
seberegulační systémy představovaly pro jejich členy určitou jistotu a předcházení životním
rizikům, což v podstatě přetrvalo až do současnosti. Členství v nich tak bylo v tradičních
společnostech v podstatě základní podmínku přežití [Keller 2005: 91].

Tradiční rodina byla zpravidla vícegenerační a patriarchální, v níž přežívaly tří i
čtyřgenerační rodiny mnohdy spojené „vejminky“, což platilo především na venkově.
S příchodem industrializace a s ní spojené urbanizace však začalo v 19. století docházet
k rozpadu této tradiční rodiny, která byla nahrazována dominancí dvougenerační nukleární
rodiny [Horská, Kučera a kol. 1990]. Rodina tak přestává být samostatnou ekonomickou a
výrobní jednotkou, jejíž generace drží pohromadě společné obydlí [Možný 2006]. Společné
soužití členů širší rodiny je nahrazováno odděleným bydlením jednotlivých generací, což s
sebou přináší na straně jedné bezesporu pozitiva v podobě respektování diferencovaných
životních potřeb a zájmů různých věkových generací, na straně druhé však může docházet
k oslabování sociálních vazeb. Dle Kučery (1990) se tak rodina v dřívějším pojetí zmenšuje
nejen počtem svých členů, ale ještě více počtem a intenzitou vzájemných vztahů mezi jejími
členy [Horská, Kučera a kol. 1990].

Snižování počtu dětí v rodině spolu s častější volbou celoživotní bezdětnosti, narůstající
rozvodovost i kupříkladu vzrůstající prostorová mobilita tak mohou mít za následek oslabování
rodinných vazeb a častější osamělost zejména starších lidí [Alan 1989]. Prarodiče mívají méně
vnoučat, než tomu bylo v minulosti, a tento nepoměr se bude do budoucna ještě prohlubovat.
V důsledku častějšího vzniku rekonstruovaných rodin se sice rodinné a příbuzenské sítě mohou
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rozšiřovat, ale je otázkou, jak jsou vazby mezi jejich jednotlivými členy silné a jaké tyto změny
mohou mít dopady například na mezigenerační solidaritu v podobě poskytování péče
nesoběstačným stárnoucím členům rodiny, která se v kontextu postupujícího demografického
stárnutí stává stále více významná. V souvislosti se změnami věkové struktury obyvatelstva a
stárnutím populace se zároveň v současné době na makroúrovni mnohdy hovoří o riziku
mezigeneračních konfliktů, jako odrazu zhoršujícího se poměru v počtech osob v produktivním
a poproduktivním věku a obav z krize důchodového systému [Keller 2005], či o
mezigeneračních bojích o zdroje, jejichž výrazem je diferencovaná podpora jednotlivým
opatřením sociálního a zdravotního systému pro různé věkové skupiny obyvatelstva
[Vidovićová, Rabušic 2003]. Všechny tyto skutečnosti související s výraznými společenskými
změnami posledních let, resp. desetiletí, a vzrůstající individualizací jedinců vyvolávají u
některých teoretiků obavy, že mezigenerační solidarita může být ohrožena [Keller 2005] a
„odcizení, individualismus a honba za úspěchem a výdělkem mohou nahlodávat křehké rodinné
vztahy“ [Tošnerová 2001: 5].

Dle jiných i navzdory „nuklearizaci“ rodiny a značným posunům ve vztahu mezi staršími
lidmi a jejich rodinou, pozorovatelným zejména spolu s postupujícím věkem, vazby mezi
dospělými dětmi a jejich rodiči neslábnou a mnohem větší význam než kupříkladu geografická
vzdálenost mezi bydlišti jednotlivých členů má blízkost nebo vzdálenost citová [Alan 1989]. Do
popředí se tak dostává otázka, jakou podobu má mezigenerační solidarita v současných českých
rodinách a jak je silná.

V této kapitole se tedy budeme zabývat problematikou mezigenerační výpomoci na
mikrosociální úrovni. Po představení stěžejních teoretických konceptů vážících se k danému
tématu se nejprve zaměříme na frekvenci vzájemných kontaktů a návštěv mezi rodinnými
příslušníky a zároveň na základní vnější podmínku, která může tyto kontakty ovlivňovat, tedy
prostorovou vzdálenost mezi místy bydliště jednotlivých rodinných generací. Stěžejní část
tohoto textu bude věnována konkrétním podobám mezigenerační výpomoci v českých rodinách,
směrované jak od rodičů k dospělým dětem, případně vnoučatům, tak i ve směru opačné, tj. od
dětí stárnoucím rodičům. Zvláštní pozornost bude věnována otázce poskytování pomoci a péče
těm rodinným příslušníkům, kteří z důvodu narůstajícího věku a zhoršujícího se zdravotního
stavu ztrácejí soběstačnost a jsou v různé míře odkázáni na pomoc jiné osoby. V závěru kapitoly
se zmíníme o specifickém problému, jenž v současných společenských podmínkách nabývá
rovněž na významu, a to o mezigeneračních vztazích a sociálních sítích bezdětných seniorů.

Teorie mezigenerační solidarity a vztahů ve vyšším věku

Ke studiu mezigenerační solidarity a vztahů a pomoci ve stáří se vztahuje celá řada teoretických
konceptů, uchopujících tuto širokou problematiku z různých perspektiv. Cílem tohoto textu není
poskytnout kompletní přehled relevantních teorií v celé jejich šíři, což ani není možné a
vzhledem k tématickému zaměření této kapitoly ani žádoucí, ale zmínit pouze ty koncepty, které
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posloužily jako východisko pro studium problematiky mezigenerační výpomoci v rodině
z mikrosociální perspektivy, se zvláštním zřetelem na otázku poskytování péče nesoběstačným
seniorům, která je s ohledem k demografickému vývoji naší společnosti velice důležitá.

Nejznámější teorie mezigenerační solidarity byla podrobně rozpracována Bengtsonem, dle
něhož je solidarita v rodině multidimenzionálním modelem, který spolu s kolegy definoval
pomocí šesti dimenzí interakcí mezi rodiči a dětmi a prarodiči a vnoučaty. První dimenzi,
afektivní solidaritu vymezil jako vyjádření pocitů, porozumění a ocenění mezi členy rodiny.
Asociační solidarita vyjadřuje dle autora typ a frekvenci kontaktů v rodině, konsensuální
solidarita je pak určená mírou shody v názorové a hodnotové orientaci rodinných příslušníků.
Další dimenze, nazvaná funkční solidarita neboli asistence vyjadřuje poskytování a přijímání
podpory napříč generacemi, a to jak ve formě instrumentalní, tak i emocionální podpory.
Normativní solidarita je dána očekáváním vztahujícím se k závazkům a příbuzenským normám.
Konečně strukturální solidarita je vnímána jako strukturální příležitost k mezigeneračním
interakcím zohledňující například prostorovou blízkost členů rodiny [Bengtson 2001]. Tento
model je však v posledních letech kritizován za příliš normativní pohled na mezigenerační
vztahy, předpokládanou harmonii těchto rodinných vztahů [Steinbach 2008] a opomíjení sporů
a konfliktů mezi příbuznými [Sýkorová 2006]. Na negativní aspekty mezigeneračních vztahů
naopak upozorňuje například koncept pečovatelské zátěže vztahující se k poskytování péče
nesoběstačným seniorům ze strany dětí. Dle tohoto konceptu u pečovatelů převládá zkušenost
zátěže a omezení plynoucích z každodenního pečování, což ve výsledku vede k vyčerpanosti a
negativnímu nazírání tohoto závazku [Přidalová 2007a]. Ani konflikty ovšem nelze studovat
izolovaně, jako jediný mechanismus ovlivňující sociální interakce v rodině.

Jako alternativa k teoriím omezujícím se buď pouze na pozitivní aspekty rodinných vztahů
v podobě solidarity, nebo naopak pouze na negativní jevy v podobě konfliktů vznikl inspirativní
koncept intergenerační ambivalence zdůrazňující koexistenci solidarity i konfliktu, tj. jak
kladných, tak i záporných stránek příbuzenských vztahů. Dle jeho autorů Lüschera a Pillemera
(1998) existují dva rozměry této ambivalence důležité pro studium mezigeneračních vztahů, a to
ambivalence sociologická, patrná na úrovni sociální struktury, která utváří institucionální
zdroje, požadavky, role a normy, a ambivalence psychologická, jež je pociťována na
individuální úrovni, v emocích a motivacích. Konkrétně se pak ambivalence ve vztahu mezi
dětmi a rodiči ve vyšším věku projevuje ve třech aspektech.

Prvním je ambivalence mezi závislostí a autonomií, která je založena na paradoxu současné
společnosti, která předpokládá, že dospělí lidé by měli být autonomní (z psychologického i
ekonomického pohledu) a měli by se spoléhat sami na sebe, na druhé straně je závislost napříč
generacemi typickým modelem mezigeneračních vztahů. Dobře patrné je to na příkladu vztahu
matek a dospělých dcer, které mají děti. Dcery na jedné straně očekávají, že jim matky budou
s vnoučetem pomáhat, zároveň si ovšem chtějí zachovat plnou autonomii při výchově, což může
v některých případech, pokud mají matky jiná očekávání, vyvolávat konflikty.
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Druhým aspektem je ambivalence plynoucí z konfliktních norem týkajících se
mezigeneračních vztahů. V této souvislosti autoři uvádějí příklad odpovědnosti a závazku při
poskytování péče nesoběstačným členům rodiny. Konflikt mezi normami se v tomto případě
projevuje v určitém požadavku reciprocity, dle nějž by měly být zisky a ztráty v rovnováze, a
zároveň vnímání solidarity jako přirozeného motivu pro poskytování péče blízkým rodinným
příslušníkům bez jakéhokoliv očekávání „návratnosti investic“. Požadavek reciprocity je tím
méně naplňován, čím se jeden z aktérů stává na tom druhém závislejší, jak je tomu zejména
v případě dlouhodobě poskytované péče o nesoběstačné seniory s chronickými zdravotními
problémy (nejmarkantněji je toto patrné například u starých osob s Alzheimerovou chorobou).
Autoři v tomto kontextu dokládají, že mnohem častěji se tento pocit ambivalence projevuje u
dospělých dětí, pečujících o své stárnoucí rodiče, nežli u osob, které péči poskytují životnímu
partnerovi či partnerce. Důvodem je vzájemný konflikt rolí a závazků jak vůči orientační, tak
též prokreační rodině, který pečovatele staví do ostrého dilematu, jak poskytovat péči a
nezanedbávat přitom povinnosti vůči svým dětem a partnerovi, a kdy ještě péči poskytovat a
kdy již nikoli, a netrpět přitom pocitem selhání.

Posledním autory zmiňovaným aspektem je pak ambivalence vyplývající ze solidarity.
Vzájemná závislost členů rodiny dle nich vede ke zvyšování pravděpodobnosti konfliktů, což
ilustrují na extrémním příkladu násilí páchaného na seniorech ze strany jejich vlastních dětí.
Závislost v této dyádě je mnohdy oboustranná, neboť se často jedná o děti, které s týranými
rodiči stále bydlí a spojuje je s nimi silná vazba. Rodiče se v této situaci cítí jako v pasti, protože
jsou na své děti odkázaní, a směšují se v nich negativní i pozitivní pocity, jako bezmoc, láska,
závazek a rozpolcenost [Lüscher, Pillemer 1998].

Dalším z východisek pro studium sociálních vztahů ve vyšším věku a mezigenerační
solidarity může být teorie sociální směny rozvinutá v gerontosociologii J.J. Dowda, který se
snaží pomocí racionálního modelu sociálního chování vysvětlit interakci starších lidí s lidmi
mladšího věku. Dle teorie sociální směny vstupuji aktéři do sociální interakce s tím, že vždy
porovnávají své investice do této interakce se zisky, které z ní plynou. V případě seniorů, kteří
ve srovnání s mladšími lidmi obvykle disponují menšími zdroji (např. nižšími příjmy, horším
zdravím a fyzickou i psychickou sílou apod.) a ztrácí tak adekvátní směnné komodity, je
rovnováha sociálních vztahů vychylována v jejich neprospěch, což způsobuje stres, úsilí o
redukci této nerovnováhy a případnou tendenci vyvazovat se ze sociálních interakcí [Dowd
1975 in Sýkorová 2007a].

Oproti této teorii v modelu naučené závislosti M. Baltese, dle kterého vzhledem k tendenci
k nadměrné ochraně starých lidí plynoucí z hodnocení závislosti ve stáří jako očekávané a
akceptovatelné, se někteří staří lidé dobrovolně uchylují k závislosti proto, aby tak uvolnili svou
energii pro jiné, dle nich důležitější činnosti. Závislost tak může být v některých případech
adaptivním, jedincem zvoleným procesem [Baltes 1996 in Sýkorová 2007a].
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Mezigenerační vztahy v rodině, stejně tak jako jiné mezilidské vztahy, jsou samozřejmě
velmi pestré a různorodé, což ve své podstatě vyplývá z rozmanitosti jejich aktérů, neboť každý
jedinec s ohledem na své povahové rysy, dosavadní životní dráhu, zkušenosti, zážitky, vnější
okolnosti a podmínky utváří a prožívá vztahy ve své rodině odlišně. Proto i výše představené
teorie jsou v některých směrech odlišné, a i přesto rozmanitost individuálních životních osudů
v celé jejich šíři těžko postihující.

Mezigenerační kontakty

V souladu s Bengtsonovým konceptem strukturální solidarity [Bengtson 2001] je při hodnocení
mezigeneračních vztahů v rodinách a posuzování jejich intenzity důležité znát mimo jiné vnější
podmínky ovlivňující možnost vzájemného setkávání členů rodiny. Ty bývají vyjádřeny
zejména prostorovou blízkostí či vzdáleností mezi bydlišti rodičů a jejich dospělých dětí, jež
může následně determinovat frekvenci jejich vzájemných kontaktů.

Díky dostupnosti údajů z reprezentativního výběrového šetření respondentů ve věku 18-79
let z názvem Muži a ženy v ČR: životní dráhy a mezigenerační vztahy 2008 (Generations and
Gender Survey, zkráceně GGS 2008)1 je možné zjistit, jak jednotlivé rodinné generace v České
republice žijí od sebe daleko a jak často se navzájem navštěvují. Souhrnně lze říci, že v českých
rodinách je patrná jednoznačná tendence bydlet v poměrně těsné blízkosti svých rodinný
příslušníků. Jednotlivé rodinné generace od sebe nejčastěji žijí v časové vzdálenosti maximálně
15 minut cesty, což se potvrzuje jak v případě výpovědí respondentů týkajících se vzdálenosti
místa bydliště jejich rodičů2, tak i odpovědí vypovídajících o vzdálenosti současného bydliště
(dospělých) dětí, které s dotazovanými osobami nežijí ve společné domácnosti. Více než
polovině dotazovaných trvá cesta k rodičům, příp. dětem maximálně půl hodiny, přičemž více
než tři čtvrtiny osob nestráví na cestě za svými blízkými příbuznými více než hodinu. Toto
zjištění platí bez ohledu na pohlaví respondenta, nelze tedy říci, že by například dcery bydlely
blíže svým rodičům nežli synové, rozdíly nicméně shledáváme v závislosti na pohlaví rodičů.
Pokud totiž rodiče respondentů již nežijí společně, bydlí otcové častěji v delší časové
vzdálenosti od svých dětí nežli matky. Mírné odlišnosti byly shledány též v závislosti na
vzdělání respondenta, neboť vysokoškolsky vzdělaní lidé častěji než lidé s nižším vzděláním
dojíždějí za svými příbuznými déle než dvě hodiny. To je pravděpodobně zapříčiněno jejich
vyšší pracovní mobilitou odvislou od místa výkonu jejich povolání, kdy některé specializované

1 Výzkum byl realizován roku 2008 Přírodovědeckou fakultou UK v Praze, Výzkumným ústavem práce a sociálních
věcí v.v.i. a společností SC&C v rámci projektu Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita. Jedná se o druhou
vlnu longitudinálního šetření, jehož první fáze proběhla v roce 2005. Výsledný datový soubor obsahuje odpovědi od
10 071 osob a skládá se jak z odpovědí respondentů účastnících se první vlny šetření, tak i  nových respondentů, kteří
původním dotazovaným osobám odpovídají v základních socio-demografických charakteristikách (pohlaví, věk,
vzdělání, velikost obce). Z transverzálního pohledu se tak jedná o soubor reprezentativní vzhledem k populaci ČR ve
věku 18-79 let.
2 Z 10 071 dotazovaných osob žije 81 % odděleně od obou rodičů, 1 % žije pouze se svým otcem, 6 % s matkou a
12 % bydlí s oběma rodiči. V tří čtvrtinové většině případů se jedná o mladé lidi do 24 let věku, z nichž většina dosud
studuje, a proto se od svých rodičů ještě neosamostatnila.
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pozice vyžadující vysokou kvalifikaci jsou mnohdy soustředěny jen na některých místech
republiky, například ve velkých městech. Velmi často se též budoucí místo povolání (a potažmo
i místo bydliště) odvíjí od lokality, v níž se nachází studovaná vysoká škola (ta totiž mnohdy
bývá velmi vzdálená od místa bydliště v době před studii).

Tab. 1 - Doba trvání cesty z domova respondenta na místo bydliště rodinných příslušníků (v %)

za rodiči za otcem za matkou za 1. dítětem za 2. dítětem

do 15 minut 36,7 23,5 33,6 29,1 29,3
do 30 minut 26,4 23,4 26,3 25,2 28,0
do 1 hodiny 18,3 20,5 18,0 21,4 18,6
do 2 hodin 10,3 13,5 10,7 11,0 12,3
více než 2 hodiny 8,4 19,1 11,4 13,4 11,7
N 2229 1176 2218 3460 2270

Poznámky: Za rodiči – oba (biologičtí) rodiče žijí společně; za otcem/za matkou – rodiče spolu nežijí.
Výběrový soubor vážený na populaci.
Zdroj: GGS 2008

Co se týče frekvence vzájemných kontaktů, je možné říci, že blízcí příbuzní se v českých
rodinách mezi sebou stýkají poměrně často. Nejčastější frekvence návštěv je jednou až
dvakrát týdně, přičemž drtivá většina dotazovaných se se svými rodiči, resp. samostatně
bydlícími dětmi vídá alespoň jednou za měsíc (viz tabulka 2). Jedinou výjimku představují
kontakty s otcem, pokud již nebydlí společně s matkou respondenta. V tomto případě celá
třetina osob navštěvuje otce méně než jednou měsíčně. Nejčastější příčinu můžeme nalézt ve
skutečnosti, že pokud se partnerství rodičů rozpadlo ještě v době nezletilosti respondenta a otec
se od rodiny odstěhoval (což bývá vzhledem k převažující rozvodové praxi svěřovat děti do
péče matky velmi časté), mohlo dojít k oslabení vzájemných kontaktů i vztahů, zejména pokud
otec naváže nové partnerství a případně založí novou rodinu.

Velmi výrazné rozdíly v četnosti návštěv mezi rodinnými příslušníky nalézáme
pochopitelně v závislosti na vzdálenosti míst jejich bydliště a rovněž na pohlaví a věku
dotazovaného. Zcela jednoznačně platí závislost, že čím blíže lidé bydlí, tím častěji se
navštěvují, přičemž spolu s narůstající časovou vzdáleností plynule klesá četnost vzájemných
kontaktů. Kupříkladu lidé, kteří bydlí do 15 minut cesty od svých rodičů, resp. dětí, se s nimi
vídají v drtivé většině případů minimálně jednou týdně, nezřídka dokonce každý den. Ti, jimž
trvá cesta k rodičům (dětem) více než čtvrt, maximálně však půl hodiny, je chodí navštěvovat
nejčastěji 1-2x týdně, a ti, kteří bydlí v časové vzdálenosti více než dvě hodiny cesty, navštěvují
rodiče (děti) zpravidla maximálně jedenkrát za měsíc, povětšinou však i méně často.

Z hlediska rozdílů mezi pohlavím dotazovaného lze říci, že ženy navštěvují své rodiče i děti
častěji než muži, tj. častěji než muži se s příbuznými stýkají minimálně 3x týdně, muži naopak
častěji maximálně jednou za 14 dnů. Mladší lidé, ve věku do 40 let, jsou se svými rodiči3 častěji

3 Uvedená závislost nicméně platí pouze v případě, že rodiče dosud žijí společně. Pro případy, kdy otec a matka žijí
odděleně (nebo již jeden z rodičů zemřel), nelze z důvodu nízkých četností činit jednoznačné závěry.
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než starší dotazovaní v kontaktu minimálně 3x týdně, lidé ve středním a předdůchodovém věku
(do 60 let) návštěvy častěji omezují a nalezneme mezi nimi tedy vyšší podíl těch, kteří se
s rodiči vídají maximálně 1x měsíčně, u osob seniorského věku se pak četnost návštěv opět
zintenzivňuje, pravděpodobně jednak vzhledem k nárůstu jejich volného času po odchodu do
důchodu a jednak z důvodu poskytování častější pomoci, pokud se stárnoucím rodičům zhorší
zdravotní stav. Pro všechny skupiny nicméně stále platí, že nejvyšší podíl osob navštěvuje své
rodiče 1-2x týdně.

Tab. 2 - Četnost návštěv rodinných příslušníků (v %)

za rodiči za otcem za matkou za 1. dítětem za 2. dítětem

5-7x týdně 13,1 5,4 13,4 11,0 11,2
3-4x týdně 9,6 4,3 10,1 11,1 10,6
1-2x týdně 36,9 21,0 35,2 32,8 35,2
2-3x měsíčně 16,6 16,8 15,5 15,9 16,0
1x měsíčně 15,3 18,6 13,4 14,9 13,8
méně než 1x měsíčně 8,4 33,8 12,4 14,4 13,2
N 2477 999 2310 3094 1995

Poznámky: Za rodiči – oba (biologičtí) rodiče žijí společně; za otcem/za matkou – rodiče spolu nežijí.
Výběrový soubor vážený na populaci.
Zdroj: GGS 2008

Podoby mezigenerační výpomoci

Nyní se nabízí otázka, jakým obsahem jsou vzájemné kontakty a návštěvy rodinných
příslušníků naplňovány a jakých podob mezigenerační výpomoc v českých rodinách nabývá.
V následující části se tedy budeme podrobněji věnovat právě této otázce a k jejímu zodpovězení
využijeme výsledků relevantních empirických výzkumů realizovaných v České republice
v posledních letech.

Konkrétní podobou mezigenerační solidarity hodnocenou z pohledu osob seniorského věku
se komplexněji zabýval výzkum Život ve stáří4. V něm byla zjišťována jak pomoc a podpora
směrovaná od rodičů k dětem, tak i podpora v opačném směru, tj. od dospělých dětí stárnoucím
rodičům. Z výzkumu vyplynulo, že nejčastějším typem podpory je podpora emocionální
definovaná jako společné probírání nejrůznějších věcí a poskytování rad či pomoci při řešení
problémů, což platí jak pro podporu dětem, tak i rodičům. Podíl osob, které tuto podporu
poskytují vždy, je-li to třeba, případně občas, a těch, které se stejnou frekvencí podobnou
podporu přijímají ze strany svých dětí, přitom dosahuje v obou případech téměř tří čtvrtin (viz
graf 1 a 2). K obdobným výsledkům dospěl i Možný ve výzkumu Mezigenerační solidarita,
v němž byly zkoumány vztahy tří generací žen – dcer, matek a babiček. I mezi nimi byla

4 Výzkum byl realizován Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v.v.i. v roce 2002 a dotázáno v něm bylo
celkem 1 036 respondentů (40 % mužů a 60 % žen). Spodní věkovou hranicí pro zahrnutí do výzkumu byl věk 60 let,
horní věková hranice určena nebyla. Nejstaršímu respondentovi nicméně bylo 94 let. Podrobněji k výzkumu viz
publikace Život ve stáří [Kuchařová 2002].
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nejčastěji poskytovanou pomocí právě pomoc emocionální (rada, útěcha, podpůrný rozhovor)
[Možný a kol. 2004].

Druhým nejčastějším typem podpory poskytované dospělým dětem a jejich rodinám je
pomoc při péči a výchově vnoučat. Vždy, je-li to třeba, pomáhá s vnoučaty zhruba třetina
mužů a žen a další třetina tuto pomoc poskytuje občas. Podíl osob, které jsou v tomto ohledu
svým dětem k dispozici vždy, postupně klesá spolu s narůstajícím věkem dotazovaného, což
pochopitelně může souviset jednak s ubývajícími silami staršího člověka spolu s rostoucím
věkem a jednak s rostoucím věkem vnoučat, neboť o starší vnoučata není třeba pečovat v takové
míře jako o vnoučata malá.

Konkrétní podoba pomoci prarodičů s péčí o malé děti byla podrobněji zjišťována ve
výzkumu Zaměstnání a péče o děti5, kde se ukázalo, že nejčastěji prarodiče svá vnoučata
hlídají (pravidelně či občas), a to zejména v případě pracovních povinností či soukromých
záležitostí rodičů, v době nemoci dítěte či o prázdninách. Pokud se starají o dítě o víkendech, je
to povětšinou pouze občas. Nejméně často, v porovnání s ostatními jmenovanými činnostmi,
vodí a vyzvedávají dítě do a ze školky či školy. V případě, že rodiče s péčí o vnouče
nepomáhají, jsou nejčastěji uváděnými důvody pracovní povinnosti prarodičů a s tím související
nedostatek času, velká vzdálenost místa jejich bydliště, případně jejich špatný zdravotní stav
[podrobněji Kuchařová a kol. 2006].

Méně častá nežli pomoc při péči o vnoučata je v rodinách českých seniorů pomoc s chodem
domácnosti dětí, kterou alespoň občas poskytuje přibližně čtvrtina osob dotazovaných ve
výzkumu Život ve stáří, přičemž tento podíl se stejně jako v předchozím případě snižuje spolu
s rostoucím věkem. Zhruba stejně často se ve studovaných rodinách setkáme s výpomocí
finanční, kterou nicméně senioři svým dospělým dětem poskytují povětšinou pouze občas.
Nejčastěji se přitom s touto podporou setkáme u vysokoškoláků (zhruba ve dvou pětinách
případů), kteří jsou díky svému vzdělání a předchozímu profesnímu uplatnění většinou
podstatně lépe finančně zabezpečeni než lidé se vzděláním nižším.

Co se týče tzv. „kumulace“ jednotlivých forem podpory, pak je možné říci, že lidé, kteří
poskytují svým dětem jakoukoli z fyzických či finančních forem pomoci, jim zároveň poskytují
i podporu emocionální. Ti, kteří poskytují pomoc finanční, jsou povětšinou ochotni poskytovat
zároveň pomoc při péči a výchově vnoučat, méně často ovšem vypomáhají s chodem
domácnosti dětí, na který jim tedy pravděpodobně raději přispějí finančně, nežli vlastní energií a
časem.

5 Výzkum provedl rovněž Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. na přelomu roku 2005 a 2006.
Standardizovanými rozhovory bylo v celé ČR dotázáno 829 respondentek ve věku 20 až 50 let, které žily s manželem
nebo partnerem a měly alespoň jedno dítě starší 3 let a mladší než 10 let a zároveň neměly žádné dítě mladší 3 let.
Vzhledem k takto stanovené věkové hranici matek a jejich dětí dosahují prarodiče pravděpodobně často nižšího věku
než někteří respondenti ve výzkumu Život ve stáří (stejně tak vnoučata respondentů tohoto výzkumu jsou
pravděpodobně výrazně mladší než ve výzkumu v rodinách seniorů), proto podíl prarodičů poskytujících pomoc
s péčí o vnoučata dosahoval ve výzkumu Zaměstnání a péče o děti vyšší hodnoty, a to bezmála tří čtvrtin.
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Graf 1 - Jak často poskytujete svým dětem a jejich rodinám následující podporu? (v %)
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vždy, je-li to třeba občas jen výjimečně vůbec ne

Zdroj: Život ve stáří 2002

Co se týče pomoci směrované ze strany dospělých dětí ke svým stárnoucím rodičům (graf
2), tak kromě již zmíněné emocionální podpory se ve výzkumu Život ve stáří nejčastěji
setkáváme s pomocí při větších domácích pracích, a to ve více než polovině rodin (vždy
v případě potřeby či občas). Necelé polovině seniorů pomáhají děti s chodem domácnosti,
necelým dvěma pětinám pak vypomáhají s nákupy, doprovázejí je k lékaři apod. Podíl osob
využívajících zmíněné druhy podpory výrazně narůstá zhruba od 75 roku věku a je vyšší u lidí
s horším zdravotním stavem (tyto dvě charakteristiky spolu pochopitelně úzce korelují).
S finanční podporou, ať už při běžných výdajích, nebo s větší finanční výpomocí ze strany dětí
se setkáme jen u velmi nízkého podílu seniorů. Pokud tedy v rodině dochází k finanční
podpoře, směřuje tato podpora častěji od rodičů k dětem nežli naopak.

I u dětí stejně jako v případě rodičů platí, že ti, kteří poskytují jakoukoli ze zmiňovaných
forem pomoci, zároveň poskytují i podporu emocionální. Oproti pomoci směrované od rodičů
k dětem však tentokrát neplatí, že by ti, kteří rodičům vypomáhají finančně, již jinou formu
pomoci příliš neposkytovali a svou fyzickou výpomoc tedy finančně kompenzovali. Vzhledem
k nízkým počtům dětí, které rodičům vypomáhají finančně, ovšem nelze v tomto ohledu činit
spolehlivé závěry.
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Graf 2 - Jakou pomoc Vám poskytují Vaše děti? (v %)
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Zdroj: Život ve stáří 2002

Uvedený poznatek týkající se častější finanční výpomoci směrované od rodičů k dětem nežli
naopak potvrdil rovněž výzkum Rodina a zaměstnání IV, kde byli dotazováni respondenti ve
věku 45-60 let, jejichž děti se již osamostatnily a vedou vlastní domácnost6. Díky takto
stanoveným výběrovým kritériím, resp. tomu, že se tito lidé nacházejí v té fázi životního cyklu,
kdy je pro ně aktuální jak otázka výpomoci dospělým dětem, tak i otázka pomoci a poskytování
péče stárnoucím rodičů, bylo možné v rámci stejných rodin porovnat finanční výpomoc
poskytovanou od stejného „zdroje“ oběma směry, tedy tentokrát v rámci tří generací. Z grafu 3
je patrné, že pokud rodiče svým dětem finančně vypomáhají, činí to nejčastěji několikrát do
roka a není ani výjimkou, že tuto peněžitou výpomoc poskytují každý měsíc. Oproti tomu,
pokud lidé středního věku vypomáhají svým nebo partnerovým rodičům, poskytují tuto pomoc
spíše výjimečně. Dotazovaní tak pravděpodobně mají pocit, že mladí lidé jsou na tom z hlediska
finančního zabezpečení hůře nežli lidé důchodového věku, proto se snaží finančně vypomáhat
spíše svým dospělým dětem než seniorům v rodině.

6 Výzkum, jehož realizátorem byl opět Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., proběhl v roce 2006 v rámci
projektu Rodina, zaměstnání a vzdělání jako čtvrté ze série pěti šetření vybraných rodinných typů. Dotázáno bylo
celkem 496 osob (49 % mužů a 51 % žen). Podrobněji k výzkumu viz Svobodová (2007).
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Graf 3 - Poskytujete dětem a svým nebo manželovým (manželčiným) rodičům finanční
výpomoc? (v %)
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Zdroj: Rodina a zaměstnání IV 2006

Ačkoliv dosud zmíněné formy pomoci rodičům ze strany dospělých dětí bývají aktuálnější
zejména spolu se zhoršujícím se zdravotním stavem a snižující se soběstačností stárnoucího
rodiče, není to v žádném případě podmínkou ani pravidlem. Míra jejich poskytování ze strany
dětí tak v porovnání s výše uvedenou pomocí směrovanou od rodičů k dospělým dětem může
posloužit jako komplexnější měřítko vzájemné rodinné mezigenerační solidarity, jejíž podoba a
intenzita se nicméně může společně s narůstajícím věkem rodičů a jejich dětí postupně
proměňovat. U starších lidí se orientace na rodinu, rozvíjení vztahů s dospělými dětmi a
vnoučaty, založené na kompromisech a ústupcích, a k nim směrovaná výpomoc může stát
součástí nového pojetí úlohy rodiny v životní dráze, jako výsledek životních cílů [Alan 1989].
Zároveň může preferované poskytování různých forem pomoci a emocionální podpory
představovat důležitou součást strategie zvládání stárnutí a stáří [Sýkorová 2007b] a posilování
generační kontinuity [Mannheim 2007]. Spolu se zvyšujícím se věkem, ubývajícími silami a
zhoršujícím se zdravotním stavem se však mnohdy dosud fungující vztah postupně obrací a
těmi, kdo potřebují ve vyšší míře podporu, se stávají rodiče [Alan 1989]. Zároveň, z opačného
úhlu pohledu, i nadále rodiče pro své potomky představují nositele rodinné tradice,
reprezentanty domova a jedinečné respektované osoby [Sýkorová 2007b].

 Na základě výše uvedeného je tedy možné shrnout, že v českých rodinách je poměrně častá
a významná emocionální podpora a vzájemné rozhovory a v tomto ohledu se snaží být rodiče
oporou svým dětem stejnou měrou jako děti svým rodičům. Prarodiče též hrají výraznou roli
v životech svých vnoučat a velká část se snaží s výchovou a péčí o vnoučata pomáhat. Co se
týče výpomoci s chodem domácnosti a domácími pracemi, jsou to přirozeně častěji děti, které
v tomto ohledu svým starším rodičům pomohou, nežli naopak. Rodiče oproti tomu častěji
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vypomáhají dětem finančně, čímž možná přijímanou fyzickou výpomoc ze strany dětí nepřímo
kompenzují.

Nyní se nabízí otázka, jak je výpomoc rodinným příslušníkům pro jejího poskytovatele
časově náročná. Odpověď na ni nalezneme opět ve výzkumu Rodina a zaměstnání IV, kde byli
respondenti dotazováni na množství času věnovaného výpomoci s chodem domácnosti dětí,
výpomoci s péčí a výchovou vnoučat a péči o své či partnerovy rodiče nebo jejich domácnost. Z
výsledků vyplynulo základní zjištění, že mezigenerační výpomoci věnují více času ženy než
muži, kteří naopak věnují více času svému placenému zaměstnání. V průměru7 nejvíce hodin
týdně stráví jak muži, tak ženy výpomocí s péčí a výchovou vnoučat, a to 5,4, resp. 8,7 hodin.
Výpomoc s chodem domácnosti dětí zabere ženám v průměru 6,9 hodin týdně, mužům pouze
4,2 hodiny. Ti svou energii spíše než do této oblasti investují do péče o své či partnerčiny rodiče
a jejich domácnost, jež jim týdně zabere bezmála 5 hodin, jejich partnerkám pak v průměru o
hodinu více.

Na závěr této části se pro úplnost ve stručnosti zmíníme o posledním v grafu 2 uvedeném
způsobu podpory, kterým je péče o osobní hygienu, jež je na rozdíl od ostatních, v této kapitole
pojednávaných, forem pomoci jednoznačně determinována zdravotním stavem a soběstačností
rodiče. Častěji se s ní tedy logicky setkáme u nejstarších osob, jejichž zdravotní stav bývá
pochopitelně ve srovnání s mladšími seniory mnohdy horší. Z v grafu uvedených nízkých
podílů osob využívajících tento druh pomoci lze zároveň vyvodit, že velká většina osob
dotazovaných ve výzkumu Život ve stáří je prozatím natolik soběstačná, že pomoc při osobní
hygieně nepotřebuje. To však může být ovlivněno výběrem respondentů, kteří ve zmíněném
výzkumu figurují (tazatelům se pravděpodobně dařilo snadněji dostihnout seniory aktivní, než
ty nesoběstačné), proto z těchto údajů nelze činit žádné obecnější závěry. Péče o nesoběstačné
členy rodiny se však pochopitelně neomezuje pouze na zajišťování osobní hygieny (jedná se o
celý komplex velice různorodých a rozdílně náročných činností) a vzhledem ke své závažnosti
si zasluhuje mnohem větší pozornost. V následující části se proto toto problematikou budeme
zabývat podrobněji.

Poskytování péče nesoběstačným seniorům

V případě, kdy se stárnoucím rodičům začne zhoršovat zdravotní stav a v důsledku toho
postupně ztrácejí soběstačnost při vykonávání běžných aktivit každodenního života a jsou
v různé míře odkázání na pomoc další osoby, nabývá na významu mezigenerační výpomoc
směrovaná od dětí směrem k těmto rodičům, přičemž výpomoc v opačném směru pochopitelně
slábne, mění podobu či zcela mizí.

7 Do analýzy byli zahrnuti pouze ti respondenti/respondentky a jejich partneři/partnerky, kterých se daná otázka týká
a kteří zjišťované formě pomoci věnují alespoň nějaký čas.
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Z výzkumů dlouhodobě vyplývá, že péče starším lidem vyžadující pomoc v jejich
domově by měla být poskytována především rodinou, resp. dětmi [Rodina 1994; Kuchařová
a kol. 1997; Svobodová 2006], přičemž tento názor je sdílen napříč generacemi. Samotní senioři
pak přímo deklarují, že v případě potřeby očekávají spíše pomoc od dětí a k případné pomoci
poskytované ze strany státu bývají skeptičtí. Vyšší nároky na stát, ve srovnání s nároky
kladenými na rodinu, jsou naopak ve sféře finanční, kdy finanční pomoc starším lidem s příjmy
pod životním minimem by dle názorů české veřejnosti měla být spíše úkolem státu než rodiny8.

Péče o stárnoucí příbuzné, chápána v širokém pojetí od pomoci manuální (např. výpomoc
s chodem domácnosti, tj. běžný úklid, vaření, nákupy, pomoc s osobní hygienou, zařizování a
pochůzky apod.), přes pomoc finanční či materiální až po podporu morální9 je obvykle vnímána
jako určitý druh práce z lásky, která je vyjádřením vděčnosti a solidarity svým blízkým
příbuzným. Jedním z předpokladů pro pečovatelství je tedy bezesporu morální motivace a
významnou dimenzí mezigenerační solidarity, vyjádřeno v souladu s Bengtsonovou teorií, je
citové pouto, vzájemný respekt a porozumění. Pomoc stárnoucím rodičům, případně jiným
příbuzným, je zároveň pociťována jako povinnost vůči těm, kteří doposud péči a pomoc namísto
přijímání sami poskytovali, snahu jim tuto pomoc oplatit a vyjádřit vděčnost. Někteří pečující
vnímají své jednání jako výsledek výchovy a vlivu rodinného prostředí. Ze společenského
pohledu je pak poskytování péče považováno za žádoucí a uznávané chování [Přidalová 2007b].

Kromě vnitřních motivů, které mohou být pojímány univerzálně, však existuje řada dalších
faktorů, které mohou mít vliv na podobu a intenzitu poskytované péče či dokonce determinovat,
zda daná osoba bude o svého blízkého pečovat či nikoliv. Lze mezi ně řadit například
geografickou či časovou vzdálenost místa bydliště, která se následně, jak bylo prokázáno
v kapitole Mezigenerační kontakty, promítá do četnosti vzájemných kontaktů. Vliv může mít
rovněž počet sourozenců, resp. potencionálních pečovatelů [Přidalová 2007b] a v neposlední
řadě též pohlaví pečovatele.

Většinu neformálních poskytovatelů péče nesoběstačným seniorům totiž tvoří ženy10, u
nichž je tato činnost považována za součást jejich ženské přirozenosti a role v rodině
[Tošnerová 2001]. Muži, kteří sice stejně jako ženy v obecně postojové rovině spíše nesouhlasí
s názorem, že pokud rodiče potřebují pomoc, měly by větší díl zodpovědnosti za péči převzít
dcery než synové, však mají tendence ve větší míře se angažovat v péči o rodiče pouze
v případech, pokud dcery v rodině nejsou nebo pokud žijí od rodičů příliš daleko. A i v těchto

8 Zdroj – výzkum Muži a ženy v ČR: životní dráhy a mezigenerační vztahy 2008. Podrobněji k tomuto výzkumu viz
pozn. 1.
9 V různé literatuře se pochopitelně můžeme setkat s různým rozdělením činností spojených s péčí o nesoběstačného
seniora. Například Jeřábek a kol. (2005) dělí péči na tři stupně. Prvním je péče podpůrná, kam řadí finanční podporu,
zajištění oprav v domácnosti, doprovod k lékaři, na úřady apod. Druhým stupněm pomoci je neosobní péče zahrnující
nejčastěji péči o domácnost, vaření, úklid, praní apod., která vyžaduje cykličnost a pravidelnost. Do třetice rozlišuje
péči osobní, která je nejnáročnější a vyžaduje v zásadě nepřetržitou přítomnost pečující osoby, na níž je opečovávaný
závislý. Zahrnuje například osobní hygienu, podávání jídla, léku a manipulaci s opečovávanou osobou.
10 Podle dat výzkumu Muži a ženy v ČR: životní dráhy a mezigenerační vztahy 2008 představuje podíl žen mezi
neformálními poskytovateli péče zhruba 70 %. Podrobněji k tomuto výzkumu viz pozn. 1.
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případech se mnohdy spoléhají na pomoc svých partnerek (pokud je mají) a jejich péče se
ponejvíce soustřeďuje na pomoc fyzickou [Dwyer, Secombe 1991]. Tento rozdílný přístup
mužů k pečovatelské roli bývá vysvětlován jednak tím, že v souladu se stereotypem
považujícím muže za hlavní živitele rodiny se oni snaží angažovat především ve svém placeném
zaměstnání, a jednak jejich pocitem, že ženy mají větší schopnost předvídat a reagovat na
potřeby starších lidí, poskytovat jim emocionální a morální podporu a umějí lépe než muži
zahrnout péči o stárnoucí příbuzné do svých každodenních aktivit [Aronson 1992].

Péče o nesoběstačného člena rodiny je vysoce náročnou činností, představující pro
pečovatele velkou fyzickou, psychickou, časovou a někdy též finanční zátěž. Tato zátěž přitom
vyplývá nejen z nutnosti poskytovat péči, ale též z nutnosti kombinovat ji s dalšími rodinnými a
pracovními povinnostmi, které se mohou dostávat do vzájemného konfliktu. Ze studií na toto
téma vyplývá, že pracující ženy, které se starají o své stárnoucí příbuzné, musejí častěji než
ženy, které tuto péči neposkytují, omezit svou pracovní dobu [Pavalko, Artis 1997] a pod
vlivem stresu a vypětí způsobeného souběhem pracovních a pečovatelských požadavků dát
v krajním důsledku jedné z těchto věcí přednost. Častěji vítězí rodina a role pečovatelky nad rolí
ženy v zaměstnání [Hochschild 1989]. Zároveň mnohdy dochází k přeorganizování ostatních
každodenních aktivit a volného času.

Pocity smutku, sociální izolace a vyčerpanosti, stres či frustrace vyplývající z naplňování
pečovatelské role se ve zvýšené míře objevují zejména u dlouhodobého poskytování péče,
přičemž zátěž pečovatele se zvyšuje spolu s rostoucími potřebami opečovávaného (a tedy
rostoucí náročností péče). Mezi nejnáročnější bývá řazena péče o stárnoucí osoby s psychickými
poruchami (demencí). Z výzkumů vyplývá, že výraznější zátěží pro pečujícího představuje
rovněž společné bydlení s nesoběstačným příbuzným (které bývá obvyklé především při
poskytování péče partnerovi), potřeba pravidelné péče, větší počet hodin strávených
poskytováním péče a zhoršující se zdravotní stav opečovávané osoby [Tošnerová 2001]. Dle
Tošnerové (2001) lze zátěž pečovatele dělit na primární, kterou představuje vlastní pečovatelská
práce včetně času jí věnovaného, sekundární zátěž vlastní role, zahrnující roli pečovatele a
konflikty z této role vyplývající (ať už v soukromí či v širší společnosti) a sekundární
psychickou zátěž zahrnující například změny v motivaci a vnímání péče samotným
pečovatelem.

Pociťovaná zátěž se přitom může lišit s ohledem na různé okolnosti, mezi které lze řadit
například počet osob, které se na péči podílejí. Je nasnadě, že zátěž spojená s péčí je nižší a lépe
snesitelná v situaci, kdy pečuje větší počet osob, které společně sdílí tuto zodpovědnost.
V rodinné péči o nesoběstačného příbuzného bývá obvykle jedna hlavní pečující osoba
(povětšinou buď manžel/ka, partner/ka nebo dcera či snacha) trávící touto péčí největší
množství času a pak různé množství dalších, sekundárních pečujících či pomáhajících osob,
přičemž společná péče a vzájemná pomoc bývá zaznamenávána zejména v nejnáročnějších
pečovatelských situacích [Jeřábek 2009]. Pečovatelské povinnosti a závazky nicméně přes
veškerá negativa s nimi spojená zároveň povětšinou provázejí pozitivní prožitky v podobě
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uspokojení, sounáležitosti s opečovávaným a vzájemné lásky a potvrzuje se tedy, více než u
jiných forem mezigenerační solidarity, teorie intergenerační ambivalence zdůrazňující
současnou koexistenci jak kladných, tak záporných stránek rodinných vztahů (viz kapitola
Teorie mezigenerační solidarity a vztahů ve vyšším věku).

Z hlediska deklarovaných názorů české veřejnosti na potenciální přijímání péče ve vyšším
věku lze říci, že ačkoli, jak již bylo naznačeno, lidé preferují péči rodinou a do svých dětí
vkládají poměrně velkou důvěru a domnívají se, že na tuto péči mají nárok, zcela jednoznačně
by se většina ráda na své stáří připravila tak, aby si po co nejdelší dobu mohla zachovat svoji
nezávislost. I v případě ztráty soběstačnosti by pak velká většina lidí chtěla zůstat žit ve svém
původním bytě, za pomoci dětí (případně pečovatelské služby), ovšem za předpokladu
odděleného bydlení. Mezi českými respondenty středního a předdůchodového věku totiž
dominuje názor, že staří rodiče, kteří již nejsou schopni se o sebe plně postarat, by měli žít
odděleně od dětí, ale v jejich blízkosti, aby jim děti mohly poskytovat potřebnou péči11.
Institucionální pobytová zařízení se ve srovnání s péčí poskytovanou v přirozeném prostředí
v preferencích osob vyskytují naprosto minimálně. Z objektivního pohledu pak lze
k preferované péči ze strany rodiny doplnit, že tato péče, jako práce z lásky, má ve srovnání
s péčí institucionální kromě jiného tu výhodu, že může pružně reagovat a přizpůsobovat se
měnícím se (a vzrůstajícím) potřebám stárnoucího člověka [Jeřábek 2009]. Péče institucionální
je oproti péči v rodině navíc velice finančně nákladná a především představuje pro jedince tolik
obávanou ztrátu autonomie.

Vzhledem k jednoznačné preferenci života v přirozeném prostředí i při ztrátě
soběstačnosti se tak stává stále více důležitá dostupná a pestrá nabídka doplňkových, tj.
terénních a ambulantních služeb, které podporují či umožňují setrvání seniora v jeho
domácnosti a tím pádem oddalují nebo zcela zamezují jeho umístění do institucionální péče.
Tyto alternativní služby nejenže reflektují aktuální individuální potřeby a poskytují seniorům i
rodinám možnost volby, ale současně umožňují svým klientům zachovat si alespoň částečnou
nezávislost na svých rodinný příslušnících, kterým zároveň poskytují možnost odpočinku od
jejich pečovatelských povinností. Velice důležité jsou tyto nerodinné formy péče též
v případech, kde rodina z nejrůznějších důvodů péči poskytovat nemůže nebo na ni nestačí nebo
kde rodinné vazby zcela chybí, jak tomu může být ve specifickém případě bezdětných seniorů,
jimž bude věnována následující část tohoto textu.

Mezigenerační vztahy a sociální vazby bezdětných seniorů

Spolu s transformací společenského systému po roce 1989 dochází též k výrazným změnám
v reprodukčním a rodinném chování české populace, souhrnně označovaným jako druhý
demografický přechod [Van de Kaa 1987]. Mezi hlavní projevy těchto demografických změn

11 Zdroj – výzkumy Život ve stáří 2002 a Střední generace 2004, oba realizované Výzkumným ústavem práce a
sociálních věcí, v.v.i.
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patří mimo jiné odkládáním mateřství do vyššího věku a postupný nárůst různorodosti
v životních drahách a formách soužití, s čímž velmi úzce souvisí rovněž růst bezdětnosti
[Sobotka 2006], tj. fenoménu, který může podstatným způsobem ovlivnit život a mezigenerační
vztahy ve stáří.

Pro ilustraci, v době socialismu, kdy manželství a rodičovství představovalo téměř
universalistickou hodnotu, lidé uzavírali sňatek ve velmi nízkém věku a většina dětí se rodila
v manželství a v nízkém věku rodičů, se konečná bezdětnost žen (narozených po roce 1930)
pohybovala na úrovni 6-7 %12. Trendy započaté rokem 1989 však ukazují, že tento model se již
stává minulostí, neboť podle předpokladů Sobotky by dle nízké varianty projekce bezdětnosti
zůstalo bezdětných 13-14 % žen narozených v letech 1975-1978 a podle vysoké varianty by byl
podíl bezdětných žen u kohorty 1975 15,5 % a u kohorty 1978 19,5 % [Sobotka 2006], přičemž
demografové se shodují, že i do budoucna bude hladina bezdětnosti dále narůstat13.

V této souvislosti nabývá na významu otázka bezdětnosti ve stáří. V seniorském věku, kdy
se po skončení ekonomické aktivity většina každodenních aktivit odehrává ve sféře soukromé,
mají nezastupitelný význam sociální vazby. Absence příbuzných v prokreakční linii však může
pro bezdětné osoby představovat „nutnost“ nahradit tyto vazby jinými sociálními vztahy.

Z kvalitativního výzkumu provedeného D. Sýkorovu (2008) mezi bezdětnými seniory
vyplynulo, že většina seniorů, kteří nemají děti, disponuje poměrně rozsáhlými a různorodými
sociálními sítěmi, které se zdají být pestřejší i odlišně vnímané než v případě seniorů-rodičů.
Zásadní význam má pro seniory vztah s životním partnerem, který respondenti ve zmíněném
výzkumu hodnotili jako pevný, spolehlivý a plný vzájemného porozumění. Výhodou seniorů
žijících v manželství je kromě zmíněného emocionálního i materiálního zázemí též skutečnost,
že ztratí-li jeden z partnerů soběstačnost, přebírá druhý z páru odpovědnost za péči o něj (pokud
na ni stačí), potažmo domácnost. To pochopitelně platí univerzálně, bez ohledu na to, zda jsou
v rodině děti či nikoli, v případě bezdětných párů je ovšem zátěž kladená na partnera
poskytujícího péči podstatně větší, než když mohou vypomoci i další blízcí příbuzní (resp. děti)
a tuto obtížnou situaci, byť třeba jen emocionálně, společně sdílet. Někdy přílišná orientace na
manželský vztah s sebou navíc přináší riziko omezení dalších sociálních vazeb, jehož důsledky
se negativně projevují zejména v případě ovdovění.

Vedle partnerů jsou pro bezdětné starší lidi významné též vztahy se sourozenci a jejich
rodinami, přičemž pro svobodné, rozvedené či ovdovělé seniory bývají sourozenci primárním
zdrojem emocionální podpory [Sýkorová 2008: 123]. Velmi často se upínají též na synovce a
neteře, kteří jim do určité míry nahrazují chybějící děti. Zajímavým zjištěním v tomto kontextu

12 Tyto hodnoty jsou ve výrazném kontrastu s hodnotami konečné bezdětnosti žen narozených na přelomu 19. a 20.
století, zasažených první světovou válkou a hospodářskou krizí ve 30. letech 20. století, pohybujícími se okolo 20 %.
Konečná bezdětnost byla v tomto období vysoká i u vdaných žen, z nichž zůstávalo bez potomků zhruba 13 %
[Sobotka 2006; Juříčková 2005].
13 Ve srovnání se sousedními zeměmi (např. Rakouskem, Polskem a Slovenskem) však celoživotní bezdětnost
zůstane v České republice pravděpodobně nižší [Sobotka 2006].
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je, že k posílení vzájemných vazeb s těmito blízkými používají senioři nezřídka finance, a to
jako prostředek zajištění zájmu, respektu a pomoci druhých, resp. jako formu jejich
kompenzace. Pozice bezdětných seniorů v širší rodině tak nejsou zcela rovnocenné vztahům,
jaké mají senioři s vlastními dětmi a vnoučaty, nicméně i v jejich vztazích, jak se prokázalo
v kapitole Podoby mezigenerační výpomoci, mohou hrát finance významnou roli.

V neposlední řadě jsou pro lidi v této životní situaci nepostradatelnými zdroji sociálních
kontaktů přátelé a rovněž sousedé. S nimi bývají ve srovnání s přáteli vztahy většinou spíše
povrchnější, ovšem díky prostorové blízkosti jsou důležitou oporou pro případ potřeby drobné
(a rychlé) výpomoci [Sýkorová 2008].

Z výše uvedeného je patrné, že sociální a rodinné vazby jsou pro bezdětné seniory velmi
důležité a do jisté míry úspěšně nahrazující chybějící děti. Platí to však povětšinou pouze po tu
dobu, po kterou seniorovi jeho zdravotní stav umožňuje zachovat si soběstačnost. Ve chvíli, kdy
se starší člověk stane ve větší míře závislý na pomoci druhé osoby, se totiž může, pokud není
péči schopen zajistit partner, zdráhat obracet o neformální pomoc ke své širší rodině, která je
v rodinách s dětmi většinou vnímána jako přirozená. Širší rodinní příslušníci totiž mohou na
jedné straně projevovat menší ochotu tuto náročnou péči poskytovat a navíc mohou být zatížení
péčí o své blízké příbuzné, a na další pomoc by tedy již neměli čas či energii. Bezdětní senioři
se tak ve srovnání se svými vrstevníky, kteří děti mají (samozřejmě pouze za podmínky, že
rodina a děti péči a pomoc poskytovat mohou a chtějí), mohou nacházet ve výrazně složitější
situaci. Jako řešení tak raději volí pomoc formální a snaží se na své stáří co nejlépe finančně
zajistit, aby měli na hrazení potřebných služeb dostatečné prostředky. To se jim však ve
srovnání s vrstevníky-rodiči může naopak dařit podstatně lépe, vzhledem k jiné struktuře a výši
nutných výdajů v průběhu předchozího života. Stále akcentovaná nutnost dostatečně široké
nabídky terénních, ambulantních i pobytových služeb se tedy v této souvislosti jeví jako ještě
více aktuální.

Závěr

Mezigenerační solidarita a vzájemná výpomoc mezi rodinnými příslušníky je i přes veškeré
společenské změny vyznačující se individualizací jedinců, důrazem na profesní uplatnění apod.
stále velice významná. České rodiny jsou poměrně soudržné, což se projevuje mimo jiné v
jednoznačné tendenci bydlet v poměrně těsné blízkosti svých nejbližších příbuzných (rodičů i
dětí). Tato prostorová blízkost totiž usnadňuje vzájemné kontakty a návštěvy, které bývají
v rodinách uskutečňovány obvykle velmi často. Drtivá většina osob se se svými blízkými vídá
minimálně jednou měsíčně, přičemž nejčastější četnost rodinných návštěv je jednou až dvakrát
týdně. Mezigenerační výpomoc a podpora na mikrosociální úrovni může nabývat různých
podob a obvykle bývá obousměrná, tj. jak od rodičů k dospělým dětem, případně vnoučatům,
tak i opačně, od dospělých dětí směrem ke (stárnoucím) rodičům. Nejčastějším typem podpory
je podpora emocionální, která, ačkoli ji nelze oproti ostatním způsobům výpomoci vyjádřit
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fyzickou náročností, je ve všech fázích rodinného cyklu nepostradatelná. Poskytování rad, snaha
pomoci při řešení problémů či jen pouhé vyslechnutí toho druhého je totiž mnohdy důležitější
než kupříkladu pomoc materiální. Vědomi si tohoto významu, snaží se v tomto ohledu být
rodiče oporou svým dospělým dětem stejně tak, jako děti svým rodičům. Rodiče dospělým
dětem a jejich rodinám kromě pomoci emocionální pomáhají velmi často též s péčí a výchovou
vnoučat, která ponejvíce hlídají. Fyzická pomoc, kterou naopak poskytují dospělé děti svým
rodičům, se soustřeďuje především na pomoc při větších domácích pracích, případně na pomoc
s chodem domácnosti. Co se týče finanční podpory, směřuje častěji od rodičů k dětem, nežli
naopak, čímž si zejména ve vyšším věku mohou rodiče nepřímo kompenzovat přijímanou
fyzickou výpomoc.

Intenzita a podoba mezigenerační výpomoci i její směr se může v průběhu rodinného cyklu
proměňovat, což je nejmarkantnější v době, kdy se rodičům spolu s postupujícím věkem začne
zhoršovat zdravotní stavu, v důsledku čehož ztrácejí soběstačnost a začínají být v různé míře
odkázáni na pomoc jiné osoby. Tato pomoc by dle názorů české veřejnosti měla být
poskytována především rodinou, resp. dětmi, přičemž nároky na stát jsou kladeny především
v oblasti finančního zabezpečení. Poskytování péče nesoběstačným stárnoucím členům rodiny
je tedy jedním z nespecifičtějších příkladů mezigenerační solidarity a zároveň i jednou
z nejnáročnějších forem pomoci, představující pro pečovatele i jeho rodinu velkou zátěž. Přesto
je brána jako morální závazek a vyjádření vděčnosti a lásky svým nejbližším. Péče rodinná má
oproti péči institucionální pro jejího uživatele i pro státní sociální systém nespočet výhod, proto
je třeba roli rodiny v tomto směru podporovat a posilovat. Za účelem zajištění co největší
možnosti volby je vhodné především rozšiřovat (případně zkvalitňovat) nabídku terénních a
ambulantních služeb pro seniory, které budou reflektovat jejich individuální potřeby a usnadní
pečovatelům jejich roli. Ti by měli mít možnost být v případě potřeby uvolněni od svých
povinností a samozřejmě, za pomoci dalších subjektů, mít možnost skloubit pečovatelské
povinnosti s ostatními (pracovními i soukromými) závazky a zájmy. Dostatečná dostupnost
alternativních forem péče k péči rodinné je zároveň nezbytná v těch případech, kde rodina na
péči sama nestačí nebo její podpora zcela chybí. Specifickou skupinou jsou pak bezdětní
senioři, kteří se vzhledem k absenci příbuzenských vazeb v prokreační linii mohou při ztrátě
soběstačnosti ocitat v poměrně složité situaci, především pokud by nerodinné formy podpory
byly v jejich případě nedostupné.
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