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Anotace 

Diplomová práce „Ageismus jako střet věkových skupin“ pojednává o postavení 

a o vzájemných vztazích lidí různého stáří v České republice. Autorka se zaměřuje na 

význam a důsledky věkové kategorizace společnosti v očích jejích členů. Předmětem 

zájmu je zejména postavení mladých lidí ve věku 20 až 29 let a seniorů starších 70 let. 

Ageismus je totiž v této práci považován za nebezpečný fenomén, který se formuje 

v interakci odlišných věkových skupin. K interpretaci vztahů mezi věkovými skupinami 

autorka využívá perspektivu sociální psychologie, zejména aplikuje teorii sociální 

identity. V empirické části práce je na základě analýzy dat z kvantitativního výzkumu 

European Social Survey Round 4 nejprve zkoumán vztah jedince k jeho vlastní věkové 

skupině. Poté se autorka zaměřuje na popis sdílených stereotypů a předsudků vůči 

věkovým skupinám, na zkušenosti s věkovou diskriminací a na míru segregace 

věkových skupin ve společnosti. Na závěr jsou nastíněny možné cesty ke zmírnění 

ageismu, jejichž společným cílem je snaha o formování věkově integrovanější 

společnosti. 
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Anotation 

The thesis „Ageism as a conflict of age groups“, examines the perceived rank 

and relationships between people of different age in the Czech Republic. The author 

focuses on the significance and consequences of the age categorization of our society 

from the view of its members. The subject of interest are mainly perceptions of young 

people aged 20 to 29 years and seniors over 70 years old. This is based on the 

presumption that ageism as a dangerous phenomenon is formed in the interaction of 

different age groups. The author uses social psychological perspective to study inter-

group relations. Especially, the social identity theory is applied. The empirical part of 

this thesis is based on the analysis of quantitative data from the European Social Survey 

Round 4 research project. Firstly, the relationship between individual and his own age 

group is examined. The author then explores forms of socially shared stereotypes and 

prejudices against age groups, people’s experiences with age discrimination and the 

matter of age segregation. Some ways for reducing ageism are outlined at the end of the 

study. Their shared goal is to form and support an age-integrated society. 

 

 

Klíčová slova 

ageismus, věková skupina, diskriminace, stereotypy, předsudky, věková 

integrace, teorie sociální identity 

 

Keywords 

ageism, age group, discrimination, stereotypes, prejudice, age integration, social 

identity theory 

 

 

 

 

Tato diplomová práce byla napsána s podporou Grantové agentury UK projektu 

č. 76310 „Ageismus jako střet generací – stereotypizace a autostereotypizace věkových 

skupin“. 

 

 



Diplomová práce 

 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila 

jen uvedené prameny a literaturu. 

 

2. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna veřejnosti pro účely 

výzkumu a studia.  

 

 V Praze dne 20. května 2010 Romana Benešová 

 

 

 



Diplomová práce 

 
 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí své diplomové práce doktorce 

Kláře Plecité za rady, připomínky a odbornou podporu při psaní diplomové práce. 

 

 



Diplomová práce 

 
 

7 

Obsah 
 

Obsah............................................................................................................ 7 

1. Úvod........................................................................................................ 8 

2. Teoretické uvedení do problematiky ................................................ 11 

2.1 Ageismus – definice a vymezení ................................................. 11 

2.2 Představení pojmů vážících se k věkové strukturaci................... 12 

2.3 Paradigmata ageismu ................................................................... 14 

2.4 Teorie meziskupinových vztahů .................................................. 15 

3. Ageismus na základě výzkumu Europen Social Survey Round 4..19 

3.1 Data a metoda .............................................................................. 19 

3.2 Základní pojmy k věkovým skupinám ........................................ 20 

3.3 Věková identita ............................................................................ 23 

3.4 Stereotypy a předsudky................................................................ 51 

3.4.1 Věkové předsudky a stereotypy................................. 53 

3.5 Diskriminace................................................................................ 69 

3.5.1 Věková diskriminace................................................. 70 

3.6 Věková segregace ........................................................................ 81 

4.  Jak zmírnit ageismus? Cesty k věkové integraci .............................. 92 

5. Závěr .................................................................................................... 95 

6. Seznam grafů a tabulek...................................................................... 99 

7. Použitá literatura .............................................................................. 101 

8. Projekt diplomové práce .................................................................. 106 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce 

 
 

8 

1. Úvod 
 

Tato diplomová práce se zabývá rolí věku při strukturaci dnešní české 

společnosti. Na věk se přitom dívám zejména jako na nástroj pro kategorizaci 

jednotlivců, pro vytváření společenských skupin, a pro formování vztahů mezi nimi.  

V této práci ověřuji předpoklad, že příslušnost k věkovým skupinám ovlivňuje 

vnímaní vlastního postavení ve společnosti i pohled na druhé. Uvědomění si vlastní 

věkové identity můžeme využívat v mnoha situacích, kdy si nejsme jisti, co je nebo není 

správné. Na základě svého věku běžně můžeme zhodnotit, zda se chováme, vypadáme, 

pracujeme, vyděláváme, trávíme čas a prostě žijeme „správně“,  nebo bychom měli 

v něčem přidat či ubrat. A stejným způsobem pracujeme se znalostí věku druhých. 

Jednotlivce zařazujeme do věkových skupin, od jejichž členů očekáváme určité 

podobné znaky. Někdy pak hodnotíme, do jaké míry jednotlivci tyto znaky naplňují 

nebo ne. Jindy shodné znaky už jen předpokládáme a o jejich platnosti dále 

neuvažujeme.  

Při pohledu okolo sebe můžeme mít pocit, že strukturace společnosti na základě 

věku je v pořádku, že je společensky prospěšná a hlavně nutná. Předpoklad funkčnosti 

věkové strukturace společnosti je sporný a těžko ho můžeme zcela přijmout nebo zcela 

odmítnout. Jisté ovšem je, že v minulosti tomu v takové míře nebylo a je proto dobré o 

tomto zřízení alespoň pochybovat. Věk v minulosti netvořil bariéry pro uspořádání 

lidského života a soužití jako dnes. Význam věku zesílil v období industrializace a 

přispěly k tomu zejména dva procesy, které bych ráda vyzdvihla. Prvním je proces 

institucionalizace životního běhu (Vidovićová 2008: 21). Tehdy se čas a věk staly 

základními jednotkami sloužícími k udržení systému organizace práce. Všichni tak dnes 

víme, že existují oddělené životní etapy sloužící pro vzdělávání, práci a odpočinek. Za 

druhý důležitý proces vztahující se ke stejné etapě společenského vývoje považuji 

přechod od rodiny tradiční k rodině moderní. Z hlediska věku je moderní rodina typická 

zejména věkově homogenními manželstvími, věkově odstupňovanými generacemi a 

soužitím v dvougeneračních domácnostech (Možný 2008). Oba tyto procesy přispěly 

k nárůstu významu věku a k separaci věkových skupin.  

Protože se dnes rodíme do věkově strukturované společnosti, považujeme 

posuzování lidí podle jejich věku za přirozené a funkční. Je tomu ale vážně tak? Dnešní 

věkově diferencovaná společnost může trochu připomínat život ve společnosti 

minulosti, která považovala za přirozené a funkční striktně odlišovat role mužů a žen. 
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Bylo jistě na první pohled velmi funkční, když se všichni mohli spolehnout na to, že se 

žena automaticky postará o děti a domácnost. Zároveň se toto dělení zdálo velmi 

přirozené: ženská jemnější stavba těla a emotivnější povaha se zdají být přímo 

předurčené k zastávání rodinných rolí. Poté ovšem byla rozpoznána značně 

diskriminační funkce stereotypů ženské a mužské role. O genderu a sexismu bylo od té 

doby řečeno mnohé. Společnost se tak postupně oprošťuje od této ideologie. Podobně 

dlouhodobě řešíme následky ideologie přirozeně připisující odlišnou kvalitu skupinám 

na základě jejich etnicity, neboli rasismus. Ageismus jako ideologie byl poprvé 

rozpoznán před čtyřiceti lety a tato práce se pokusí o rozšíření poznatků v této oblasti. 

Před čtyřiceti lety vše začalo rozpoznáním diskriminace starších lidí. 

Výzkumníci v čele s Robertem Butlerem si začali všímat, že lidé automaticky očekávají 

od starších lidí charakteristiky jako je nemohoucnost, špatné zdraví, nevýkonnost, 

senilita a jednají s nimi proto nerovným způsobem. Reakcí byla řada výzkumů, které 

dokázaly, že negativní biologické změny související s opotřebováním lidského 

organismu nastávají ve větší míře až v období těsně předcházejícím smrti (tedy ne 

v dlouhém období nazývaném stáří). Nikdy se také nepodařil prokázat lineární vztah 

mezi výkonností nebo zdravím a věkem.  

Spolu se společenským vývojem, rozvojem medicíny a zvýšením životní úrovně 

společnosti, je navíc každá další stárnoucí kohorta zdravější, vzdělanější a bohatší. To 

by mělo stereotypy stáří bořit. Že by se ale společnost stávala věkově plastičtější, tomu 

nic nenasvědčuje. Naopak. V době, kdy se pomalu mění věková struktura společnosti, a 

kdy se zdá být sbližování věkových skupin velmi potřebné, jsme spíše svědky 

vyzdvihování významu věkových limitů a rozdmýchávání negativních emocí mezi 

věkovými skupinami. Média nás nenechávají zapomenout, že starších lidí přibývá, což 

není prezentováno jako úspěch lidské civilizace, ale jako ohrožení jejího fungování. 

Mladí jsou systematicky připravováni na to, že jsou v historicky bezprecedentní pozici, 

že jejich postavení je ohrožené, že na ně s přibývajícím počtem starších lidí nebude 

nikdo myslet, a že budou pykat za dlouhověkost druhých celoživotní tvrdou prací a 

vysokými odvody. Naopak starší generace je často prezentovaná jako masa bílých hlav, 

která je závislá na zvůli mladých a zároveň se jim snaží vzdorovat.  

V tomto diskursu se zdá, že je solidarita napříč věkovými skupinami ohrožena a 

nahrazuje ji často spíše konflikt. Ověření existence takového napětí bude jedním z cílů 

této práce. Onen konflikt je přitom atributem vztahů mezi věkovými skupinami. V této 

práci se proto nebudu dívat na ageismus jako na způsob posuzování jedné skupiny 
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zbývající společností. Cílem diplomové práce je studovat ageismus jako charakter 

vztahů mezi různými věkovými skupinami, a to zejména mezi krajními věkovými 

segmenty české dospělé populace. Na ageismus se tak budu dívat z perspektivy sociální 

psychologie. Doufám, že odhalení a popis vztahů mezi lidmi různých věkových skupin 

pomůže identifikovat způsoby povzbuzení mezigenerační soudržnosti. 

Po představení základních teorií potřebných pro ukotvení práce se zaměřím na 

analýzu kvantitativních dat z výzkumu European Social Survey Round 4 

reprezentativních za populaci České republiky. Nejprve budu chtít popsat vztah člověka 

k jeho vlastní věkové skupině. Na základě teorie sociální identity budu zjišťovat, jaký 

má věková skupinová identita význam v dnešní společnosti, a jak ji pociťují lidé 

různého stáří. Poté se přesunu k tématu vztahů napříč věkovými skupinami. Budu chtít 

zmapovat, jakým typům stereotypů a předsudků podléháme při hodnocení osob ve 

věkových kategoriích 20 až 29 a 70 a více let. Dále se zaměřím na přímé zkušenosti lidí 

s věkovou diskriminací. Na závěr analytické části budu chtít ověřit stupeň věkové 

segregace české společnosti. Následně nastíním možná východiska pro zmírnění 

ageismu v České republice vyplývající z teorie sociální identity.  
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2. Teoretické uvedení do problematiky 
 

2.1 Ageismus – definice a vymezení 

 

Když Robert Butler poprvé použil slovo ageismus, měl jím na mysli 

„systematické stereotypizování a diskriminace lidí pro jejich vyšší věk“ (Butler 1969: 

243, překlad autorka). Od té doby se zájem o studium fenoménu několikrát znásobil a 

ageismus se postupně stává slovem stejně známým jako sexismus nebo rasismus.  

I přesto neexistuje ustálená definice pojmu. Z těch, které kolidují s přístupem 

k ageismu jak je o něm pojednáno v této práci budu jmenovat dvě. Jednoduchá definice 

Palmora říká, že ageismus je „jakýkoli předsudek nebo diskriminace proti jedné věkové 

skupině nebo v její prospěch“ (Palmore 1990: 4, překlad autorka). O trochu složitější, 

ale zároveň přesnější je pak definice Vidovićové: 

„Ageismus je ideologie založené na sdíleném přesvědčení o kvalitativní 

nerovnosti jednotlivých fází lidského životního cyklu, manifestované skrze proces 

systematické, symbolické i reálné stereotypizace a diskriminace osob a skupin na 

základě jejich chronologického věku a/nebo na jejich příslušnosti k určité 

kohortě/generaci.“ (Vidovićová 2008: 113) 

Tyto dvě definice společně ukazují velký nárůst v objemu toho, co vše je dnes 

považováno za ageismus. Podstatné aspekty fenoménu, které bych ráda zdůraznila, 

přestože se v definicích objevují jsou zejména tyto: 

- Ageismus je ideologie a přesvědčení. Ageismus má širší význam než věková 

diskriminace, která je pouze jednou z jeho složek. 

- Ageismus předpokládá kvalitativní nerovnost. Je třeba rozlišit věkovou 

diskriminaci od věkově diferencovaného jednání, které je motivováno 

uvědoměním si reálných souvislostí jednotlivých životních fází.  

- Ageismus nemá podobu pouze negativních stereotypů a předsudků. Stejně 

ageistické jsou pozitivní stereotypy vážící se k věku nebo například přehnané 

ochranitelství členů určitých věkových skupin, které v nich zároveň vyvolává 

pocity podřazenosti. 

- Ageismus se dnes již neváže pouze k etapě stáří, ale je jím myšleno stereotypní 

nahlížení na jakoukoli věkovou skupinu. 
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Tématem této diplomové práce bude studium ageismu jako povahy vztahů mezi 

věkovými skupinami. Ageismus bude přitom postupně popsán z hlediska svých 

základních dimenzí. Těmi jsou stereotypy jako kognitivní dimenze ageismu, předsudky 

jako dimenze emocionální a diskriminace jako dimenze behaviorální. Hlubší teoretické 

pozadí těchto pojmů a souvisejících konceptů bude vždy přiblíženo v rámci patřičné 

kapitoly.  

 

2.2 Představení pojmů vážících se k věkové strukturaci 

 

V definici ageismu Vidovićové se vyskytují tři zásadní termíny, které souvisí 

s problematikou, a které je podle mě zároveň třeba blíže vysvětlit. Jedná se o pojmy 

fáze životního cyklu, kohorta a generace. Já k těmto pojmům přidám pojem věková 

skupina a postupně vysvětlím jak jejich obsah, tak vztah mezi nimi.  

Všechny tyto čtyři pojmy (fáze životního cyklu, kohorta, generace, věková 

skupina) popisují určité způsoby periodizace na základě stáří člověka. Každý z nich ale 

využívá k této periodizaci jiný klíčový aspekt: 

• Koncept fází životního cyklu pracuje s věkově, sociálně a biologicky 

definovanými hraničními body, jimiž člověk v průběhu svého života prochází. Pomocí 

periodizace životního cyklu jsou definována stádia, která představují v podstatě ideální 

typy lidského vývoje. Existuje několik způsobů periodizace lidského životního cyklu. 

Například Jandourek ve svém Sociologickém slovníku (2001) uvádí základní fáze 

životního cyklu, jimiž jsou dětství, mládí (teenagerství), mladá dospělost, zralá 

dospělost a stáří. Je ale známo mnoho dalších způsobů periodizace lidského vývoje, 

v nichž hraniční body životních fází tvoří věk, biologický vývoj a/nebo sociální role 

(např. Příhoda 1974, Erikson 1999). 

• Pojem kohorty je odvíjen od jednoho základního bodu, kterým je nejčastěji 

narození. Jedna kohorta má pak společný právě tento definovaný bod (narodili se ve 

stejném časovém období). Případně může být kohorta definována jakoukoli jinou 

demografickou nebo sociální událostí (rokem svatby, ukončení školy, věkem prožití 

určité společenské události…).  

• Generace je pojmem příbuzným ke kohortě, jelikož je také odvozená od 

společné zkušenosti příslušníků takto definované skupiny. Generace ovšem není nabyta 

ani tak demografickými významy, jako spíše významy sociálními. Generace je chápána 
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jako „skupina ročníků, které prošly socializačním procesem v podobných historických a 

kulturních podmínkách (například generace 60. let, generace baby boomu, 

polistopadová generace)“ (Jandourek 2001). 

• Věková skupina je oproti výše popsaným pojmům konstruktem na první pohled 

jednodušším.  Věková skupina je v pojetí této práce konstruována jako skupina lidí 

stejného chronologického stáří. Věk je a priory jediným definičním prvkem. Věková 

skupina je tedy konstruována na stejném principu jako věková kategorie. Na rozdíl od 

kategorií, jejichž hodnoty jsou uváděny pouze pomocí číselných intervalů, pro věkové 

skupiny se vžívají pojmenování jako mladý, starý nebo ve středním věku (zde 

upozorňuji na rozdíl mezi fázemi životního cyklu, které hovoří o vývoji, zatímco 

věkové skupiny jsou statickou veličinou). Často se přitom hovoří o tom, že věková 

skupina je spíše kulturním než biologickým konstruktem. Do jaké míry v definici 

věkové skupiny hraje roli věk či jiné sociálně podmíněné aspekty a zda tak věková 

skupina přesahuje pojem věkové kategorie coby analytického nástroje, to bude teprve 

předmětem studia této práce.  

Jak je z výše popsaných definic patrné, čas, věk a vývoj v čase diskriminují lidi 

do různých struktur. Každý člověk se nachází v určité fázi svého životního vývoje, na 

základě několika charakteristik může patřit do různých kohort, věkem jej můžeme 

přiřadit do různě širokých věkových skupin a na základě období své socializace je 

členem určité generace. Vlivy příslušnosti k těmto strukturám na člověka se prolínají a 

není možné snadno odlišit, která z daných struktur má na náš život větší vliv.  

Jak uvádí definice ageismu podle Vidovićové, ageismus nás může postihovat 

pro náš věk, nebo pro naši příslušnost k jakékoli z výše popsaných struktur. Tato práce 

se zabývá studiem ageismu jako střetu věkových skupin. Příslušnost k věkové skupině 

se na první pohled zdá být nejméně relevantním zdrojem věkové diferenciace právě 

proto, že na rozdíl od konceptů životních fází či generací strukturuje lidi zejména podle 

hodnoty věku. Případ nejednotného posuzování lidí na základě jejich příslušnosti 

k věkové skupině proto považuji za nejexplicitnější projev ageismu jako ideologie. 

Zároveň jsem si ovšem vědoma toho, co bylo popsáno v předcházejícím odstavci. Tedy 

že od významu generační či kohortní příslušnosti nebo ukotvení člověka v určité životní 

fázi konstrukt věkových skupin nikdy zcela neočistím.  
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2.3 Paradigmata ageismu 

 

Na problematiku ageismu je možné pohlížet z několika různých perspektiv. 

Přehled čtyř základních přístupů představuje Vidovićová (2008: 109 – 111). Patří mezi 

ně: 

- Paradigma věku, jehož hlavní představitelkou je Rileyová, uvažuje o věku jako 

jednom ze základních prostředků stratifikace společnosti. Věk ovlivňuje náš 

přístup k vzácným statkům a rolím a vytváří ve společnosti nerovnosti tím, že tyto 

nedostatkové komodity distribuuje.  

- Politická ekonomie stárnutí vnímá věkové nerovnosti jako problém na úrovni 

ekonomických, politických a ideologických struktur, přičemž se zaměřuje zejména 

na strukturní aspekty stárnutí, méně na aspekty individuální. (McMullin 2000 in 

Vidovićová 2008: 110) 

- Socialisticko-feministický přístup a paradigma obsahové a přístupové diverzity 

pak sledují věk jako jednu ze strukturujících charakteristik, avšak zasazenou do 

kontextů strukturací na základě pohlaví či etnicity. Všechny tyto charakteristiky 

jsou pak sledovány jako mocensky nabyté atributy organizující společnost.  

Mezi výčet možných perspektiv nazírání na ageismus bych zařadila také 

interdisciplinární obor na pomezí sociálních, humanitních a lékařských věd, a to 

gerontologii. Ta má, jak z jejího názvu vyplývá, na zřeteli zejména problematiku 

seniorů, a to v jejích nejširších rozměrech, tedy i v oblasti ageismu a věkové 

diskriminace starších lidí. Na rozdíl od výše jmenovaných sociologických paradigmat se 

jedná o nauku o stáří a stárnutí, která se věnuje i zkoumání biologických procesů 

vážících se ke stárnutí lidského organismu. 

K těmto paradigmatům přidávám šestý pohled, jímž je perspektiva sociálně 

psychologická, ze které se budu na ageismus dívat ve své práci já. Předmětem mého 

studia nebude věk jako samostatná charakteristika, ale jako nástroj pro vytváření 

věkových skupin. Náplní práce pak bude studium vztahů mezi těmito věkovými 

skupinami. Zkoumání ageismu z mého pohledu se bude protínat zejména se zájmy 

paradigmatu věku M. Rileyové. Smyslem ovšem nebude popsat funkci věku jako spojité 

proměnné, ale spíše jako nástroje pro kategorizaci jednotlivců. Podstatnější než výše 

popsaná paradigmata dnes využívaná pro studium ageismu je proto pro mě porozumění 
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konceptům vážícím se k meziskupinovým vztahům. Ty jsou nastíněny v následující 

kapitole. 

 

2.4 Teorie meziskupinových vztahů  

 

Jak již název této práce napovídá, mým hlavním cílem není studium ageismu 

v jeho nejčastěji zmiňované podobě, neboli ageismus jako znevýhodnění či 

diskriminace starších lidí. Ačkoli diskriminaci seniorů považuji za vážný problém, který 

si zaslouží velkou pozornost, ve své práci jsem se rozhodla studovat ageismus spíše jako 

vzájemný střet věkových skupin, který může ovlivňovat soudržnost dnešní společnosti. 

Jedním z předpokladů této práce je, že zařazování do věkových skupin ovlivňuje 

náš život podobnými způsoby jako naše příslušnost k ostatním společenským skupinám 

či kategoriím. Proto jsem se rozhodla studovat věk jako proměnnou tvořící bariéry 

sociálních kategorií, v nichž přijímáme členství. Představím proto některé teoretické 

koncepty vážící se ke vztahům mezi společenskými skupinami. Na základě tohoto 

přehledu budu volit teoretické zázemí mého nazírání na problematiku vztahů mezi 

věkovými skupinami. 

Problém ageismu budu studovat z perspektivy sociální psychologie, která se 

meziskupinovými vztahy (intergroup relations) zabývá. Co je myšleno pojmem 

„intergroup relations“, jež je v ohnisku zájmu autorů z této oblasti? Sociální 

psychologové je definují jako:  

„Jakékoli aspekty lidské interakce, ve kterých se jednotlivci chápou jako členové 

sociální kategorie nebo jsou za příslušníky sociální kategorie považováni ostatními.“ 

(Taylor, Moghaddam 1994, překlad autorka) 

Tato definice vztahů mezi skupinami žádným způsobem nelimituje, jaký má mít 

skupina charakter, velikost nebo strukturu, abychom ji mohli považovat za sociální 

kategorii. Definice neurčuje ani to, jaký typ vztahů či jejich projevů sociální 

psychologie zkoumá. To jsou také důvody, proč jsem se rozhodla sociálně 

psychologický koncept využít pro studium vztahů mezi věkovými skupinami, ačkoli 

autoři dále citovaných děl vždy uvažovali spíše vztahy mezi pohlavími, skupinami dle 

etnicity, náboženské příslušnosti, národnosti, sociální třídy a podobně. 

 Sociální psychologové vypracovali mnoho teorií týkajících se tématu. Já se 

budu při následujícím velmi stručném popisu základních teorií inspirovat výběrem 
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přístupů, které představují Taylor a Moghaddam ve své knize Theories of intergroup 

relations (1994). Mezi ty patří zejména teorie reálného konfliktu (realistic conflict 

theory), teorie relativní deprivace (relative deprivation theory), teorie spravedlnosti 

(equity theory) a teorie sociální identity (social identity theory).  

• Teorie reálného konfliktu byla popsána na základě experimentů na dětském 

táboře, z nichž zřejmě nejznámější je Robbers Cave experiment, kde mezi sebou 

soutěžily výzkumníkem vytvořené chlapecké týmy. Autorem teorie je sociální 

psycholog M. Sherif, který přichází s myšlenkou, že společenské skupiny a střety mezi 

nimi jsou založeny na existenci reálného konfliktu plynoucího z rozdílných zájmů dvou 

skupin. Lidé začnou upřednostňovat vlastní skupinu před druhými ve chvíli, kdy je 

postavena proti jiné skupině v soutěži o určité statky. Konflikty mezi skupinami jsou tak 

založeny na reálném boji o tyto statky a předsudky a diskriminace vznikají jako snaha o 

získání statků pro vlastní skupinu. Tato teorie pracuje s teorií her a je považována za 

koncept využitelný zejména v sociálně ekonomické rovině. 

• Teorie relativní deprivace byla vyvinuta S. A. Stouferem v rámci výzkumu 

„American Solider“. Stoufer sledoval vojáky a jejich vztah k vlastním a ostatním 

vojenským jednotkám. Na základě svého pozorování uvádí, že členové různých skupin 

přirozeně vzájemně porovnávají své postavení. Hůře postavená skupina se pak cítí 

relativně nespokojená, neboli deprivovaná, naopak druhá se vyznačuje spokojeností. 

Pocit deprivace u první z nich ústí v touhu zařadit se do druhé, referenční skupiny. Ke 

stupňování této deprivace pak dochází, pokud je do referenční skupiny uzavřen nebo 

omezen přístup. Skupinový konflikt je tak podle této teorie výsledkem deprivace jedné 

skupiny oproti druhé. Teorie nalezla široké využití zejména při studiu sociálních hnutí. 

• Dalším přístupem je teorie spravedlnosti. Ta byla vyvinuta J. Adamsem při 

zkoumání vztahů na pracovišti. Adams říká, že lidé se srovnávají s ostatními v oblasti 

svých vkladů a výnosů. Pokud je v tomto poměru mezi lidmi nerovnováha, vzniká 

konfliktní situace. Ta vyvolává nepříjemné pocity jak u toho, kdo získává méně (pocit 

ukřivděnosti), tak i u toho, kdo získává více (pocit viny). Skupinový konflikt je tak 

následkem nespravedlivě vnímaného poměru vkladů a výnosů jedné skupiny vůči 

druhé. Tento přístup bývá řazen mezi teorie vztahů mezi skupinami, využití ale nachází 

i při studiu vztahů mezi jednotlivci. 

• Teorie sociální identity byla představena Tajfelem a Turnerem, ale souvisí s 

dalšími koncepty, například Festingeorvu teorii sociálního porovnání (comparison 
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theory) nebo Turnerem dále rozvíjenou teorii sebekategorizace (self-categorization 

theory) (Hogg, Abrams 2001).  Tyto koncepty mají podobné základy, ale důraz kladou 

na rozdílné procesy v rámci tohoto přístupu. Teorie sociální identity vychází stejně jako 

dvě výše představené z předpokladu porovnávání skupin. Teorie sociální identity ale 

říká, že smyslem tohoto porovnávání je zejména hledání vlastní identity, neboli hledání 

vlastního místa ve společnosti. Nalézání vlastní identity je základní potřebou každého 

člověka a tuto svou identitu konstruujeme z velké části na základě své sociální identity, 

neboli své skupinové příslušnosti. Sociální identitou je tak myšleno členství v sociálních 

kategoriích, jehož uvědomění nám pomáhá hledat své místo a pozitivně vnímat sebe 

sama.  

Sociální identita každého z nás je utvářena ve čtyřech doplňujících se procesech. 

První fází je kategorizace, kdy lidi pro zjednodušení zařazujeme do kategorií, při čemž 

do některých z nich řadíme také sebe sama. Druhým pojmem je sociální identifikace, 

která představuje naše začlenění do kategorií a získání pocitu příslušnosti k těmto 

skupinám. Pomocí procesu porovnávání pak porovnáváme svou skupinu se skupinami 

druhými, při čemž se vždy snažíme vycházet z tohoto srovnání jako skupina „vítězná“, 

abychom oproti ostatním získali pozitivní sociální identitu. A spolu s tím se v procesu 

psychologického oddalování snažíme vidět vlastní skupinu blízko ostatním pozitivně 

vnímaným skupinám a naopak co nejdále od skupin s negativním statusem (Tajfel 

1982).  

Skupinový konflikt je v tomto pojetí vnímán jako následek snahy o získání 

pozitivní sociální identity jedné skupiny na úkor skupiny jiné. 

Každá z těchto nastíněných teorií má své využití v různých kontextech. V 

problematice konfliktů věkových skupin se mohou částečně uplatit všechny popsané 

přístupy. V ekonomické rovině bychom mohli využít teorii reálného konfliktu a hledat 

důvody střetů věkových skupin například v oblasti státního přerozdělování. Zde se 

zájmy mladých a starších lidí často reálně střetávají a obě skupiny „bojují“ o získání 

prostředků pro vlastní účely (například financování vzdělávání či podpora rodičovství 

versus důchodové zabezpečení). Teorie relativní deprivace může vysvětlovat například 

konflikty plynoucí z nespokojenosti lidí v důchodovém věku, kteří jsou nuceni uvolnit 

své místo v zaměstnání mladším. A teorii spravedlnosti můžeme aplikovat například v 

oblasti nevraživosti plynoucí ze společenského vývoje. Zde se mohou starší lidé cítit 

nevýhodně při pohledu na to, jak oni sami museli v mládí vynaložit značně větší úsilí 

pro získání stejných příležitostí nebo statků, jaké mají dnešní mladí lidé automaticky.  
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Ani na jednu z těchto tří teorií proto nebudu při dalším postupu této práce 

zapomínat. Předně se ale zaměřím na aplikaci a ověření teorie sociální identity (SIT). 

Důvodem je téma této práce, jímž je vztah věkových skupin. Teorie sociální identity 

dokáže popsat vznik a způsob formování sociálních kategorií a zaměření teorie je 

dostatečně symbolické na to, aby uchopila tak neurčitý jev jakým je vztah mezi 

věkovými skupinami.  
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3. Ageismus na základě dat z výzkumu Europen 
Social Survey Round 4 
 

3.1 Data a metoda 

 

Postupem pro popis ageismu jako střetu věkových skupin v českém prostředí 

bude analýza dat z výzkumu Europen Social Survey Round 4 (ESS)1 z roku 2009. Jedná 

se o významný kvantitativní mezinárodní výzkum. Projekt ESS je financován 

Evropskou komisí a Evropskou nadací pro vědu za spoluúčasti dalších národních 

organizací. V České republice výzkum zajišťuje oddělení Hodnotových orientací ve 

společnosti Sociologického ústavu Akademie věd.  

Výzkum ESS řeší témata z široké oblasti sociálních věd. Šetření probíhá jednou 

za dva roky. Dotazník v každé vlně obsahuje stabilní část (věnovanou tématům 

politických postojů, důvěře v instituce, sociálním orientacím, demokracii, diskriminaci, 

médiím a sociálně demografickým ukazatelům) a rotační část se dvěma až třemi ad hoc 

tématy. Ve čtvrté vlně výzkumu ESS, která proběhla v roce 2009, byl jedním 

z rotačních modulů právě výzkum na téma zkušenosti a vyjadřování ageismu. Analýza 

dat za Českou republiku z této části výzkumu ESS4 tak tvoří základní osu empirické 

části mojí diplomové práce.  

 Terénní práce na projektu ESS4 zajišťovala v roce 2009 agentura Factum 

Invenio. Soubor původně obsahoval 2018 respondentů, byl vybírán 

pravděpodobnostním výběrem a je reprezentativní na českou populaci starší 15let. 

Vzhledem k zaměření této práce, jímž je studium vztahů krajních segmentů dospělé 

populace, jsem zúžila soubor na celkem 1864 respondentů starších dvaceti let. Mezi 

nimi je 279 respondentů ve věku 20 až 29 let a 203 osob starších 70 let. 

K analýze dat byl využit software SPSS.  

   

 

 

 

                                                 
1 Citace dat: ESS Round 4: European Social Survey Round 4 Data (2008). Data file edition 1.0. 
Norwegian Social Science Data Services, Norway – Data Archive and distributor of ESS data 
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3.2 Základní pojmy k věkovým skupinám 

 

„Youth was wasted on young“  

George Bernard Shaw 

 

Před započetím analýzy dat považuji za nutné vysvětlit ještě základní termíny, 

které používám v dalším textu. Jedná se o banální slova, jimž intuitivně každý rozumí 

avšak analyticky mají mnohačetné významy. Mám na mysli slova jako „mládí“, „mladí 

lidé“, „střední věk“, „stáří“, „staří lidé“ a podobně. Tedy postupně, nejprve k mládí. 

Každého mohou napadnout dva předpoklady, které bych ale ráda hned v úvodu 

vyvrátila. Prvním z nich je, že „mládí“ je univerzální charakteristikou věkově 

definovatelné skupiny „mladých lidí“. Druhým pak, že „mládí“ je životní fází.  

Začnu shrnutím: „mládí“ je v mém pojetí kulturní konstrukt. Pojem „mladí lidé“ 

může odkazovat jak na osoby hlásící se k tomuto konstruktu (v kterémkoli věku), tak na 

věkovou kategorii. Je velká škoda, že čeština, v jiných ohledech tak pestrý jazyk, 

nenabízí mnoho slov pro popis kategorie lidí určitého věku. Pro srovnání, angličtina 

disponuje dvěma slovy, pomocí nichž se dají dva koncepty odlišit, a které proto mohl ve 

svém citátu použít G. B. Shaw. Pojmy „youth“ versus „young“ se sice také vždy 

nepoužívají pro striktní odlišení dvou významů, alespoň však existují a zde mohou 

posloužit pro lepší porozumění. 

Pokud budu v této práci psát o kategorii lidí ve věku 20-29 let jako o „mladých 

lidech“ (young people), budu tím skutečně myslet pouze to, že se jedná o kategorii lidí 

nízkého stáří. Nechci se totiž zříkat možnosti používat slovo „mladí“ jako přídavné 

jméno označující určitý věk. Byla bych ale zároveň ráda aby čtenáře při četbě o 

„mladých lidech“ v souvislosti s konkrétním věkem nenapadaly další významy, které by 

se k tomuto označení mohly pojit, dokud tyto významy nebudou specificky zmíněny a 

daty podloženy.  

Vedle toho existuje druhý význam pojmu „mladí lidé“, a to ti, kteří se považují 

za mladé a volí si jako svůj status „mládí“ (youth). Pojem mládí má mnohem bohatší 

obsah než věkové vymezení. V pojetí této práce je mládí konstrukcí, je to součást 

identity. Za mladého se v dnešní době může považovat člověk v podstatě bez ohledu na 

svůj věk (na základě tuto identitu volíme budu sledovat v první analytické kapitole). 

Pojem mládí dobře rozpracovává se svém textu „Youth is just a word“ Bourdieu 

(Bourdieu 1995). Ten si všímá, že se jedná o velké zneužívání jazyka, když se pojem 
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„mládí“ využívá pro popis mnoha nesourodých sociálních kategorií (Bourdieu 1995: 

95). V této práci proto mládí není pojmenováním věkové kategorie osob. Je spíše 

atributem životního stylu a určité identity lidí, jejíž propojení s věkovou kategorizací 

bude třeba teprve ověřit. 

Současně mládí v mém pojetí není ani životní fází, ačkoli je tak často 

představováno. Mládí bývá označováno jako období přechodu mezi dětstvím a 

dospělostí (Jandourek 2001), často se váže k pojmu „mládež“. Jindy je mládí zasazeno 

do období mladé či rané dospělosti, po které následuje ona pravá dospělost (Smékal, 

Macek 2002: 404). Nechci žádným způsobem napadat toto dělení a nepolemizuji o tom, 

zda mládí může být považováno za životní fázi. Bezesporu může. V mé práci tomu tak 

ovšem není. Mládí není časově omezené období přechodu, je to status, kterého může 

člověk nabývat v jakékoli životní fázi. Na základě čeho je tento status konstruován, to 

bude předmětem zkoumání jedné z kapitol. 

Pokud jde o vysvětlení pojmů „stáří“ versus „staří lidé“, to je analogické jako 

mládí a mladí lidé. Je skoro škoda, že se Bourdieu ve stejném smyslu jako k mládí 

nevyjádřil k pojetí stáří. Minimálně v českém kontextu jsem si totiž jistá, že se 

společnost dopouští ještě horšího zneužívání jazyka, když stářím často nazývá vše co je 

nemohoucí, ošklivé, zastaralé či nešťastné. Ve své práci na tuto hru paradoxně opět 

přistupuji (aniž bych ovšem přijímala předsudky, které se k ní váží) a stáří je proto pro 

mě sociální konstrukcí, která je součástí identity a jejíž obsah je velmi široký. „Starými 

lidmi“ pak mohu označovat ty, kteří se hlásí k této věkové identitě.  

Abych přitom v tomto výzkumu mohla jednoduše popisovat i kategorii lidí 

určitého vyššího věku, zejména nad 70 let, budu o této věkové kategorii hovořit jako o 

seniorech. Přitom jsem si vědoma toho, že obdobně, jako se dá pochybovat o 

mladistvosti lidí ve věku 20-29 let, dá se pochybovat o zestárlosti seniorů. Využívání 

pojmu senior pro věkově definovanou skupinu lidí má výhodu v podobě lepší 

srozumitelnosti. Zároveň však hlavním důvodem pro používání pojmu senior při řeči o 

lidech určitého vyššího věku je to, že zatímco u pojmu „mladí lidé“ je možné odmyslet 

si přidružené významy a nehodnotit tuto kategorii, u skupiny „starých lidí“ jsem 

přesvědčená, že by to čtenáři tak dobře nešlo.  

Pojem „střední věk“ je obdobně obtížné definovat. Vzhledem k zaměření této 

práce na vztah krajních věkových segmentů ovšem není vymezení středního věku nijak 

stěžejní. Předpokládám ale, že „střední věk“ je opět konstrukcí ve smyslu „mládí“ nebo 

„stáří“. Pro mou práci je při tom důležitější vysvětlit pojmy „střední generace“ nebo 
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„střední věkové skupiny“. Těmi bude myšleno přesně to, co dané termíny sémanticky 

znamenají – kategorie lidí ve věku mezi zkoumanými krajními generaci mladých lidí a 

seniorů. 

V následující práci budou celkově důležitější zejména reálné věkové kategorie, 

práce se bude zabývat skupinami mladých lidí, seniorů a středních generací a vztahů 

mezi nimi. Pouze v kapitole o skupinové identitě se blíže zaměřím na kulturní 

konstrukty mládí, stáří a střední  věk. 
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3.3 Věková identita 

 

Výše byly popsány obecné teorie meziskupinových vztahů. Nyní se přesunu 

k tématu věku a věkové diskriminace. Než přistoupím ke studiu vztahů mezi věkovými 

skupinami, jsem přesvědčena, že musím nejprve porozumět vztahu jednotlivce k jeho 

vlastní věkové skupině. Důvody vysvětluje teorie sociální identity. Při jejím bližším 

představení začnu od konce, tedy od následků: 

Důvodem, proč se ageismem v dnešní době zabýváme, je rozpoznaná 

diskriminace, jako následek vyhrocených vztahů mezi skupinami. Předpokladem 

diskriminace (z lat. discriminare = rozlišovat) je existence odlišných společenských 

skupin nebo kategorií lidí, jež se vůči sobě na základě nějakého rozlišovacího znaku 

vymezují. Dříve než lidé začnou diskriminovat druhé, musí vnímat existenci odlišných 

skupin a musí rozlišovat, že do některých z nich patří a do jiných ne. Existence 

paralelních sociálních skupin samozřejmě není automatickým spouštěcím 

mechanismem diskriminace, je ale základním kamenem pro její vznik. Jinými slovy 

pokud by neexistovala dvě pohlaví nebo pokud by si ženy neuvědomovaly, že nejsou 

muži a muži, že nejsou ženami, nemohl by existovat sexismus jako diskriminace 

jednoho pohlaví druhým. Pokud by, velmi zjednodušeně, měli všichni lidé stejnou barvu 

pleti nebo pokud by byli lidé barvoslepí, neexistoval by rasismus.  

Na stejném principu funguje i ageismus. Ageismus jako diskriminace jedné 

věkové skupiny jinou věkovou skupinou nutně předpokládá existenci různých věkových 

skupin. Věková skupina je při tom na rozdíl od pohlaví nebo rasy složitěji 

konstruovanou charakteristikou, nad jejímiž hranicemi se lidé rozhodně neshodnou. Věk 

je spojitá proměnná, nemá přirozené kategorie. Skupinová věková příslušnost lidí není 

jasně vidět, věk sám o sobě také ne a hranice věkových skupin nejsou dané. 

Kategorizace lidí do věkových skupin jsou tak ve větší míře konstrukcí. 

Pokud věková kategorizace a priory neexistuje, nabízí se otázka: Proč by lidé 

konstruovali kategorizaci dle věku, když je tato kategorizace předpokladem ageismu a 

tedy i jejich vlastní diskriminace?  

Právě na tuto otázku pomáhá odpovědět teorie sociální identity (SIT) (Tajfel 

1982). Kategorizace slouží ke zjednodušení složité sociální reality, ve které se díky 

kategoriím snáze orientujeme. Tak postupně kategorizujeme lidi do skupin, jichž bohatě 

využíváme v interakcích (proces kategorizace dle SIT). Současně si také uvědomujeme 
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vlastní příslušnost k definovaným skupinám, čímž si utváříme vlastní identitu (proces 

identifikace). Lidé se tedy nezařazují do skupin s primárním cílem diskriminovat 

ostatní. Kategorizují se proto, že vlastní identitu nejsnáze konstruují v porovnání sebe 

sama a své členské skupiny vůči skupinám nečlenským. Lidé se přirozeně vymezují 

vůči ostatním s cílem nalézt své vlastní místo ve společnosti, díky čemuž dosahují 

vyrovnanosti s vlastním já (proces porovnání). 

Kategorizace do věkových skupin a identifikace s nimi tedy uspokojuje potřebu 

lidí nalézt a zařadit sebe sama. Zároveň to ale vede k více či méně symbolickým bojům 

mezi jednotlivými skupinami. Teorie sociální identity totiž předpokládá, že lidé se 

nesnaží jen najít své místo v sociálním poli. Lidé mají snahu vidět svou vlastní identitu 

v co nejpozitivnějším světle, čehož dosahují tím, že se snaží patřit do sociálních skupin 

s co nejvyšším společenským statusem. Pokud má člověk místo ve vysoce postavených 

sociálních skupinách, získává pozitivní obraz vlastní identity.  

Snaha patřit do co nejvýše postavené sociální skupiny tak vzbuzuje potřebu 

vytvořit něco jako hierarchii sociálních skupin Těžko by člověk věděl, že jeho skupina 

má vysoký sociální status, pokud by ji nemohl porovnat s jinou skupinou, která má 

status nižší (proces psychologického oddalování). A právě proto vzniká prostor pro 

přijímání stereotypů, předsudků a pro rozvoj z nich pramenící diskriminace. 

Tato část práce má za cíl ověřit působení teorie sociální identity v případě 

vztahů mezi věkovými skupinami. Základním postupem je analýza toho, zda a jakým 

způsobem se lidé zařazují do věkových skupin a do jaké míry se s těmito skupinami 

identifikují. Vyvstávají tři základní hypotézy:  

 

H1: Věková identita respondenta je zásadním způsobem ovlivňována věkem 

respondenta, roli ale mohou mít i fáze životního, pracovního nebo rodinného cyklu. 

Prvotním předpokladem této hypotézy je, že lidé jsou schopni zařadit sebe sama 

do některé věkové skupiny. Následuje druhý předpoklad, a totiž, že věková kategorizace 

je především seskupením osob dle jejich chronologického stáří, na němž se částečně 

podílejí prožívané sociální role a životní fáze. Specifikem věkové kategorizace je, že 

jeden člověk v průběhu života prochází různými hodnotami této proměnné a svou 

skupinovou příslušnost musí několikrát za život redefinovat. Tady může být zajímavé 

hledat body zlomu, neboli situace, které mají za následek onu redefinaci vlastní věkové 

identity. Zároveň je možné předpokládat, že u přechodu do různých věkových skupin 

budou hrát roli různé zlomové momenty. Na příklad v americkém prostřední bylo 
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prokázáno, že rození dětí je často vnímáno jako atribut středního věku spíše než mládí a 

naopak rozvod či ovdovění častěji vedou k označování sebe sama jako starého (Logan, 

Ward, Spitze 1992). Pokusím se aplikovat podobný postup v českém prostředí. 

 

H2: Vyšší míru identifikace s vlastní skupinou cítí „minoritní věkové skupiny“, 

oproti věkovým skupinám majoritním. 

Shinnar ve svém výzkumu sociální identity mexických imigrantů ve Spojených 

státech pracuje s předpokladem, že etnická identita je důležitější pro menšinovou 

skupinu imigrantů než pro majoritní skupinu původních amerických občanů (Shinnar 

2008). Při stejné logice by vyšší míru identifikace s vlastní věkovou skupinou měly 

pociťovat méně početné věkové skupiny mladých a starých, pokud by je bylo možné 

vnímat jako minoritní oproti majoritě lidí ve středních generacích. 

 

H3: Vyšší míru identifikace s vlastní skupinou cítí  respondenti ke skupinám, 

které mají ve společnosti vyšší sociální status. 

Za předpokladu, že lidé mají tendenci přijímat identitu skupin s vyšším 

sociálním statusem můžeme očekávat, že se lidé neradi zařazují do skupin, které vnímají 

jako nízko postavené ve statusové hierarchii. Otázka proto zní, jak se respondenti 

vyrovnávají se situací, kdy by měli patřit do skupiny, o které sami mají nízké mínění a 

příslušností k níž by získali negativní sociální identitu. Několik variant vyrovnávání se 

s vlastní negativní sociální identitou popisuje Shinnar opět na příkladu etnické identity 

(Shinnar 2008). Mezi nimi může v případě věkové identity přicházet v úvahu například 

mechanismus individuální mobility. Podle tohoto principu se lidé odmítají ztotožňovat 

se sociální skupinou, která má nízký status a raději se přizpůsobují požadavkům výše 

postavené referenční skupiny. 

 

Ad. H1: Věková identita respondenta je zásadním způsobem ovlivňována věkem 

respondenta, roli ale mohou mít i fáze životního, pracovního nebo rodinného cyklu. 

Jak bylo předesláno výše, schopnost identifikovat existenci věkových skupin a 

zařadit se do některé z nich je základním předpokladem pro budování vlastní věkové 

identity i tím i pro vznik ageismu. V tuto chvíli mě zajímá, do jaké míry mají pojmy 

mládí, střední věk a stáří schopnost fungovat při konstrukci skupinové identity a na 

základě čeho lidé tyto identity přijímají.  
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Jak ukazují data z výzkumu ESS Round 4, hovořit o věkových skupinách není 

pro respondenty nic překvapujícího. Respondentům byla předložena devítistupňová 

škála se třemi hodnotami pro mládí (A, B, C), třemi pro střední věk (D, E, F) a třemi pro 

stáří (G, H, I). Odpověď na otázku, do které věkově skupiny člověk sám patří, nedělala 

respondentům problém a některou z nabízených skupin vybralo 97 % respondentů.  

Na základě čeho jsou věkové skupiny konstruovány a na základě čeho lidé tyto 

identity přijímají? Z grafu 1 níže je patrné, že se respondenti skutečně zařazují do jedné 

z devíti nabízených skupin poměrně konzistentně na základě svého chronologického 

stáří. Předpokládám ovšem, že věk samotný netvoří jediné bariéry, podle kterých by si 

respondenti vybrali svou věkovou identitu. To se ukazuje na překryvech stáří členů 

jednotlivých věkových skupin. 

 

Graf 1. Zařazení do věkových skupin podle chronologického věku  

 

 Zdroj dat: česká data European Social Survey Round 4 
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Poodhalit bariéry věkových skupin může pomoci obecně položená otázka na 

konec mládí a začátek stáří lidí. Pokud mají respondenti hovořit o druhých a určit, 

v jakém věku obecně lidé přestávají být považováni za mladé, medián této hodnoty je 

40 let. Pokud mají určit, kdy lidé obecně začínají být považováni za staré, medián 

hodnoty je 60 let (tabulka 1).  

V tabulce 1 poskytuje zajímavou informaci také poslední sloupec. Ten udává, 

kolik procent respondentů uvedlo, že není možné určit obecnou věkovou hranici mládí 

nebo stáří, jelikož nevědí, kde by ji určili nebo jsou přesvědčeni, že definice mládí a 

stáří nezáleží na věku, ale na jednotlivci nebo říkají, že ke konci mládí či začátku stáří 

nikdy nedochází. Je tedy patrné, že zatímco vlastní věkovou identitu vnímá 97 % 

dotázaných, obecné hranice pro zařazování do věkových skupin pětina dotázaných 

neuznává. 

 
Tabulka 1. Popisná statistika proměnných v kolika letech lidé přestávají být mladí 
a kdy začínají být staří 

 N Min. Max. Průměr Medián 
Směro-
datná 

odchylka 

% 
„nevím“ 
„záleží“ 
„nikdy“ 

lidé přestávají 
být považováni 
za mladé 

1864 14 86 40,7 40 10,0 19,5 % 

lidé začínají být 
považováni za 
staré 

1864 30 100 61,0 60 9,1 18,8 % 

Zdroj dat: česká data European Social Survey Round 4 
 

Přesto jsem přesvědčená, že odpovědi 80 % respondentů, kteří odpověděli na 

otázky v tabulce 1 mohu dále využít. Při hledání atributů věkových identit mi budou 

sloužit jako teoretické hranice věkových skupin. Uvědomuji si, že tyto hranice nejsou 

ničím pevným nebo reálným. Jejich využití mi ale připadá nejkorektnější vzhledem 

k tomu, že nejsou definovány „shůry“ (například odvozením z některé z teorií životního 

cyklu), ale jsou vydedukovány většinovým názorem respondentů, k jejichž dalším 

výpovědím je budu vztahovat. 

Mým následujícím cílem bude popsat, na základě jakých charakteristik si 

respondenti volí svou věkovou identitu a zařazují se do dané skupiny. Hodnoty mediánu 

v otázkách na konec mládí a začátek stáří využiji jako základní teoretické věkové 

vymezení, podle kterého by se respondenti mohli zařazovat do skupin mládí, střední 
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věk, stáří.  Soubor respondentů rozdělím na tři věkové kategorie, na skupinu ve věku 20 

až 39 let, která teoreticky reprezentuje mládí, na skupinu 40 až 59 let, která reprezentuje 

střední věk a skupinu 60 a více let, neboli osoby patřící do kategorie stáří.  

Devítistupňovou věkovou kategorizaci z grafu 1 zároveň zjednoduším na 

standardní tři skupiny mládí, střední věk, stáří. Při třídění je pak v Tabulce 2 patrné, 

jakým způsobem se tři skupiny respondentů podle svého věku zařazují do tří věkových 

skupin. 

   
Tabulka 2. Volba věkové identity podle věku 

   mládí střední věk stáří CELKEM 

Počet 386 239 19 644 
20-39 %  60% 37% 3% 100% 

Počet 55 550 127 732 
40-59 %  8% 75% 17% 100% 

Počet 9 113 302 424 
60 a více %  2% 27% 71% 100% 

Počet 450 902 448 1800 
CELKEM %  25% 50% 25% 100% 

Zdroj dat: česká data European Social Survey Round 4 

 

Jak ukazuje tabulka 2, 60 % lidí ve věku 20-39 let se považuje za mladé, 

zbývajících 40 % se cítí být ve stádiu středního či staršího věku. Čtyřicátníci a 

padesátníci se považují za lidi ve středním věku v 75 % případů, téměř pětina se jich už 

ale vnímá jako staří a naopak 8 % se považuje za stále mladé. Lidé nad 60 let se 

považují za staré v 71 % případů, ostatní se vnímají jako příslušníci středního věku, 

případně i mladší. V žádné z daných věkových kategoriích přitom není statisticky 

signifikantní rozdíl ve věkové identitě mužů a žen, neboli muži a ženy přijímají svou 

věkovou identitu ve stejných období života podobným způsobem. 

Čím je dáno, že se někdo například v 50 letech považuje za mladého, jiný za 

příslušníka střední generace a někdo další vnímá sebe jako starého člověka? Zde mohou 

hrát roli různé sociální role či životní fáze, kterými si jedni respondenti již prošli, jiní 

právě procházejí a další možná teprve procházet budou. Tyto momenty, které přispívají 

k získání odlišných věkových identit dvou stejně starých lidí se budu snažit nalézt 

v následující analýze. 

Postupem pro zjištění zlomovým momentů, které mění subjektivní vnímání 

vlastní věkové identity, bude binární logistická regrese. Soubor respondentů zůstává 

rozdělen do výše popsaných tří věkových kategorií respondentů. V každé věkové 
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skupině pak budu zvlášť hledat pravděpodobnostní model, pomocí něhož lze určit, 

kterou věkovou identitu člověk přijímá na základě svých charakteristik. Pomocí této 

analýzy se tak budu snažit nalézt kulturně konstruované atributy mládí, středního věku a 

stáří.  

Závislou proměnnou je ve všech třech podsouborech věková identita, kterou 

člověk vybral, neboli věková skupina, do které se zařadil. Tato proměnná je kódována 

jako dichotomická a dosahuje hodnot: 

- u skupiny respondentů ve věku 20 až 39 let nabývá hodnot 1 – mládí, 2 – střední 

věk nebo stáří  

- u skupiny respondentů ve věku 40 až 59 let byly hledány dva modely, jeden 

testující pravděpodobnost zařazení do skupin 1 – mládí versus 2 – střední věk 

nebo stáří a druhý pro zařazení do skupin 1 – mládí nebo střední věk versus 2 stáří. 

- u skupiny respondentů starších 59 let má závislá proměnná hodnoty 1 – mládí 

nebo střední věk, 2 stáří. 

Pokud jde o nezávislé proměnné, mezi ty budou patřit základní okruhy 

charakteristik, které mohou dle mých předpokladů ovlivňovat subjektivní vnímání 

vlastní věkové identity. Jedná se o proměnné věk, pohlaví, počet let vzdělání a dále 

charakteristiky mapující: 

- rodinné role – do analýzy vstupují dichotomicky kódované proměnné zda je 

respondent svobodný/á, ženatý/vdaná, rozvedený/á, vdovec/vdova, zda má děti, 

zda žije v domácnosti se svými dětmi, zda žije s partnerem/partnerkou.  

- ekonomické postavení – dichotomicky kódované proměnné zda je respondent 

v rámci hlavní náplně svého času v minulém týdnu studují, pracující, důchodce 

(myšleno starobní či invalidní bez rozlišení), subjektivní hodnocení příjmu (kód 1 

lze s ním vyjít nebo pohodlně vyjít, kód 2 vychází se těžko nebo velice těžko) 

- zdravotní stav – ten je mapován pomocí dvou proměnných, proměnné hodnotící 

subjektivní zdravotní stav (kódovaná dichotomicky 1 pokud je zdravotní stav 

dobrý nebo velmi dobrý a 2 pokud horší), druhá proměnná zjišťuje přítomnost 

reálného zdravotního omezení (je kódovaná 1 pokud je respondent ve svých 

každodenních aktivitách částečně nebo plně zdravotně omezen, 2 pokud není). 

- sociální kontakty – zahrnují informaci o absolutní četnosti společenských kontaktů 

se známými (proměnná kódovaná 1 pokud se člověk schází se známými alespoň 

jednou týdně, 2 pokud méně často) a dále informaci o relativní četnosti „chození 

za zábavou“ (kódovanou 1 pokud respondent říká, že chodí ve volném čase za 
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zábavou alespoň o něco častěji než většina lidí v jeho věku, 2 pokud stejně často 

nebo méně). Další proměnné, které se ale nakonec neukázaly jako platné 

v modelech zjišťovaly, zda má respondent někoho, s kým se může bavit o 

osobních záležitostech a zda má případně někoho takového ve věku do 30let. 

Výsledky logistické regrese představuje tabulka 3. Tabulka zobrazuje pouze 

proměnné, které se ukázaly jako platné alespoň v jednom z nalezených modelů. 

 

Tabulka 3. Výsledky binární logistické regrese 

  
  

respondenti ve 
věku 20 - 39 let 

respondenti ve věku 40 - 59 
let 

respondenti ve 
věku 60 let a 

více 

 
mládí vs. 

střední věk 
nebo stáří 

mládí vs. 
střední věk 
nebo stáří 

mládí nebo 
střední věk vs. 

stáří 

mládí nebo 
střední věk vs. 

stáří 
Omnibus tests of 
model statistics 

0,000 0,000 0,000 0,000 

Hosmer and 
Lemeshow test 

0,989 0,292 0,957 0,880 

% correct - začátek 59,6 93 79,7 73,2 
% correct - model 76 93 81,5 75,3 
N 731 669 665 512 

  sig 
exp 
(B) 

sig 
exp 
(B) 

sig 
exp 
(B) 

sig 
exp 
(B) 

Věk 0,000 1,282 0,001 1,090 0,000 1,149 0,000 1,097 
zdravotní omezení 0,000 4,400 - - 0,000 2,256 - - 
dobré subjektivní 
zdraví 

- - - - - - 0,000 0,439 

svobodný(á) - - 0,045 0,460 - - - - 
vdovec(vdova) - - - - 0,053 2,176 - - 
soužití s dětmi - - - - 0,031 0,598 - - 
důchod - - - - 0,018 1,882 0,012 1,941 
chozeni za zábavou  - - - - - - 0,044 0,527 
společenské 
scházení  

0,017 0,610 - - - - - - 

Zdroj dat: česká data European Social Survey Round 4, nevážená data 

 

Z výsledků je patrné, že přijímání věkové identity skutečně ovlivňuje zejména 

věk respondentů – s každým rokem navíc roste šance, že se respondent zařadí do starší 

věkové skupiny. Při kontrole této proměnné je ale možné najít další charakteristiky, 

které mají vliv na věkovou identitu, kterou člověk přijímá. Význam jednotlivých 

proměnných je přitom dle předpokladu v různých věkových kategoriích různý. 
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Mezi mladými lidmi, tedy v kategorii 20 až 39 let se 60 % osob považuje za 

mladé. Přitom na šanci, že se respondent považuje za mladého nebo ve středním věku či 

stáří má velký vliv přítomnost zdravotního omezení. Lidé, kteří mají nějaké zdravotní 

omezení, mají více než čtyřikrát větší šanci, že se ve věku do 40 let zařadí mezi lidi ve 

středním věku nebo starší. Naopak sociální kontakty přispívají k mladistvějšímu 

vnímání sebe sama, takže lidé, kteří se alespoň jednou týdně společensky scházejí se 

známými, mají téměř poloviční šanci, že se budou před 40. rokem věku považovat za 

starší než mladé.  

U skupiny respondentů do 40 let nemají dle popsaného modelu velký vliv na 

vlastní věkovou identitu rodinné ani pracovní role. To se může zdát překvapující 

vzhledem k množství tranzic, které v tomto věku lidi čekají (například přechod od 

studentského života na pracovní trh, sňatek, zakládání vlastní rodiny a podobně). Ačkoli 

například v Americkém prostředí byly některé z těchto změn shledány jako klíčové 

momenty redefinace vlastní věkové identity (Logan, Ward, Spitze 1992), v českých 

datech se podobné zlomy neukazují. Výsledky naopak podporují teorii, která vznikla 

v 90.letech, a která předpokládá, že identita mladých je budována na základě volného 

času, životního stylu a konzumního chování. Jedná se o myšlenku, že vzhledem k silné 

individualizaci a rozvolnění životního cyklu, pozbyl tento cyklus své schopnosti 

vytvářet bariéry pro definování vlastní identity. To, co v dnešní době utváří identitu 

mladých proto již není jejich rodinná či pracovní role, ale způsob trávení volného času, 

který je schopen mladé lidi spojovat. Na platnosti teorie se sociologové neshodnou. 

Někteří, například Roberts (2007), tuto hypotézu vyvrací s tím, že volný čas nemá 

dostatečný vliv na budování vlastní identity. Jiní, například Willis (1990), naopak 

životní styl považují za hlavní zdroj budování identity mladých. Výsledky našich dat, ve 

kterých se významným faktorem ovlivňujícím vnímání sebe sama jako mladého či 

staršího ukazuje četnost společenského scházení se s přáteli, napovídají spíše o platnosti 

této teze.  

Rodinné a pracovní role podle nalezeného modelu naopak nabírají na důležitosti 

při hledání věkové identity osob ve věku 40 až 59 let. Tito lidé se v 7 % případů 

považují za mladé, v 73 % za lidi ve střední věku a v pětině případů již za staré. Šance, 

že se někdo v tomto věku bude považovat za mladého a ne za starého nebo ve středním 

věku se zvyšuje, pokud je člověk svobodný. Lidé, kteří jsou po čtyřicítce svobodní mají 

poloviční šanci oproti ostatním ve svém věku, že budou přijímat identitu středního věku 

nebo stáří.  



Diplomová práce 

 
 

32 

Relativně častější ovšem je, že se lidé mezi 40 a 59 lety považují již za staré, 

přestože podle vnímání většiny stáří začíná až v šedesáti. V tomto ohledu se opět vedle 

chronologického věku promítá zejména vliv rodinných rolí. Šance, že se člověk bude 

před šedesátkou považovat za starého je více než dvojnásobná u lidí, kteří mají 

zkušenost se smrtí partnera či partnerky a zůstávají vdovci a vdovami. Dále u 

čtyřicátníků a padesátníků více než dvojnásobně zvyšuje šanci na přijetí starší identity 

existence zdravotního omezení a téměř dvojnásobně ji zvyšuje také odchod do důchodu. 

Vliv odchodu do důchodu a ovdovění na přijímání vyšší věkové identity prokázala také 

Vidovićová2 (2008). Zásadní význam těchto dvou tranzic přisuzuje na základě teorie 

Parsonse tomu, že na rozdíl od jiných životních zlomů po těchto událostech nenásleduje 

vidina „adekvátní kompenzační role“, jak tomu bývá při jiných životních přechodech.   

Naopak šanci na vnímání sebe sama jako starého snižuje u čtyřicátníků a 

padesátníků přítomnost vlastních dětí v domácnosti – lidé, kteří žijí se svými dětmi, bez 

ohledu na jejich věk, mají oproti ostatním téměř poloviční šanci, že budou sami sebe 

považovat za staré před šedesátkou.  

Odchod do důchodu je jedním z významných atributů stáří, který přispívá 

k přijetí identity starého člověka také u lidí nad šedesát let. Na základě odpovědí 

respondentů ESS4 je v tomto věku v důchodu 82 % osob. Ti mají oproti zbývajícím 18 

% dotázaných, kteří po šedesátce pracují, téměř dvakrát větší šanci, že se budou 

považovat za staré. Tato šance je u lidí nad šedesát naopak snižována, pokud má člověk 

pocit, že oproti ostatním ve svém věku častěji chodí za zábavou. Další proměnnou, která 

snižuje šanci považovat se za starého po šedesátce je kladné hodnocení vlastního zdraví. 

Zajímavé je, že zatímco kladné subjektivní hodnocení vlastního zdraví snižuje šanci 

považovat se po šedesátce za starého na méně než polovinu, podobnou funkci nemůže 

v tomto věku zastat objektivněji formulovaná otázka po existenci zdravotního omezení. 

Tato proměnná do modelu nepatří. Jakoby tedy subjektivní vyrovnání se s vlastním 

zdravotním stavem bylo důležitější než skutečné možnosti, které zdravotní stav člověku 

po šedesátce skýtá. 

 

Závěr k H1: Hypotéza 1 byla přijata. Lidé jsou schopni zařadit sebe sama do 

některé z věkových skupin a na toto jejich vnímání vlastní věkové identity má skutečně 

největší vliv věk. Věkové skupiny tedy můžeme považovat za funkce chronologického 

                                                 
2 Vidovićová zde ovšem použila jinou analytickou metodu a věkovou skupinu respondentů měla 
ohraničenou 60-80 let. 
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věku respondentů. Zároveň je ale možné vysledovat i další charakteristiky, které 

přispívají k tomu, aby člověk přijal jednu věkovou identitu a ne jinou. Tyto 

charakteristiky jsou při tom specifické v různých životních etapách a jejich nalezení tak 

pomáhá odhalit atributy, které jsou připisovány jednotlivým kulturně konstruovaným 

věkovým skupinám. 

Zatímco mládí se tak zdá být asociováno zejména s bezproblémovým zdravím a 

se scházením se s přáteli, střední věk je možné definovat také na základě pracovních a 

rodinných rolí. Lidé ve středním věku mají být podle nalezených modelů častěji ženatí 

či vdané. Pokud je člověk mezi 40 a 59 lety svobodný, má větší tendenci považovat se 

za mladého. Pokud již ovdověl, cítí se být spíše starým. Ke střednímu věku se také pojí 

soužití s dětmi a ekonomická aktivita na pracovním trhu. Naopak stáří je při hodnocení 

respondentů vnímáno jako období, ve kterém je člověk v důchodu, méně často chodí za 

zábavou a jeho zdravotní stav je v horší kondici. Pohlaví a vzdělání se při kontrole 

ostatních proměnných ukazují jako nedůležité faktory v budování vlastní věkové 

identity. 

 

Ad H2: Vyšší míru identifikace s vlastní skupinou cítí „minoritní věkové skupiny“, 

oproti věkovým skupinám majoritním. 

V rámci přijetí první hypotézy bylo prokázáno, že lidé vnímají existenci 

odlišných věkových skupin v české společnosti, a že dokážou rozlišit, že do některé 

z těchto skupin patří zatímco do ostatních nikoli. Teorie sociální identity ovšem 

nepředpokládá pouze to, že lidé rozlišují existenci členských a nečlenských skupin, ale 

že zároveň vnímají různou míru pozitivní identifikace se svou členskou skupinou. 

Následuje proto otázka, do jaké míry se současná česká společnost skutečně identifikuje 

s věkovými skupinami, do kterých lidé patří. Určení míry pociťované příslušnosti 

s vlastní věkovou skupinou může pomoct následně pochopit připravenost jednotlivých 

věkových skupin k obhajování vlastních zájmů a případně k diskriminaci druhých. 

Přijetí hypotézy 2 tak předpokládá ověření dvou základních předpokladů: 1) 

vyšší míru identifikace cítí krajní věkové skupiny; 2) krajní věkové skupiny je možné 

považovat za minority. 

Respondenti byli po určení vlastní věkové identity, požádáni, aby uvedli, jak 

silný pocit příslušnosti k ostatním členům této věkové skupiny cítí, a to na škále, kde 0 

je velmi slabý pocit příslušnosti a 10 je velmi silný pocit příslušnosti. Odpověď na tuto 

otázku ukazuje, že věkovou skupinovou příslušnost můžeme považovat za důležitou 



Diplomová práce 

 
 

34 

součást vlastní identity obyvatel Česka. 62 % respondentů totiž hodnotilo svůj pocit 

příslušnosti ke zvolené věkové skupině hodnotou 6 a více na nabídnuté hodnotící škále. 

Vnímaný pocit skupinové příslušnosti jednotlivých věkových skupin pak 

ukazuje tabulka 4. Demonstruje, že míra pociťované skupinové příslušnosti je výrazně 

vyšší u nejmladších a nejstarších věkových skupin, zatímco mezi středními věkovými 

skupinami necítí silný velmi pocit příslušnosti významnější procento respondentů3. 

 

Tabulka 4. Síla pocitu skupinové příslušnosti podle věkové identity 

 mládí střední věk Stáří 
CEL-
KEM 

 A B C D E F G H J  
Žádný 
pocit 

příslušnosti 
0% 1% 3% 1% 2% 1% 4% 7% 4% 2% 

0 – Velmi 
slabý pocit  

14% 3% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 

1 0% 5% 0% 2% 2% 1% 0% 0% 2% 1% 
2 1% 3% 5% 2% 2% 2% 1% 2% 0% 2% 
3 1% 2% 3% 9% 5% 4% 2% 3% 2% 4% 
4 1% 0% 6% 4% 10% 5% 3% 3% 0% 5% 
5 4% 2% 4% 13% 16% 20% 18% 5% 6% 12% 
6 3% 3% 8% 9% 13% 16% 16% 7% 2% 11% 
7 1% 3% 8% 13% 14% 18% 18% 12% 0% 12% 
8 8% 14% 26% 22% 17% 16% 19% 25% 8% 19% 
9 10% 33% 18% 14% 9% 12% 10% 22% 18% 15% 

10 – Velmi 
silný pocit  

56% 32% 20% 11% 9% 5% 8% 15% 58% 15% 

CELKEM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Zdroj dat: česká data European Social Survey Round 4 

                                                 
3 Podobná zjištění, která zde uvádím pro ilustraci, poskytuje i analýza dat z výzkumu ISSP 2003. Zde 
měli respondenti vybrat z deseti předložených kolektivních identit tři, které jsou pro ně nejdůležitější a 
měli je seřadit podle důležitosti. Předložené identity byly: současné nebo dřívější zaměstnání, rasový / 
etnický původ, pohlaví, věková skupina (mladí, lidé středního věku, staří), náboženství, politická strana, 
skupina nebo hnutí, národnost, rodinné postavení, sociální třída, část ČR, ve které žijete. Při vypočtení 
skóru na základě počtu a pořadí jmenování jednotlivých identit došly Vlachová s Řehákovou (2004) ke 
zjištění, že věková identita se nachází na čtvrtém místě v pořadí důležitosti. Před ní se umístily na prvním 
místě zaměstnání, na druhém rodinné postavení a na třetím pohlaví.  

Pokud se na data ISSP 2003 podívám z perspektivy této práce, důležité je také zjištění, že 
celkově věkovou skupinovou identitu vybralo mezi tři nejdůležitější 34 % dotázaných, což hodnotím jako 
relativně vysoký počet. Třídění podle věku respondentů pak naznačuje velký význam věkové identity 
v porovnání s ostatními skupinovými identitami zejména u respondentů ve věku 20 až 29 let. U těch se 
věková identita umístila celkově na druhém místě mezi hodnocenou desítkou možností.  Dvacátníci 
vybrali věkovou identitu do první trojice ve 47 % případů, mezi nimi 16 % respondentů zvolilo věkovou 
identitu dokonce jako nejdůležitější. Respondenti starší 70 let hodnotili důležitost věkové identity celkově 
na čtvrtém místě, ale opět  ji vnímají celkově významněji než většina – věkovou identitu zařadilo mezi tři 
nejdůležitější 36 % dotázaných, v tom 10 % na prvním místě. (citace využitých dat: ISSP Research 
Group, International Social Survey Programme (ISSP): National Identity II, 2003. Distributor: GESIS 
Cologne Germany ZA3910_FI) 
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Při pohledu na tabulku 4 se nabízí otázka, zda má na skupinovou věkovou 

identitu větší vliv chronologický věk nebo subjektivní věková identita, vnímaná na škále 

mládí až stáří. Vrátím se nyní k tomu, jakým způsobem se lidé zařazují do jednotlivých 

věkových skupin (grafy 2 a 3) a pokusím se odhalit, jaký existuje vztah mezi reálným 

věkem, subjektivní věkovou identitou a mírou identifikace s vlastní věkovou skupinou. 

Z grafu 2 je patrné, že nejvíce věkově homogenní jsou skupiny A (tedy nejmladší 

identita, ke které se hlásí ze 76 % dvacátníci) a J (tedy nejstarší věková identita, do které 

se z 79 % zařadili lidé nad 70 let). Zároveň platí, že dvacátníci a  lidé nad 70 let výrazně 

častěji pociťují velmi silný pocit příslušnosti k vlastní věkové skupině (u dvacátníků cítí 

velmi silný pocit příslušnosti 31 % dotázaných, u lidí nad 70 let 29 %, zatímco celkový 

průměr je 15 %). Mohlo by se tedy zdát, že zásadní vliv na míru pociťované příslušnosti 

ke skupině vrstevníků má chronologický věk. 

 

Graf 2. Zastoupení věkových kategorií ve skupinách podle společné věkové identity 
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Zdroj dat: česká data European Social Survey Round 4 
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Graf 3. Vnímaná věková skupinová identita podle věku respondentů  
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Zdroj dat: česká data European Social Survey Round 4 

 

Při bližším zkoumání se ale ukazuje, že míra identifikace s vlastní věkovou 

skupinou je vyšší při přijímání krajní věkové identity bez ohledu na skutečný 

chronologický věk respondenta. Jinými slovy, čím mladší se cítí být třicátník, tím vyšší 

míru identifikace s vlastní věkovou skupinou pociťuje. Podobně šedesátník pociťuje tím 

vyšší míru identifikace s vlastní věkovou skupinou, čím starší tato jeho přijatá věková 

identita je4. Naopak čím blíže identitě středního věku, tím menší význam pro člověka 

tato věková identita má. Toto zjištění naznačuje dva závěry: zaprvé ukazuje na velký 

význam subjektivního stáří oproti reálnému věku, jako proměnné determinující sociální 

identitu dotázaných. Zadruhé zjištění ještě podporuje představu o vyšším významu 

věkové identity pro krajní věkové skupiny oproti střednímu věku (tedy napovídá 

možnosti přijetí tvrzení v první části hypotézy 2).  

Tyto úvahy ovšem nevysvětlují, z jakého důvodu se se svými vrstevníky více 

indentifikují ti, jež se považují za (velmi) mladé nebo (velmi) staré oproti lidem cítícím 

se někde mezi, blíže střednímu věku. Než přijmu hypotézu 2 o důležitosti věkové 

identity na základě příslušnosti k minoritním skupinám, musím ověřit, zda je vůbec 

možné mladé a staré lidi považovat za minoritní skupiny v jejich pravém slova smyslu. 

Krajní věkové skupiny totiž nemůžeme považovat za menšiny jen proto, že je jich 

v populaci početně méně oproti majoritně vnímaným středním generacím. Početní 

                                                 
4 Spearmanův korelační koeficient mezi mírou příslušnosti ke skupině a věkovou skupinovou identitou = 
-0,38 u dvacátníků; -0,34 u třicátníků, -0,104 u čtyřicátníků; 0,175 u padesátníků, 0,259 u šedesátníků, 
0,589 u lidí nad 70 let 
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menšina čtyřicetilených mužů oproti zbytku populace také ještě nedělá z těchto osob 

minoritní skupinu. Pokusím se proto odpovědět na otázku, zda můžeme mladé a staré 

lidi považovat za minoritní skupiny v současné české populaci, a zda je tedy možné, aby 

významnější skupinová identita těchto osob pramenila z jejich menšinového postavení. 

Otázku, zda je možné nazývat seniory menšinou, se již pokusilo zodpovědět 

několik autorů (například Vidovićová 2008, Palmore 1990) a většinou se shodnou na ne 

zcela jednoznačné, avšak kladné odpovědi. Pokusím se teď zrekonstruovat postup 

definování minoritní skupiny podle Palmora, a to nejen pro skupinu starých, ale také 

mladých lidí. Hranice skupin mladých a starých přitom v této části nedefinuji určitým 

věkem. Skupiny mladých a starých budu rozlišovat předně na základě subjektivně 

pociťovaného mládí či stáří. V definici subjektivní věkové identity ovšem 

chronologický věk hraje zásadní roli (jak vím z výsledků binární logistické regrese u 

první hypotézy), takže se nebudu bát v případě potřeby chronologické stáří s věkovou 

skupinou zaměňovat. 

Minoritní skupinu podle Palmore (1990: 8-9) definuje několik hlavních znaků. 

Mezi ně patří: 

1. identifikační znaky, které zároveň vyvolávají statusová očekávání a člověk si je 

nese v průběhu celého života 

2. negativní stereotypy sdílené většinou 

3. diskriminace a sociální deprivace 

4. skupinová identita a politická jednotnost5 

Nyní postupně k jednotlivým těchto znakům: 

Identifikační znaky mládí i stáří existují. Jak bylo popsáno v úvodu, věk sice na 

první pohled nevidíme, jsme ovšem u většiny lidí schopni odhadnout přibližné stáří 

nebo lépe řečeno zařadit osoby do určité věkové skupiny (mládí / střed / stáří). Ke stáří 

se váže například vrásčitost, šednutí či vypadávání vlasů, shrbení postavy a podobně. 

Mládí můžeme naopak poznat například na základě hladké pleti, jemnějších rysů ve 

tváři a podobně. Tyto rysy pochopitelně nejsou spolehlivým klíčem k určení stáří 

jednotlivých lidí. Lze však říci, že na základě vzhledu je možné odhadnout věkovou 

skupinu, do které osoba patří, a že na základě tohoto zařazení můžeme očekávat 

statusové role jednotlivců (když například na chodbě ve škole potkám člověka, který 

vypadá mladě, budu očekávat, že je student. Když bude vypadat staře, budu očekávat, 

                                                 
5 Politickou jednotností je myšlena jednotnost ve volebním chování 
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že je profesor). Co je ovšem u identifikačních znaků věkových skupin specifické je fakt, 

že si tyto znaky neneseme celým svým životem, ale mění se v průběhu stárnutí.  

Podmínku existence identifikačních znaků minoritní skupiny tak podle mě sice 

ne zcela spolehlivě, ale alespoň částečně splňují jak mladí tak staří lidé. 

Minoritní skupina se dále vyznačuje negativními stereotypy sdílenými 

většinou. Tuto podmínku staří lidé splňují, když bývají často jako celá skupina 

považováni za nemohoucí, impotentní, senilní, nevýkonné, osamělé a podobně (blíže o 

stereotypech stáří v kapitole 3.4 nebo konkrétněji v knize Tošnerové 2002). Nakolik 

plní předpoklad o existenci předsudků mladí lidé? Nenalezla jsem podobný výzkum, 

který by se zabýval vyloženě předsudky vůči mladým. Jsem ale přesvědčená, že ve 

společnosti podobné předsudky existují. Mladí jsou často považováni za nezodpovědné, 

málo spolehlivé, mající sklony k deviacím nebo extremismu, nezkušené, nevážící si 

toho, co mají nebo neuznávající autority.  

K definici minoritní skupiny na základě předsudků vnímám potřebu dodat 

zamyšlení nad existencí pozitivních stereotypů o věkových skupinách. Palmore sice ve 

své definici menšiny nehovoří o vlivu pozitivních stereotypů na formování menšiny, já 

však cítím, že vnímání skupiny jako znevýhodněné minority se snižuje pokud vedle 

negativních stereotypů existují nebo dokonce převažují i ty pozitivní. Pozitivní 

stereotypy pak mohou snižovat negativní nahlížení na skupinu. Existují pozitivní 

stereotypy o starých lidech (stereotyp moudrosti, zkušenosti, přívětivosti, životní 

vyrovnanosti), já ovšem směřuji řeč spíše k velkému množství pozitivních stereotypů o 

mladých, které v současné společnosti vedou k ideologii nazývané kult mládí6. Pozitivní 

stereotypy o mladých se týkají zejména jejich zdraví, krásy, výkonnosti, neomezených 

možností či bezstarostnosti. Na prosazování kultu mládí pak mají vliv zejména média. 

Mladí lidé tak ve společnosti podřízené kultu mládí sice zůstávají početní menšinou, 

nazírání na ně je však v mnoha ohledech spíše výsadní. Říct někomu, že vypadá mladě 

je lichotka. Říct, že vypadá staře (pokud si to někdo dovolí) je urážka nebo upozornění, 

že by se sebou člověk měl něco dělat (blíže o strategiích odhadování věku například 

Vidovićová 2008: 66-69). Nazvat člověka ve středním věku mladistvým nebo mladým 
                                                 
6 Kultem mládí v českém prostředí se blíže zabývá například Haškovcová v knize Fenomén stáří (1990). 
Říká, že kult mládí je typický pro současnou společnost (cca od 60. let), a to zejména vzhledem k jejím 
ekonomickým potřebám a vědeckotechnickému pokroku. U lidí se cení výkonnost, která je v dnešní době 
spíše než zkušenostmi ovlivňována schopností práce s technologiemi. Zde je síla mladých lidí. Ti byli 
nejprve obdivováni pro rychlost své práce. Spolu s tím se ale společnost začala přizpůsobovat mladým a 
cenit si jich na všech frontách. Výstupem je dnešní povaha společnosti upřednostňující mládí před všemi 
ostatními životními etapami. Mladí lidé tak dnes udávají styl oblékání, hudby, filmů, televizních pořadů... 
Mluví se až o „infantilismu dospělých“. 
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na duchu, to je považováno za projev maximálního ocenění. Naopak pokud o stejné 

osobě řekneme, že působí staře nebo stárnoucím dojmem, jedná se o výraz despektu. 

Lidem je v médiích ukazováno, jak je důležité, aby se udržovali mladí, což je 

protikladem nežádoucího stáří. 

Tato hrubě nastíněná úvaha mě vede k přesvědčení, že negativní stereotypy o 

stáří jsou významnějším znakem dnešní společnosti než předsudky o mladých lidech. 

Negativní stereotypy mládí jsou naopak vyvažovány pozitivními stereotypy 

vycházejícími z kultu mládí. 

Třetí podmínkou pro vnímání skupiny jako minority je její diskriminace 

většinou a deprivace oproti většině. Mírou pociťované diskriminace jednotlivců se 

budu mnohem podrobněji zabývat v kapitole o věkové diskriminaci. V tuto chvíli proto 

pouze naznačím na základě výsledků Vidovićové (2008: 160-163), že zkušenosti 

s diskriminačním chováním mají v Česku nejčastěji lidé ve věku nad 70 let, následovaní 

šedesátníky a dvacátníky (tyto výsledky korespondují s výsledky této práce popsanými 

v kapitole o diskriminaci). V oblasti zkušeností s diskriminačním jednáním je tak možné 

považovat za znevýhodněné zejména seniory, ale také mladší kohorty dospělé populace.  

Na tomto místě se budu ale podrobněji zabývat institucionální diskriminací a 

deprivací věkových skupin,  neboli odpíráním některých statků nebo služeb či jejich 

poskytováním v nižší kvalitě. Postupně proto nyní popíši jakým způsobem je možné 

sledovat diskriminaci a deprivaci mladých a starých na poli politickém, v oblasti 

dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělání a informací nebo v oblasti 

ekonomiky a na pracovním trhu. 

Pokud jde o možnosti participace na moci, neboli uplatnitelnosti v politice, zde 

existují formální právní normy, které znevýhodňují mladé lidi. Patří mezi ně pasivní 

volební právo do poslanecké sněmovny od 21 let7, možnost stát se soudcem je 

limitována věkem nad 30 let8, možnost být zvolen senátorem nebo prezidentem je 

omezena věkem nad 40 let9. Jinými formálními věkovými pravidly vstup na politickou 

scénu omezován není. Lze tedy říci, že politicky jsou vyčleňováni spíše mladí lidé jako 

méně kompetentní. 

 

                                                 
7 Zák. 247/1995 Sb. O volbách do Parlamentu České republiky 
8 Zák. 6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích 
9 Zák. 247/1995 Sb. O volbách do Parlamentu České republiky 
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Pokud jde o dostupnost sociálních služeb nebo zdravotní péči i zde se objevují 

některé věkově definované bariéry. Starší lidé jsou ve zdravotnictví zvýhodňováni ve 

formě proplácení některých druhů běžně pojišťovnami nehrazených vyšetření. Pokud 

jde ale o skutečnou dostupnost zdravotní péče, v některých oblastech mají před staršími 

lidmi přednost lidé mladší nebo ve středním věku. Senioři nemají nárok na některé 

moderní metody léčby či preventivní vyšetření nebo jsou nuceni dávat přednost 

mladším při transplantaci orgánů (o problematice blíže informuje Vidovićová 2008: 

177-181). Další eticky podbarvená debata se pak točí okolo diskriminace starších lidí 

pracovníky ve zdravotnictví. Typicky problémovými oblastmi jsou neochota 

zdravotnického personálu při poskytování služeb seniorům a zlehčování některých 

zdravotních problémů tvrzením, že se jedná o běžné a nezvratné projevy stárnutí, nikoli 

o nemoci. Samostatným tématem je pak úroveň sociálních a zdravotnických služeb 

v institucích péče o seniory, jako jsou domovy pro seniory, LDN nebo stacionáře (bližší 

informace o zkušenostech s těmito zařízeními podává například Papežová 2008: 48).  

Dalším polem, ve kterém může docházet k sociální deprivaci spíše starších lidí 

oproti mladším je vzdělání a dostupnost informací. Tato oblast nabírá v dnešní 

společnosti, která bývá často nazývána společností informační či vzdělanostní na 

důležitosti. Přibývá proto možností, jak dopřát luxus vzdělání a informovanosti všem 

lidem, mezi nimi i těm starším. Vznikají univerzity či akademie třetího věku a starší lidé 

jsou vyzýváni k účasti na poli vzdělávání. Dostupnost vzdělávacích institucí seniorům je 

ovšem problematická, a to zejména z hlediska prostorového (umístění těchto institucí 

pouze v některých městech), časového (u pracujících seniorů), finančního (bezplatné 

vzdělání pouze do 26 let) a také z důvodů požadavků na předchozí kvalifikaci.  

Stejně tak internet, jako nejdynamičtější zdroj informací dnešní doby je 

přístupný stále většímu počtu lidí. U těch starších je však opět třeba bořit více bariér 

v přístupu k informačním technologiím, mezi něž patří zejména obava z nových 

technologií a nedostatek příležitostí naučit se internet využívat. Pokud je tedy čím dál 

více informací dostupných pouze z média internetu, starší lidé jsou od těchto informací 

separováni. Jak totiž ukazují odpovědi na otázky na četnost využívání internetu a 

studium v minulém týdnu ve výzkumu ESS4, oblast vzdělávání i oblast internetu 

můžeme stále ještě považovat za doménu mládí (grafy 4 a 5). 
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Graf 4. Přístup k internetu a využívání internetu podle věkové identity 
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Zdroj dat: česká data European Social Survey Round 4 

 

Graf 5. Zda se respondent v minulém týdnu věnoval studiu podle věkové identity  
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Zdroj dat: česká data European Social Survey Round 4 

  

Poslední oblastí diskriminace a deprivace, kterou považuji za nutnou z hlediska 

věkových bariér zmínit, je oblast ekonomiky a pracovního trhu. Přestože subjektivní 

spokojenost s příjmem u vyšších věkových skupin klesá (viz. graf 6), ekonomicky již 

dnes nemůžeme považovat staré lidi za deprivovanou skupinu chudých odtržených od 

možnosti zajistit si příjmy, jako tomu bylo v minulosti, zejména před vznikem 

sociálního státu. Rozvoj sociální podpory zajišťuje udržitelný životní standard 

v důchodovém věku, díky čemuž se dnešní senioři běžně nestávají součástí společenské 
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chudiny, jak tomu bývalo v minulosti10. Naopak možnost každého člověka od určitého 

chronologického věku čerpat pravidelný starobní důchod můžeme považovat za věkové 

zvýhodnění seniorů. 

 

Graf 6. Subjektivní hodnocení vlastního příjmu podle věkové identity 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

A -
mládí

B C D E F G H J -
stáří

vycházím velmi těžko

vycházím těžko

vycházím

pohodně vycházím

 

Zdroj dat: česká data European Social Survey Round 4 

 

V ekonomické oblasti ale zůstávají další služby, které jsou odepírány starším 

lidem. Jedná se například o velmi výhodné půjčky pro mladé do 35 let, které poskytuje 

Státní fond rozvoje bydlení11, nebo stejně věkové omezené možnosti čerpat státní dotaci 

1 % z úrokové sazby na splácení hypotéky12. Již sice neplatí, že by starší lidé nemohli 

využívat různých spořicích finančních produktů, připojištění či úvěrů, podmínky jim 

poskytované jsou ale leckdy pochopitelně méně výhodné vzhledem k nižší bonitě osob 

ve vyšším věku. 

Oblastí, ve které můžeme shodně mladé i staré lidi považovat za diskriminované 

skupiny je pracovní trh. Například podle výzkumu agentury STEM, realizovaném 

v roce 2005 na reprezentativním vzorku české populace starší 18 let si 88 % lidí myslí, 

že v Česku dochází k diskriminaci na základě věku na trhu práce poměrně často nebo 

velmi často13.  Na pracovním trhu lze říct, že tyto dvě skupiny obyvatel stojí proti sobě 

                                                 
10 Udržitelnost českého důchodového systému je samozřejmě velkou otázkou, na níž ale v této práci 
nechci hledat odpověď. Stále je třeba věnovat pozornost životní úrovni důchodců, je ovšem zároveň třeba 
si uvědomit, že již nehovoříme ve většině případů o situaci pod hranicí chudoby 
11 Nařízení vlády č. 616/2004 Sb. 
12 Nařízení vlády č. 249/2002 Sb. 
13 Tato otázka ovšem měří velmi obecný názor na věkovou diskriminaci na pracovním trhu a není možné 
z ní odvodit, zda lidé považují za diskriminované spíše mladší či starší pracovníky. Je z ní ale patrný 
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v pomyslných utkáních o pracovní místa. Mladí trpí neochotou zaměstnavatelů přijímat 

osoby bez praxe nebo životních zkušeností. Senioři bojují s nuceným odchodem do 

důchodu nebo s problémy najít si placenou práci ve vyšším věku. Obě zmíněné skupiny 

jsou zároveň kategoriemi zaměstnanců s nižšími průměrnými mzdami: mladší lidé 

získávají nízké nástupní platy, které rostou až se získávanou kvalifikací nebo jsou přímo 

odvozované od počtu let praxe (například podle platových tabulek). Starší lidé pracují 

za méně peněz, jelikož je zaměstnavatelé často nabírají právě z toho důvodu, že si 

uvědomují jejich relativní nezávislost na příjmu z placeného zaměstnání když vedle něj 

pobírají důchod. Pracovní trh je tak jedním z nejvíce věkově determinovaných 

prostřední sociální interakce. 

Pokud jde o vyjádření celkové míry sociální deprivace a diskriminace mladých a 

starších lidí, dá se dojít k závěru, že česká společnost není věkově neutrální a možnost 

získat některé služby a statky je ovlivněna věkem či prožívaným mládím, respektive 

stářím. Mladých lidí se týká deprivace zejména v oblasti odepření účasti v některých 

patrech politiky či ztížení vstupu na pracovní trh. Přístup starších lidí ke službám je 

omezen zejména v oblasti zdravotních a sociálních služeb, přístupu ke vzdělání a 

informacím a na pracovním trhu. 

Posledním bodem nutným k definování minoritní skupiny podle Palmora je její 

společná identita a politická jednotnost. Míra pociťované identity mladých a starých 

již byla ověřena (tabulka 4) a je proto možné konstatovat, že krajní věkové skupiny 

vnímají svou skupinovou identitu. Jak je to s politickou jednotností? Když Palmore píše 

o americkém prostředí, říká, že představa, že staří lidé mohou na politickém poli 

vystupovat jako zájmová skupina, která je schopná se mobilizovat k jednotnému 

hlasování ve volbách, je iluze (Palmore 1990: 120). Staří voliči jsou stejně heterogenní 

voličskou skupinou, jako mladí nebo jako střední generace. Totéž platí i v českém 

prostředí. Je sice pravdou, že různé věkové skupiny inklinují k různým ideologiím 

(starší lidé se tradičně více kloní k levici, zatímco mladší k pravici), ve výsledku ale 

můžeme vidět podobnou různorodost volebního chování jak uvnitř skupiny mladých, 

tak i starších lidí. 

 S čím bych ovšem v Palmorově úvaze nesouhlasila, to je představa 

neschopnosti věkové skupiny chovat se jako zájmová skupina na politické scéně. 

                                                                                                                                               
význam, jaký lidé věkové diskriminaci na pracovním trhu přisuzují. Věková diskriminace tak byla 
označena za jednoznačně nejčastější důvod diskriminace. V pořadí za ní se umístilo dalších deset 
vybraných oblastí diskriminace, jejichž četnost respondenti hodnotili (například mateřství, zdravotní stav, 
rasa či etnikum, pohlaví…). (Informace z výzkumu Trendy 4/2005) 
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V českém prostředí totiž existují asociace sdružující lidi právě pouze na základě věku, 

které se snaží prosazovat jejich zájmy. Tyto organizace se ovšem týkají pouze starších 

generací: 

 Významnou iniciativou je v tomto ohledu občanské sdružení Rada seniorů 

České republiky (RSČR). Toto sdružení vzniklo v roce 2004 sloučením několika 

seniorských organizací a v současné době spojuje 38 dílčích seniorských či 

důchodcovských klubů, asociací, sdružení a unií. Svou členskou základnu tak RSČR 

odhaduje na 500 000 osob a své hlavní funkce definuje takto:  

„Rada seniorů ČR disponuje reprezentativní mírou suverenity k výkonu 

vyjednávacích, konzultativních, dohadovacích, informačních, iniciativních, kontrolních, 

mezigeneračně sjednocujících a poradních funkcí ve vztahu k vládě, k resortům, k 

parlamentu a k dalším ústavním činitelům“. (www.rscr.cz) 

Existence podobné asociace dokazuje, že starší lidé mohou sami sebe vnímat 

jako společensky jednotnou ohroženou skupinu, jejíž zájmy je třeba organizovaně 

prosazovat. Rada seniorů ČR je schopna ve svém programovém dokumentu jasně 

definovat, ve kterých ohledech považuje za nutné za práva seniorů bojovat. Upozorňuje 

tak na společné problémy věkové skupiny seniorů, kterými jsou v jejich dokumentu 

„Programové priority a další úkoly Rady seniorů České republiky na období let 2009 – 

2013“ definovány:  

- stálé zhoršování sociálního postavení českých seniorů, tj. zaostávání valorizace 

penzí za vývojem mezd 

- utváření mezigeneračních vztahů záporně ovlivňují média zkresleným obrazem 

významu i vlivu seniorské generace na současnou společnost 

- nedostatečné využívání společenského potenciálu generace třetího věku 

- vysoká cena nájemního bydlení ve velkých městech a reálná hrozba 

bezdomovectví seniorů 

- situace zdravotnictví a její dopady na seniory 

- zhoršení přístupu seniorů ke kultuře a k dalším volnočasovým aktivitám 

- nedostatečné financování poradenských a dalších aktivit seniorských organizací 

 Vedle této Rady existuje mnoho dalších sdružení, jejichž cílem je věnovat se 

zkvalitnění života seniorů jako jedné entity, a to ať už na poli politickém, kulturním 

nebo sociálním (např. Občanské sdružení Život 90 nebo Kluby seniorů různých měst a 

obcí). 
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 Pokud se pokusím nalézt podobné spolky sdružující a hájící mladé lidi, 

výsledky mého vyhledávání vypadají diametrálně odlišně. Také sice existuje mnoho 

klubů a sdružení pro mladé. Věk ovšem v tomto případě nebývá jediným společným 

zájmem členů organizací a vždy je pro přijetí do těchto spolků nutné vedle nízkého věku 

splňovat ještě nějakou další charakteristiku. Funguje tak například Sdružení pro 

příležitosti mladých migrantů, Sdružení pro mladé ochránce přírody, Sdružení mladých 

výtvarníků, Občanské sdružení mladých hudebníků, Společnost mladých agrárníků, 

Klub mladých manažerů, Klub mladých maminek, Klub mladých vodáků, Klub 

mladých programátorů a tak podobně.  

 A pokud jde o politické organizace mladých lidí, ty existují také. Oproti Radě 

seniorů ČR, však opět vymezují vstup pro členy i další podmínkou kromě věku, kterou 

bývá inklinace ke sdíleným politickým postojům a ideologiím (existuje tak například 

liberálně-konzervativní Mladá občanská platforma, pravicově konzervativní Mladí 

konzervativci, Klub mladých komunistů, Mladí křesťanští demokraté, Sociálně 

demokratická mládež). Věk tak i v těchto organizacích ztrácí schopnost být jedinou 

spojující a určující charakteristikou členů. Smyslem těchto institucí pak není primárně 

ochrana práv mladých lidí, ale prosazování jejich definovaného politického názoru 

napříč generacemi. 

V oblasti skupinové identity a politické jednotnosti lze říci, že identita mladých 

a starších existuje, samozřejmě ji však nepociťují všichni příslušníci daných skupin. 

Politická jednotnost neplatí v případě mladých ani starších lidí. Starší lidé však na rozdíl 

od mladých zakládají politická sdružení, která jsou schopná stanovit a prosazovat cíle 

směřující ve prospěch věkové skupiny seniorů jako celku. V tomto ohledu tedy senioři 

dokážou uvažovat o sobě samých jako o menšině, která potřebuje organizovaně 

prosazovat kroky vedoucí ke zlepší své společenské pozice. 

 

Jaký je tedy výsledek procesu definice věkových minoritních skupin na 

předchozích stránkách? Starší lidi si dovolím nazvat menšinovou skupinou v české 

republice. Vede mě k tomu zejména jejich schopnost vystupovat jako skupina při 

prosazování svých společných zájmů na politickém poli, vnímaná míra diskriminace na 

základě stáří a množství negativních stereotypů o seniorech, které společnost přijímá a 

přispívá tak k budování kultu, ve kterém je stáří vnímáno jako problém. Nepřijímám 

přitom předsudky o homogenitě skupiny starých lidí. Jsem pouze přesvědčena o 
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existenci minoritní skupiny, jejíž členové pociťují sounáležitost na základě přijetí 

věkové identity starého člověka. 

Pokud jde o mladé lidi, ty si minoritní skupinou v jejím sociologickém slova 

smyslu nazvat netroufám. Mladé sice spojují určité předsudky a společné deprivace v 

sociálním poli, kterým musí čelit. Tyto problémy mohou přispívat k tomu, že mladí lidé 

pociťují podobnou míru vzájemné skupinové příslušnosti jako senioři. Diskriminace 

mladých lidí pro jejich věk je však pociťována jako méně častá, naopak ve společnosti 

razící kult mládí se setkáváme s postoji prosazující mládí jako ideál. Možná i proto 

mladí lidé, ač by se mělo jednat o aktivní část populace, nevytvořili v České republice 

žádnou organizaci, která by sama označila postavení mladých za problém a snažila by 

se ho kolektivně řešit. 

  

Závěr k H2: Věková identita je skutečně podstatnější pro krajní věkové 

skupiny, zatímco lidé středního věku se nevyznačují zásadním pocitem příslušnosti vůči 

svým vrstevníkům. Hypotézu 2 v jejím přesném znění však přijímám pouze v případě 

starších lidí. Ty považuji za menšinovou společenskou skupinu v dnešní České 

republice, jejíž členové mají jako tací silnější pocit skupinové příslušnosti s druhými na 

základě svého věku. Pokud jde o skupinovou identitu mladých, tu se pokusím vysvětlit 

na základě jiných charakteristik než je příslušnost k menšinové skupině. 

 

Ad. H3: Vyšší míru identifikace s vlastní věkovou skupinou cítí  respondenti ke 

skupinám, které mají ve společnosti vyšší status. 

Nebo jinými slovy: je snazší pociťovat příslušnost ke skupině, která má dobré 

jméno. Naopak pokud je člověk členem skupiny s nízkým statusem, musí se vyrovnávat 

se svou negativní skupinovou identitou. Toto pravidlo platí v případě jakékoli 

strukturace společnosti, ať už jde o příslušnost k etniku, pohlaví, zaměstnavateli či státu. 

Mechanismy vyrovnávání se s vlastní pozitivní či negativní identitou lze demonstrovat 

na příkladu bydlení na „dobré adrese“. Například v Praze zůstává za dobrou lokalitu 

považována oblast Prahy 2 Vinohrad. Pokud se proto obyvatel Vinohrad dostane do 

situace, ve které se hovoří o místě bydliště, většinou rád přizná, že žije na 

„Královských“ Vinohradech. Jeho skupinová identita na základě příslušnosti 

k obyvatelům městské čtvrti je pozitivní. S ostatními obyvateli Vinohrad cítí pozitivní 

skupinovou spřízněnost a společně mohou shlížet shora například na obyvatele 

vedlejšího Žižkova, případně na lidi obývající ještě horší lokality. 
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Naopak zmíněný Žižkovák žije v oblasti s nižší prestiží. Pokud by se s touto 

lokalitou identifikoval, získal by negativní skupinovou identitu. Žižkovák má několik 

možností, jak se se svou negativní identitou vypořádat a tyto postupy teď krátce popíši. 

První z nich nazývají Tajfel a Turner (1979) mechanismem individuální mobility. 

Žižkovák, který cítí negativní konotace se svou oblastí bydliště může v takovém případě 

odmítat považovat sebe sama za Žižkováka. V případě, že by se připletl do stejného 

rozhovoru o bydlení s obyvatelem Vinohrad, může svou žižkovskou identitu odmítat 

s tím, že na Žižkově stejně jen přespává, ale jeho život se koncentruje v centru, že se 

necítí být Žižkovákem, že tam k tomu vlastně nemá žádný vztah, že vyrostl na 

Vinohradech a stejně se tam hned zase odstěhuje, jakmile v práci dostane přidáno… 

Druhý mechanismus vyrovnání se s negativní sociální identitou nazývají autoři 

teorie sociální kreativitou a jedná se o více psychologickou záležitost. Žižkovák, který 

se vydá cestou sociální kreativity neodmítá svou žižkovskou identitu a nesnaží se 

vymanit ze své sousedské komunity. Naopak se snaží najít pozitivní stránky své 

skupinové identity a představit je většině tak, aby se také začala na tuto skupinu dívat 

pozitivněji. Tento Žižkovák může obyvateli Vinohrad tvrdit například to, že Žižkov je 

náhodou skvělá lokalita, protože je tam spousta výborných hospod a klubů a čtvrť má 

svou specifickou atmosféru, která by si zasloužila uznání. A pokud tento Žižkovák 

uvidí, že proti člověku z Vinohrad nemá šanci tento symbolický boj o prestiž lokality 

vyhrát, může zvolit jinou formu sociální kreativity. Může si prostě najít jiného soupeře 

v souboji o prestiž. Když se totiž nebude srovnávat zrovna s obyvatelem Vinohrad, jistě 

najde jiného soupeře, ve srovnání s nímž může svou identitu hodnotit pozitivně. Může 

se jednat jak o soupeře z vlastní skupiny, ale v horším postavení  (ve smyslu „já bydlím 

u Jiřího z Poděbrad, tam je to ještě dobré, horší to mají chudáci od Nákladového 

nádraží“) a nebo si vybere ještě snazší kořist úplně zvenčí („lepší bydlet na Žižkově, než 

třeba někde v Libni“). 

Posledním mechanismem vyrovnávání se s negativní skupinovou identitou je 

sociální soutěžení. Jedná se o nejradikálnější metodu, kdy se o změnu nahlížení většiny 

na vlastní skupinu snažíme prostřednictvím změny vlastní skupiny zevnitř. Pro 

zmíněného Žižkováka by sociální soutěž znamenala nutnost pustit se do práce a 

odstranit důvody, z nichž je Žižkov považován za neprestižní lokalitu – tedy 

zjednodušeně skutečně vyčistit ulice, snížit kriminalitu a zasloužit se o vybudování 

nových parků, kulturních center nebo moderních bytů. 
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Nyní zpět k problematice věkové identity. Otázka zní: existují mezi věkovými 

skupinami paralely Žižkova, Vinohrad a Libně poskytující svým zástupcům odlišný 

společenský status, nebo jsou si věkové skupiny statusově rovny? A pokud si rovny 

nejsou, pomocí jakých mechanismů se členové znevýhodněných věkových skupin se 

svou negativní identitou vyrovnávají? 

Statusové postavení věkových skupin zjišťovaly v dotazníku ESS4 otázky, jak 

vysoký status dvacátníků, čtyřicátníků a lidí nad 70 let podle respondenta vnímá 

většinová společnost. Respondenti odpovídali na škále od 0 „naprosto nízký status“ do 

10 „naprosto vysoký status“. Tabulka 5 ukazuje, že se všechny skupiny respondentů bez 

ohledu na jejich věk nebo věkovou identitu shodnou na nejvyšším postavení 

čtyřicátníků, s odstupem následovaným dvacátníky a na nejnižším statusu lidí starších 

70 let. Podíl respondentů, kteří nebyli schopni status jednotlivých věkových skupin 

ohodnotit nepřesahuje v žádné ze tří otázek 3 %. Je tudíž patrné, že lidé vnímají odlišný 

společenský status lidí na základě jejich věku. Pokud budu považovat dvacátníky za 

zástupce mladé věkové skupiny, čtyřicátníky střední a lidi nad sedmdesát za staré, 

čekám, že mladí a staří lidé se musejí vyrovnávat se svou negativní skupinovou 

identitou, zatímco střední generace by se měly snáze identifikovat se svými vrstevníky 

na základě pozitivní skupinové identity. 

 

Tabulka 5. Průměrný společenský status dvacátníků, čtyřicátníků a lidí nad 70 let 

Zdroj dat: česká data European Social Survey Round 4 

  

To, že lidé, kteří přijmou identitu starého člověka přijímají zároveň negativní 

věkovou identitu, to je zřejmé již z toho, že byli staří lidé definováni jako minoritní 

skupina. Jak se tedy starší lidé se svou negativní identitou vyrovnávají? Palmore (1990) 

 
 

průměrný status 
dvacátníků 

průměrný status 
čtyřicátníků 

průměrný status 
lidí nad 70 let 

Všichni 
respondenti  

4,2 7,0 3,8 

20-29 4,7 6,9 4,0 
30-39 4,2 7,0 4,0 
40-49 4,1 6,9 3,9 
50-59 4,2 6,9 3,6 
60-69 4,2 7,1 3,5 

Věk 
respondenta 

70-95 4,2 7,4 3,6 
mládí 4,5 6,9 3,8 

střední věk 4,2 7,1 3,8 
Věková 
identita 

respondenta stáří 4,1 7,1 3,7 
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i další mluví o tom, že se spolu s negativním vnímáním stáří stává trendem popírání 

vlastního stáří. Palmore tak předpokládá Turnerův mechanismus sociální mobility, kdy 

si lidé svou příslušnost k etapě stáří odmítají připustit. Tento předpoklad mohu ověřit, 

pokud opět využiji medián hodnoty, kdy podle respondentů lidé začínají být považováni 

za staré (což je 60 let) a podívám se na věkovou identitu lidí starších tohoto věku. 

Zjišťuji, že 35 % šedesátníků se nepovažuje za staré, ale ve středním věku a stejně tak 

nepřijímá identitu stáří 15 % lidí nad 70 let. Zařazování do věkových skupin je ovšem 

natolik citlivý a nejasný proces, že mohu jen těžko hodnotit, zda tyto lidi považovat za 

odmítající si připustit své stáří. (Stejně tak bych potom mohla osočovat 40 % dvacátníků 

a třicátníků, že popírají své mládí, když se hlásí ke střednímu či vyššímu věku). Pokud 

však vezmu v úvahu, že celkově se 71 % osob ve věku nad 60 let považuje za staré a 

většina z nich cítí k této skupině silný pocit příslušnosti, nemyslím si, že by se odmítání 

stáří stávalo obecným jevem14.  

U nejstarší věkové skupiny bych proto zamítla představu mechanismu 

individuální mobility jako hlavního způsobu vyrovnání s negativní identitou. Naopak 

vnímám jako hlavní mechanismus vyrovnání se s vlastní negativní věkovou identitou 

sociální soutěžení. Jinými slovy staří lidé ve většině případů nezapírají své stáří, ale cítí 

velký pocit příslušnosti s vlastní věkovou skupinou a pomocí kolektivní akce (například 

v podobě založení Rady seniorů ČR) se snaží své postavení ve společnosti fakticky 

zlepšit. 

Druhou skupinou lidí, u nichž bychom mohli na základě tabulky 5 čekat 

negativní skupinovou identitu, jsou mladí. Mladé můžeme považovat za metaforické 

obyvatele Žižkova, kteří těžko povýší svůj status nad obyvatele Vinohrad, avšak nejsou 

na tom statusově tak špatně jako „v Libni žijící“ staří lidé. Přestože v tabulce 5 vidím 

relativně nízký status dvacátníků, z analýzy míry věkové identifikace vím, že mladí lidé 

pociťují vysokou míru skupinové identity. Navíc čím mladší identitu člověk má, tím 

více se se svou skupinou identifikuje, což mě opět vede k zamítnutí představy o 

mechanismu věkové sociální mobility mezi mladými. Vydat se za hledáním důvodů 

sounáležitosti mladých by bylo jistě velmi zajímavé a stálo by za hlubší sociologický 

výzkum. Na základě dat, která mám v tuto chvíli k dispozici však alespoň jako hypotézu 

uvedu, že v případě mladých lidí považuji za nejpravděpodobnější způsob vyrovnání se 

                                                 
14 Možná můžeme hovořit o odmítání stáří v hovoru s druhými, nebo o odmítání připustit si to, že se 
člověk nachází v závěrečné fázi svého života. Podle odpovědí na výše zmíněnou otázku však můžeme 
vidět, že lidé nad 60 let nejsou „mimo realitu“. A naopak pokud jsou přímo a vážně dotázaní, ukazuje se, 
že moc dobře vědí, v jaké životní etapě se nacházejí. 
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s vlastní věkovou identitou mechanismus sociální kreativity. Úspěšnosti tohoto postupu 

dnes velmi nahrává již výše zmiňovaný kult mládí. Mladí lidé totiž sice nejsou na 

vrcholu pokud jde o status ve smyslu ekonomického nebo mocenského postavení. Jsou 

to však lidé, jejichž životní styl bývá považován za ideál, který vyvažuje nepříznivé 

ekonomické postavení této skupiny. Panuje obecná představa, že mládí je šťastné 

životní období, kdy lidé mají před sebou velké životní možnosti, nejsou omezováni 

zdravotními problémy, mají čas na studium, své známé či koníčky. To vše dává mladým 

možnost subjektivně pozitivně hodnotit svou věkovou identitu i přes nízký sociální 

status členů této skupiny a pociťovat tak ke své mladé věkové skupině velkou míru 

příslušnosti. 

Pokud bych i přes dosavadní neúspěchy hypotézy 3 při snaze vysvětlit míru 

skupinové identifikace chtěla hypotézu přijmout, musela bychom nalézt největší pocit 

příslušnosti ke své věkové skupině u středních generací. Ty jsou totiž na pomyslných 

Vinohradech pokud jde o jejich vnímaný sociální status. Přesto je vnímaná míra 

identifikace lidí se středním věkem nejnižší v porovnání s ostatními věkovými 

skupinami. Jak vysvětlit, že jediná skupina, která by teoreticky mohla ze svého 

postavení čerpat pozitivní skupinovou identitu se této identity v největší míře vzdává? 

Odpovědět si můžeme návratem k druhé hypotéze. Neboli přijetím toho, že identita je 

důležitá pro krajní generace, zatímco pro většinu, prožívající dlouhé období věku 

„uprostřed“, toto její postavení není ničím určujícím. To ve své knize naznačuje také 

Vidovićová (2008), když říká, že v životním obdobím mezi mládím a stářím strácí věk 

na důležitosti z hlediska budování identity. V tomto období totiž převládají jiné 

charakteristiky člověka pro stereotypizaci druhých i pro hledání postavení sebe sama. 

Může se jednat o charakteristiky jako je rodinný stav, pohlaví, příjem a podobně.  

 

Závěr H3: Třetí hypotézu o vyšší identifikaci členů věkových skupin s vyšším 

statusem zamítám. Minimálně není možné odvozovat míru věkové identifikace 

z ekonomicky vnímaného sociálního statusu. K definici toho, na základě jakých 

předpokladů lidé pociťují příslušnost s vlastní skupinou by jistě lépe posloužil hlubší 

kvalitativní výzkum. Pro tuto práci jsem se ale rozhodla alespoň shrnout, že věková 

identita je důležitější pro krajní věkové skupiny, a to na základě pociťované potřeby 

zlepšit své postavení (metodou sociálního soutěžení) u seniorů a na základě 

vyzdvihování specifických předností mládí u mladých lidí (mechanismus sociální 

kreativity). 
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3.4 Stereotypy a předsudky  

 

Předcházejí kapitola se zabývala jednotlivcem a jeho vztahem k vlastní věkové 

skupině. Hlavní důraz byl kladen na způsob a význam zařazení člověka do jeho členské 

skupiny. Nyní již víme, že lidé berou na vědomí existenci věkových skupin a své 

členství v nich si uvědomují (to se týká zejména krajních věkových segmentů dospělé 

populace). Následující kapitola se tak může věnovat vztahům mezi těmito věkovými 

skupinami, neboli vztahům mezi členskými a nečlenskými věkovými skupinami.  

Povahu meziskupinových vztahů budu v této kapitole nahlížet na základě 

existence stereotypů a předsudků. Nejprve proto blíže vysvětlím tyto pojmy. 

Stereotyp je podle Velkého sociologického slovníku „velmi stabilní prvek ve 

vědomí (...), regulující vnímání a hodnocení jednotlivých skupin jevů.“ Stereotypy jsou 

sdílené představy o charakteristikách některých sociálních kategorií, které ovlivňují, 

zdůrazňují a legalizují vnímané rozdílnosti mezi skupinami. Stereotypy zjednodušují 

realitu, selektivně ovlivňují naše vnímání a těžko se mění pomocí logických argumentů, 

jelikož jsou založeny spíše na iracionálně přijatých představách (Velký sociologický 

slovník 1996).  

Specifickým typem stereotypu jsou předsudky. Předsudky jsou podle téhož 

slovníku afektivně podbarvené postoje. Předsudky jsou založeny iracionálně, což je opět 

činí těžko argumentačně zrušitelnými. Většinou s sebou nesou negativní konotace a 

negativní emocionální hodnocení určité skupiny (Velký sociologický slovník 1996).  

Základní rozdíl mezi předsudky a stereotypy je ten, že předsudek má více 

emocionální a hodnotící charakter, jde o (většinou negativní) postoj, zatímco stereotypy 

jsou spíše kognitivní očekávání, která mohou být i hodnotově neutrální. Ve skutečnosti 

jdou ovšem předsudky a stereotypy většinou ruku v ruce – negativní stereotypy plodí 

negativní postoje a tedy předsudky. A internalizace předsudků vůči skupině podporuje 

další tvorbu a přijímání stereotypů (Palmore 1990, 18). 

Základ stereotypů i předsudků dle teorie sociální identity opět stojí na 

kategorizaci společnosti (Tajfel 1969). Předpokladem vytvoření postojů, jakými jsou 

předsudky, je kategorizování jednotlivců do skupin na základě určité proměnné. 

V případě proměnné věk tak opět dochází k myšlenkovému „překódování“ spojité 

proměnné do věkových kategorií. Těžko si budeme tvořit názor na lidi ve věku 

například 22, 37, 46 nebo 73 let. Nejprve si tyto osoby zařadíme do věkových skupin a 

v rámci nich pak posoudíme vliv a význam jejich stáří. 
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Když jsou vytvořeny sociální (věkové) kategorie, přichází druhá fáze tvorby 

předsudků, a tou je asimilace, neboli přijetí očekávání od této skupiny. Na asimilaci se 

podílí zejména primární socializace, v dalších životních fázích pak i škola, média nebo 

veřejné mínění. Tyto instituce nás velmi nenápadnou a přirozenou formou učí, jak se 

máme na jednotlivé společenské kategorie dívat a co od nich můžeme očekávat. To, 

v jak brzké životní fázi přijímáme předsudky o druhých zkoumal ve svých 

experimentech Tajfel. Ukázal tak například, že i děti v předškolním věku jsou schopny 

emotivně určit svůj vztah k cizím státům, aniž by přitom o těchto státech cokoli věděly 

(Tajfel, Jahoda 1966). 

Třetí fází tvorby předsudků je pak snaha o zachování koherence s vytvořenými 

postoji. Ta činí obtížné pro lidi vystoupit ze stínu předsudků a stereotypů, jelikož pro 

ostatní je jednodušší u těchto svých představ zůstat a vše se snažit v rámci nich 

vysvětlit, než je aktivně zrušit (Tajfel 1969). 

Jaké jsou následky předsudků a stereotypů? Prvním problémem, který v sobě 

stereotypy a předsudky nesou, je samozřejmě zjednodušení, kdy podle daného 

stereotypu nebo předsudku hodnotíme všechny členy dané skupiny aniž bychom 

přihlédli k jejich individuální povaze. Může se zdát, že to je skutečný problém pouze 

v případě negativních postojů. Podobně negativní dopad mají ale i pozitivní stereotypní 

očekávání. Oba typy stereotypů (jak negativní, tak pozitivní) totiž často slouží k 

ospravedlnění vyloučení skupiny lidí z některé společenské oblasti nebo k vysvětlení 

mocenské nadvlády jedné skupiny nad druhou (například představa, že staré lidi je třeba 

ušetřit pracovního vypětí ospravedlňuje jejich vyloučení z pracovního trhu; nebo 

stereotyp nezkušeného mládí nedovoluje sebelépe poučenému člověku zastávat určité 

politické funkce před dosažením určitého věku). 

 Další destrukční funkcí stereotypů je jejich schopnost internalizace i samotnými 

„oběťmi“ stereotypů. Tak vznikají autostereotypy, neboli stereotypní představy lidí o 

jejich členské skupině. Zde je prostor pro uplatnění konceptu sebenaplňujícího 

proroctví. Ten v souvislosti s věkem využívají ve svém integrovaném bio-socio-

kongnitivním modelu ageismu autorky Bugentalová a Hehmanová (Bugental, Hehman 

2007, in Vidovićová 2008: 121). Model pracuje s představou, že biologické 

podmíněnosti věku slouží k tvorbě věkově podmíněných očekávání. Pokud jsou tato 

očekávání zmírněna věkově neutrálními praktikami a politikami, nedochází k narušení 

kognitivních a sociálních kompetencí dotčených věkových skupin a stereotyp zůstane 

nepotvrzen. Pokud ale naopak dojde k podpoře očekávání ageistickými praktikami a 
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politikami, dotčené věkové skupiny se cítí stresovány, jejich kognitivní a sociální 

kompetence toto vědomí naruší a sami zúčastnění tak k potvrzení stereotypu a jeho 

reprodukce přispějí.  

Přijímání autostereotypů je dle mého názoru v případě věkových skupin ještě 

snazší než je tomu u jiných sociálních kategorií, a to z důvodu časové povahy 

kategorizace do věkových skupin. Neboli každý starý člověk byl v minulosti mladým. 

Pokud mladí lidé přijmou stereotypy o stáří, hůře se jich zbavují i v době, kdy se do této 

etapy sami dostanou. K podobnému procesu při tom nemůže docházet v případě žádné 

jiné z klasických kategorizací – žena zůstává po celý život ženou, afroameričan 

afroameričanem, a proto přijímání autostereotypů funguje v těchto případech odlišně.  

Podobný koncept jako vysvětlují Bugentalová a Hehmanová, který ale považuje 

stereotypy za hrozbou i v případě, že nejsou dotyčnou skupinou internalizovány do 

podoby autostereotypů, je teorie hrozby stereotypů (anglicky stereotype threat theory, 

Steele 1997). Podle té stačí, pokud dotyčná skupina ví, že stereotypy vůči ní existují. 

Teorie říká, že když je jakékoli skupině naznačen negativní stereotyp přijatý ostatními, 

působí na tuto skupinu vědomí daného stereotypu jako hrozba, že by se stereotyp 

skutečně mohl vyplnit a následky jsou pak podobné jako při autostereotypyzaci. Teorie 

hrozby stereotypů byla několikrát experimentálně ověřena, například pomocí testů 

paměti u seniorů vystavených stereotypům, testů inteligence afroamerických studentů a 

podobně (Abrams, Crisp, Marques 2008). Při těchto experimentech byly vždy potvrzeny 

negativní následky stereotypů na skupinu, která jim je vystavena. 

Celkově proto lze říci, že jednou z vážných latentních funkcí stereotypů je jejich 

schopnost reálně ovlivňovat charakteristiky dotyčných sociálních kategorií, a tím 

v tomto případě ohrožovat soudržnost věkových skupin. 

 

3.4.1 Věkové předsudky a stereotypy 

 

Studiem povahy věkových stereotypů se zabývalo mnoho autorů. Českou 

klasikou je kniha Tošnerové „Ageismus. Průvodce stereotypy a mýty o stáří“ (2002). 

Z jiného úhlu pohledu nahlíží na stereotypy stáří také Vidovićová (2008). 

V zahraničním prostředí přináší poměrně vyčerpávající přehled pozitivních i 

negativních stereotypů o seniorech například Palmore (1990). Jaké tedy bývají 

nejčastější stereotypy stáří? Podle výše popsaných knih například: špatné zdraví, 
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impotence a nezájem o intimní život, ošklivost, mentální úpadek, zbytečnost, osamělost, 

chudoba, nevrlost, lenost, zapomnětlivost, neschopnost pracovat, senilita, 

dezorientovanost, konzervatismus, závislost, ale také třeba dobrota, moudrost nebo 

životní vyrovnanost. Při poučeném vhledu do problematiky je pak možné dokázat (a 

všichni zmínění autoři tuto snahu vyvinuli), že se v případě všech výše popsaných 

stereotypů jedná o zásadní zjednodušení, které většinové realitě neodpovídá. 

Pokud jde o stereotypy mládí, nedisponuji podobně obsažnou bibliografií 

k tématu. Setkáváme se ovšem v zásadě s opačnými stereotypy oproti popsaným výše. 

Mezi stereotypy mládí bych tedy zmínila například: fyzická síla, sexuální aktivita, 

krása, mentální kapacita, liberalismus, ale také nezkušenost, nezodpovědnost, vulgarita 

a podobně.  

Cílem této části práce nebude hledat další stereotypní atributy mládí a stáří. 

Budu ale chtít popsat a porovnat vnímání postojů k seniorům a mladým lidem zejména 

na základě modelu „Stereotype content model“ (SCM) autorů Fiska a kolektivu (2002). 

Tento model byl využit v přípravě výzkumu European Social Survey Round 4. Fiske 

odhalil dvě základní dimenze, na nichž jsou založeny všechny typy stereotypů a s nimi 

spojené předsudky. Jedná se o dimenze vřelost a schopnosti. Na základě hodnocení 

věkových skupin v těchto dimenzích je pak možné rozlišit různé typy stereotypů a 

předsudků a tedy různé typy ageismu.  

Jako hlavní typy ageismu bývají rozlišovány ageismus benevolentní a 

nepřátelský (Bugental, Hehman 2007, in Vidovićová 2008: 113). Benevolentní 

ageismus se vyznačuje paternalistickými postoji a stereotypy vůči věkové skupině. 

Skupina, která je terčem benevolentního ageismu bývá kladně hodnocena v oblasti 

vřelosti, ale záporně v oblasti schopností. V druhých pak tyto stereotypy vyvolávají 

sklony ochraňovat danou skupinu, což ovšem může vést k jejímu znevažování. 

Nepřátelský ageismus se jako opak benevolentního váže ke stereotypům a předsudkům 

o nízké vřelosti dané skupiny, která může být doprovázena jak pozitivním, tak i 

negativním hodnocením v dimenzi schopností. Typickým důsledkem nepřátelského 

ageismu je zášť vůči takto vnímané skupině.  

V následující analytické části tak budu sledovat formy stereotypů a předsudků 

vůči krajním věkovým skupinám dospělé populace. Základní hypotézy k této části jsou: 

 

H4: Senioři jsou častěji terčem benevolentního ageismu, mladí spíše 

nepřátelského. 
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Podobná pravidelnost byla popsána na základě britského výzkumu Age 

Concerned England (2004). Zde se ukazovalo, že mladí standardně dosahovali vyššího 

hodnocení v dimenzi schopností, avšak nižšího v dimenzi vřelosti, zatímco předsudky 

vůči seniorům měly opačný náboj. Jiné výsledky však přinesl například výzkum 

psychologa Terryho (2008). Ten sice systematicky nepracoval s Fiskeho modelem, při 

sledování vztahů mezi staršími klienty sociálních služeb a jejich mladými ošetřovali se 

však setkal s výrazy nepřátelství a značného podceňování schopností ošetřovatelů na 

základě jejich mládí. 

 

H5: Negativní stereotypy a předsudky vůči krajním věkovým skupinám vnímají 

členové všech věkových skupin v podobné míře.  

Tato hypotéza pracuje s konceptem autostereotypizace, podle kterého lidé 

vnímají a internalizují i stereotypy o vlastní skupině. Alternativní hypotézou může být 

příklon k preferenci vlastní skupiny na základě budování vlastní pozitivní identity. 

Jinými slovy alternativní hypotézou k H5 je, že lidé vnímají silněji pozitivní stereotypy 

vůči své členské skupině. 

 

Dále se budu snažit zjistit celkovou míru negativních předsudků o věkových 

skupinách, bez ohledu na typ těchto předsudků. Celková „předsudečnost“ osob je 

měřitelná velmi obtížně, vzhledem ke stigmatizujícímu náboji tohoto tématu a tedy 

možnosti stylizace respondentů. Míru předsudků společnosti vůči menšinovým 

skupinám je proto doporučeno interpretovat spíše ve formě porovnávání předsudků vůči 

různým skupinám nebo v různých kontextech než jako absolutní hodnotu. Mě proto 

bude  ve světle teorie sociální identity zajímat zejména vztah mezi vlastní skupinovou 

identitou a předsudky vůči druhým. Z toho vyplývá šestá hypotéza: 

 

H6: Lidé s větším vztahem k vlastní věkové skupině mají větší sklony 

k pozitivnímu hodnocení členské skupiny a předsudkům vůči nečlenským věkovým 

skupinám. 

Jak bylo popsáno v úvodu, rozlišení věkových skupin je základním 

předpokladem předsudků vůči jiným skupinám. Turner s kolegy pak ve svých 

experimentech ověřili, že identifikace do skupin automaticky vede k pozitivní 

preferenci členské skupiny na úkor skupiny nečlenské, a to i v případě, že se členové 

skupiny vzájemně neznají a nemají žádné společné zájmy (Turner, Brown, Tajfel 1979). 
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Zda pozitivní vztah k vlastní věkové skupině vede k jejímu pozitivnějšímu hodnocení na 

úkor ostatních věkových skupin, to se pokusím ověřit. 

 

Ad. H4: Senioři jsou častěji terčem benevolentního ageismu, mladí spíše 

nepřátelského. 

Vzhledem k tomu, že stereotypy jsou sdílenými představami společnosti, 

v dotazníku ESS4 byly věkové stereotypy zjišťovány otázkami, jak podle respondenta 

většina lidí v České republice vnímá danou věkovou skupinu. Tato formulace 

neumožňuje příliš podrobné zjišťování formování daných stereotypů na úrovni 

individuálního respondenta. Umožňuje ale zjistit obecně vnímané jevy očištěné od 

projevů stylizace respondenta.  

Dotazník ESS zjišťoval nejdříve souhlas se stereotypním vnímáním dvacátníků a 

lidí nad 70 let v oblasti přátelskosti a schopností (které zastupují dimenze vřelost a 

schopnosti v modelu SCM). Tyto stereotypy jsou dle modelu spojeny s různými 

emocemi, ze kterých plynou různé typy předsudků. Dále proto byly respondentům 

položeny otázky na typy předsudků, které ve společnosti vůči věkovým skupinám 

panují. Otázky zjišťovaly, jak je pravděpodobné, že většina lidí v České republice 

pohlíží na dvacátníky, respektive lidi nad 70 let : 

- se závistí (reprezentuje vysoké schopnosti x nízkou vřelost skupiny) 

- se soucitem (reprezentuje nízké schopnosti x vysokou vřelost) 

- s obdivem (reprezentuje vysoké schopnosti x vysokou vřelost) 

- s opovržením (reprezentuje nízké schopnosti x nízkou vřelost) 

Poslední formou emoce pociťované vůči skupině, kterou dotazník zjišťoval, je 

pociťovaný respekt. Respekt zcela nezapadá do SCM modelu. Na jednu stranu by se 

sice mohlo zdát, že souvisí s obdivem, a tedy s vysokou vřelostí i schopnostmi. Autoři 

měřícího nástroje se ale shodují v tom, že respekt je nabýván značně odlišně, než obdiv. 

Respekt je kvalita, kterou si člověk získá díky svým minulým aktivitám, ne díky 

současným schopnostem. Díky tomu je tento prvek řazen spíše do dimenze nízkých 

schopností a vyšší vřelosti. 

Výsledky hodnocení dvacátníků a lidí nad 70 let v oblasti stereotypů přátelskosti 

a schopností ukazuje tabulka 6. Vnímaná přátelskost těchto věkových skupin je 

srovnatelná a v obou případech relativně vysoká. Tyto výsledky jsou pro Českou 

republiku potěšitelné. Při stejných otázkách ve výzkumu Age Concerned England ve 

Velké Británii v roce 2004 totiž došli výzkumníci ke značně negativnějšímu hodnocení 
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mladší sledované skupiny. Stereotypní vnímání přátelskosti seniorů dosahovalo ve 

Velké Británii podobných výsledků jako výsledky prezentované v tabulce 6. Pouze 27 

% britských dotázaných ale hodnotilo pozitivně pravděpodobnost přátelskosti 

dvacátníků, oproti 23 % těch, kteří považovali přátelskost dvacátníků za spíše nebo 

velmi nepravděpodobnou. Oproti tomu V Česku hodnotí dvacátníky přátelsky 58 % 

dotázaných a (spíše) nepřátelsky jen 12 %. Čím je tento rozdíl vyvolaný? 

K zodpovězení této otázky bych jistě potřebovala hlubší vhled do společenské situace 

Velké Británie. Pro české prostředí se snad dá vyvodit pozitivnější přístup společnosti 

k mladým lidem. 

Pokud jde o stereotypní hodnocení schopností dvacátníků a lidí nad 70 let, zde 

se ukazují značné rozdíly v hodnocení obou skupin. Kladné hodnocení 

pravděpodobnosti, že jsou senioři považováni většinou za schopné vyjádřila celkem 

třetina dotázaných, oproti 27 %, kteří odpovídali na stejnou otázku spíše negativně. U 

dvacátníků vyslovuje kladné hodnocení skupiny 63 %, oproti pouze 12 % dotázaných, 

podle kterých je vnímání dvacátníků jako schopných spíše nepravděpodobné. Bohužel 

dotazník nezjišťoval vnímání daných charakteristik i vzhledem ke skupině lidí ve 

středním věku, které by v tomto případě mohlo posloužit pro srovnání s „kontrolní“ 

skupinou. Celkově je ale možné na úrovni stereotypů říci, že jak mladé lidi, tak seniory 

považujeme za přátelské, schopní jsou pak podle mínění většiny mladí lidé výrazně více 

než senioři starší 70 let. 

 

Tabulka 6. Vnímání stereotypů vůči dvacátníkům a lidem nad 70 let 

 Přátelští Schopní 
 20-90 70+ 20-90 70+ 
velmi nepravděpodobné, 
že jsou tak vnímáni 

2% 1% 2% 5% 

1 10% 9% 10% 22% 
2 28% 30% 23% 37% 
3 35% 37% 38% 24% 
velmi pravděpodobné, 
že jsou tak vnímáni 

23% 20% 25% 9% 

neví / neodpověděl(a) 3% 2% 2% 2% 
CELKEM 100% 100% 100% 100% 

Zdroj dat: česká data European Social Survey Round 4 
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Následovaly otázky zjišťující pociťované emoce vůči lidem různého věku. 

Odpovědi na tyto otázky podrobně prezentuje tabulka 7. 

 

Tabulka 7. Vnímání předsudků vůči dvacátníkům a lidem nad 70 let 

 se závistí se soucitem s obdivem s opovržením 

 20-90 70+ 20-90 70+ 20-90 70+ 20-90 70+ 
velmi 
nepravděpodobné, že 
jsou tak nahlíženi 

17% 39% 29% 5% 13% 9% 22% 20% 

1 27% 31% 33% 14% 25% 19% 27% 29% 
2 25% 12% 22% 23% 33% 34% 27% 25% 
3 19% 10% 10% 33% 21% 28% 16% 16% 
velmi pravděpodobné, 
že jsou tak nahlíženi 

9% 4% 3% 22% 6% 9% 4% 5% 

neví / neodpověděl(a) 3% 3% 3% 2% 3% 2% 4% 4% 
CELKEM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Zdroj dat: česká data European Social Survey Round 4 

 

Pro jednodušší představení výsledku tabulky 7 je k dispozici graf 7. Ten pracuje 

s procenty (spíše) souhlasného hodnocení skupin v jednotlivých otázkách. Představuje 

tak vždy poměr osob, kteří na škále hodnotili pravděpodobnost vnímání skupiny 

v daném světle body vyššími než 2. Zároveň graf umisťuje sledované typy předsudků 

do prostoru typologie SCM, neboli vytváří prostor na základě dimenzí schopností a 

vřelosti. 

Jak je z grafu 7 patrné, senioři jsou skutečně výrazně kladně nahlíženi v dimenzi 

vřelosti, která se ale do značné míry snoubí s nízkým hodnocením schopností dané 

skupiny a evokuje tak soucit, tedy benevolentní typ předsudků. Pociťování soucitu vůči 

seniorům vyjádřilo celkem 55 % dotázaných. Potřeba soucitu vůči seniorům se tak 

ukazuje jako nejčastěji sdílená forma předsudku vůči jedné věkové skupině v Česku.  

Zajímavou dimenzí grafu je závist, jako výraz kladného hodnocení schopností 

při nízko hodnocené vřelosti skupiny. Jak je patrné při srovnání skupin seniorů a 

dvacátníků v tomto ohledu, v dnešní společnosti nezávidíme dlouhověkost, závidíme 

mládí. Zde bychom tedy zřejmě opět mohli hledat vliv společenského kultu mládí. 

Hodnocení mladých lidí je celkově méně vyhraněné. S žádným z daných 

předsudků nesouhlasilo více než 28 %. 

 

 



Diplomová práce 

 
 

59 

Graf 7. Vnímání předsudků vůči dvacátníkům a lidem nad 70 let 
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Zdroj dat: česká data European Social Survey Round 4 

 

Posledním způsobem, jak lépe prohlédnout vztah společnosti k jejím krajním 

věkovým segmentům je sledování respektu, který většina cítí vůči dvacátníkům a lidem 

nad 70 let. Jak ukazuje tabulka 8, respekt si podle respondentů zasluhují výrazně více 

senioři, u kterých 63 % mluví o (velmi) pravděpodobném respektu, oproti dvacátníkům, 

u kterých s vnímáním respektu souhlasí 31 %. Dá se říci, že mladí lidé mají v tomto 

ohledu tak trochu smůlu – jsou považováni za přátelské a schopné. To ovšem nestačí 

k tomu, aby měli respekt. Naopak starší lidé podle stereotypů schopnosti nemají, respekt 

u druhých však již nabyli, a to zřejmě díky zásluhám po čas svého dlouhého života. 

 

Tabulka 8. Vnímání respektu vůči dvacátníkům a lidem nad 70 let 

 s respektem 
 20-29  70+ 
velmi nepravděpodobné, že jsou tak 
vnímáni 

6% 2% 

1 24% 9% 
2 37% 24% 
3 24% 38% 
velmi pravděpodobné, že jsou tak 
vnímáni 

7% 25% 

neví / neodpověděl(a) 3% 3% 
CELKEM 100% 100% 

Zdroj dat: česká data European Social Survey Round 4 
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Závěr k H4: Hypotéza o benevolentní formě ageismu vůči seniorům a 

nepřátelské formě ageismu vůči mladým lidem byla potvrzena jen částečně. Vnímání 

seniorů většinovou společností skutečně ukazuje na přítomnost ochranitelských intencí 

většiny. Senioři jsou stereotypně vnímáni jako přátelští, ale ne příliš schopní a 

nejčastější emocí, kterou v lidech vyvolávají, je soucit. Proto přijímám předpoklad o 

stereotypním nazírání na tuto věkovou skupinu, které mohu nazvat benevolentním 

ageismem. 

Pokud jde o mladé lidi, zdá se, že vůči této skupině není společnost zaujatá 

v takové míře. Netroufám si proto přijmout hypotézu o existenci nepřátelského ageismu 

společnosti vůči mladým. Status dvacátníků byl sice při přijímání třetí hypotézy popsán 

jako relativně nízký, stereotypy vůči této skupině jsou ale spíše pozitivní, 

předpokládající od dvacátníků přátelskost i schopnosti. Ačkoli spojení těchto 

pozitivních stereotypů by mělo u ostatních budit obdiv, dvacátníci u většiny nevzbuzují 

ani mnoho obdivu, ani jiných emocí. Je možné, že pociťování pozitivních emocí vůči 

dvacátníkům brání většině závist, kterou v nich nízký věk mladých vyvolává? Může mít 

kult mládí v dnešní společnosti takovou sílu? Jednoznačně doufám, že ne. Pro bližší 

vysvětlení postojových důvodů diskriminace mladých lidí by ale bylo jistě třeba bližší 

studium problému v dalším výzkumu. 

 

Ad. H5: Negativní stereotypy a předsudky vůči krajním věkovým skupinám 

vnímají členové všech věkových skupin v podobné míře. 

Cestou pro přijetí či vyvrácení této hypotézy je návrat k výpočtům použitým pro 

ověření přecházející hypotézy a prozkoumání výsledků odděleně podle věku 

respondentů. 

Vnímání stereotypů přátelskosti a schopností mladých lidí a seniorů zvlášť podle 

věku respondentů ukazuje graf 8. Ten prezentuje rozdíl v průměrném hodnocení 

přátelskosti a schopností lidí ve věku 20 až 29 let minus 70 a více let. Záporná hodnota 

proto značí vyšší hodnocení starší skupiny v daném ohledu, naopak kladná hodnota 

značí vyšší hodnocení mladší skupiny. Jednotlivé sloupce pak zastupují odpovědi 

respondentů v různém věku. 

Jak je z grafu 8 patrné, stereotypní vnímání seniorů jako méně schopných se line 

napříč věkovými skupinami. Vyšší pravděpodobnost toho, že jsou starší lidé vnímáni 

jako méně schopní oproti mladým vyslovují jak nejmladší respondenti, tak ti nejstarší. 

Tento výsledek naznačuje možnost přijetí páté hypotézy, když ukazuje, že ohledně 
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existence stereotypu nízkých schopností seniorů se s ostatními shodne i samotná 

nejstarší kohorta.  

Pokud jde o stereotyp přátelskosti, ten vnímá většina věkových skupin jako více 

platný pro seniory. Pouze dvacátníci považují za obecně více přátelsky vnímanou svou 

členskou věkovou skupinu. Tento rozdíl přitom není vyvolán nižším souhlasem 

s přátelskostí seniorů, ale spíše výrazně souhlasnějším očekávání přátelského vnímání 

dvacátníků.  

 

Graf 8. Porovnání průměrného hodnocení mladých lidí a seniorů v oblasti 

stereotypů přátelskosti a schopností podle věku 
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Zdroj dat: česká data European Social Survey Round 4 

 

Další zjištění pak přináší hodnocení pravděpodobnosti veřejností sdílených 

emocí vůči dvacátníkům a seniorům, při grafickém zobrazení zvlášť podle věku 

respondentů. Graf 9 tak zobrazuje typy vnímaných předsudků podle hodnocení 

respondentů ve věku 20 – 29 let. Graf 10 vyjadřuje odpovědi respondentů starších 70 

let. 

Co je patrné při pohledu na oba grafy, to je jejich značná podobnost. Tu 

potvrzuje i statistické testování. Jedinou proměnnou, kterou hodnotili statisticky odlišně 

mladí respondenti a senioři je pravděpodobnost, že lidé vnímají osoby nad 70 let 

s obdivem15. S tímto tvrzením významně častěji souhlasí mladí lidé, oproti seniorům. 

Co tyto překvapivé výsledky znamenají? Ukazují zejména nízké sebevědomí starších 

lidí. Mladí lidé vnímají předsudky vůči své členské věkové skupině v podobné míře,  

                                                 
15 Mann-Whitney test potvrzuje statisticky významnou rozdílnost mediánů (sig=0,006) 

Více 
lidé nad 
70 let 

Více 
lidé 20-
29 let 
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v jaké je vyslovují ostatní. Senioři ovšem nejen souhlasí s existencí stereotypů proti své 

skupině, ale vlastní postavení vnímají ještě o trochu hůře, když od ostatních očekávají 

méně obdivu, než jaký jim druzí dle svého tvrzení projevují16. V tomto ohledu by bylo 

asi dobré se zamyslet nad tím, jak se seniory mladí lidé jednají a zapřemýšlet o možném 

vlastním přičinění k tomuto pocitu starší generace. 

 

 

Graf  9. Vnímání druhů předsudků  

vůči dvacátníkům a lidem nad 70 let, 

hodnoceno  dvacátníky 
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Zdroj dat: česká data European Social Survey Round 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Toto platí i pokud se podíváme na hodnocení seniorů ostatními věkovými skupinami. Vždy narazíme 
na zjištění, že nejstarší respondenti hodnotí pravděpodobnost obdivu své skupiny níže než ostatní. 

Graf 10. Vnímání druhů předsudků vůči  

dvacátníkům a lidem nad 70 let, 

hodnoceno lidmi staršími 70 let 
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Nakonec ještě porovnání vnímaného respektu většiny vůči věkovým skupinám. 

Srovnání průměrného hodnocení respektu vůči mladým lidem a seniorům v závislosti na 

věku respondentů ukazuje graf 11. Výsledky opět naznačují zejména negativní pocity 

seniorů při posuzování respektu, jaký vzbuzují u ostatních. Zatímco respekt vůči 

mladým hodnotí obě skupiny shodně, respekt vůči seniorům hodnotí jako méně 

pravděpodobný senioři samotní. Existuje zde slabá negativní korelace mezi věkem a 

respektem k seniorům, neboli čím vyšší věk respondenta, tím považuje respekt většiny 

vůči seniorům za méně pravděpodobný17.  

 

Graf 11. Průměrné hodnocení vnímání respektu vůči lidem ve věku 20 – 29 let a 70 

a více let podle věku respondenta 
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Zdroj dat: česká data European Social Survey Round 4 

 

Čím je vyvolaný pocit seniorů, že ve společnosti vzbuzují tak málo obdivu a 

respektu? Proč mladí lidé uvádějí, že k seniorům respekt i obdiv cítí, ale senioři jej 

přitom pociťují v nižší míře? Pokusila jsem se nalézt souvislost mezi respektem a 

obdivem, který senioři očekávají od většiny a jejich individuálními zkušenostmi 

s diskriminací. Žádný takový vztah v datech ESS4 neexistuje. Dá se tedy snad říci, že 

relativně nízké očekávání respektu a obdivu nesouvisí se zkušenostmi seniorů při 

jednání s druhými.  

Přestože pochopitelně nejsem schopná tento vztah v datech ověřit, troufám si 

tvrdit, že pocity seniorů pramení ze současného společenského klimatu. Neboli z toho, 

jak se seniory dnes lidé jednají a co o sobě senioři slýchají v médiích. Vidovićová 

                                                 
17 Spearmanův korelační koeficient 0,05 
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(2008) představuje studium zobrazování seniorů v médiích, zejména v reklamách a 

zpravodajství. Senioři z těchto informací nevycházejí vůbec dobře, spíše jako 

neschopní, nemohoucí a často přihlouplí chudáci.  

Další příklady právě vztahu nejmladší a nejstarší generace ale přinesla poslední 

doba. Mám potřebu zmínit zejména dvě iniciativy. První z nich je skupina na 

Facebooku s názvem „Jejich revírem je Kaufland, jejich tempo je vražedné – důchodci“. 

Tato skupina, zaměřená na sdílení nadávek, vtipů a zesměšňování seniorů, si získala 

během krátké doby téměř 240 tisíc stoupenců. Druhou akcí je natočení videoklipu 

„Přemluv bábu!“ v němž dvojice mladých umělců nabádá své vrstevníky, aby 

přesvědčili své prarodiče, ať v parlamentních volbách nevolí levici18.  

Ražení obou těchto iniciativ ukazuje, jak nevybíraví a necitliví umí mladí lidé 

být v řeči o seniorech. Nechci zde rozebírat cíl ani náplň těchto mediálně známých 

případů. Zaujala mě na nich pouze jedna velmi důležitá věc, která je oběma společná: 

když média zpovídala jak příznivce facebookové skupiny, tak aktéry či zastánce 

natočeného videa, bylo z jejich výpovědí znát překvapení nad pohoršením veřejnosti19. 

Mladí lidé často hovořili v tom smyslu, že se přeci jedná o legraci nebo o nadsázku, 

která neznamená vůbec nic vážného a nechce nikomu ublížit. A to je přesně onen 

moment, který dle mého názoru dokáže vysvětlit rozpory v grafech 9, 10 a 11. Mladí 

lidé možná skutečně cítí k seniorům respekt i obdiv, tím spíš ale nevidí problém v jejich 

otevřeném znevažování. Mluvit s opovržením například o etnických skupinách považují 

všichni lidé za špatné. Vědí, že je to špatné, a i když třeba cítí proti členům etnických 

skupin z různých důvodů nepřátelství, neventilují jej, protože vědí, že by to byl projev 

diskriminace. Mluvit ve stejném duchu o seniorech je legrace, protože ty přece nikdo 

z mladých za diskriminované nepovažuje a každý má své prarodiče rád.  

Zde proto vidím jeden z důležitých úkolů dnešní společnosti – je jím 

zprostředkování informace mladým o tom, že starší lidé vnímají jejich prostořekost, a že 

rozšiřováním stereotypů o seniorech ubližují druhým a brání společenské soudržnosti. 

                                                 
18 Video dostupné na:  
http://www.bomba.cz/video/nevolte-levici-premluv-dedu-a-
babu/#utm_medium=kolotoc&utm_source=bomba-cz&utm_campaign=madl-a-issova-premluv-babu 
19Reakce některých fanoušků na Facebooku je možné najít v článkcích:  
 http://zpravy.idnes.cz/mladez-si-na-internetu-vybiji-zlost-na-duchodcich-hrozi-valka-generaci-1zl-
/domaci.asp?c=A100412_203042_domaci_vel 
http://zpravy.idnes.cz/proc-jsou-duchodci-pod-palbou-mladez-o-nich-vi-cim-dal-mene-pmd-
/domaci.asp?c=A100426_102545_domaci_jw. 
Rozhovor s herečkou Marthou Issovou z klipu „Přemluv Bábu!“ pro Studio 6 je k shlédnutí na: 
http://www.ct24.cz/domaci/88158-premluv-babu-je-nadsazka-rika-issova-je-to-nevkusne-odpovida-pehe/ 
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Závěr k H5: Pátou hypotézu nemohu přijmout pro obě zkoumané věkové 

skupiny. Mladí lidé vnímají předsudky vůči sobě samým v podobné míře, jako o nich 

hovoří většina populace. Pouze pozitivní stereotyp přátelskosti přisuzují své skupině 

jako více pravděpodobný, než jak jej popisují ostatní. 

V případě seniorů dochází k opačnému procesu – starší lidé souhlasí s existencí 

negativního stereotypu o nízkých schopnostech vlastní skupiny. Navíc vnímají ve 

společnosti ještě nižší míru respektu a obdivu vůči své členské skupině, než jak o ní 

hovoří ostatní respondenti. To je velmi závažné zjištění. Při aplikaci teorie hrozby 

stereotypů jsou senioři postaveni do situace, kdy toto jejich negativní vnímání 

předsudků druhých může vést k reálnému úpadku schopností zůstávat aktivními členy 

společnosti. 

 

Ad. H6: Lidé s větším vztahem k vlastní věkové skupině mají větší sklony 

k pozitivnímu hodnocení členské skupiny a předsudkům vůči nečlenským věkovým 

skupinám. 

Čtvrtá hypotéza se myšlenkově více vrací k teorii sociální identity. Chce zjistit, 

jak věková identifikace ovlivňuje člověka v jeho vztahu k ostatním věkovým skupinám.  

V tuto chvíli mě již nezajímá obecné vnímání toho, co si „většina lidí v České 

republice“ myslí o určité skupině. Zajímá mě vztah jednotlivce k jeho členské a 

nečlenské skupině a pozitivní či negativní náboj tohoto emocionálního vztahu. Nyní 

proto přichází důležitá otázka, a to jak změřit míru těchto „čistých“ předsudků lidí vůči 

věkovým skupinám? Předsudečnost vůči druhým byla v minulosti v některých 

výzkumech zjišťována přímou otázkou, do jaké míry cítí respondent předsudky vůči 

uvedené skupině lidí. Tato varianta se ovšem nezdá být vhodnou vzhledem 

k nejednotnosti toho, co je to předsudek a zejména kvůli negativnímu zabarvení daného 

termínu, což vede ke stylizaci respondentů. Ve výzkumu European Social Survey 

Round 4 byla proto stejně jako ve výzkumech Age Concerned England (2004) nebo 

Equality Review Survey (2005) využita otázka po celkovém negativním versus 

pozitivním vnímání věkových skupin. Tyto otázky byly v minulosti ověřeny jako 

vhodný způsob zkoumání předsudků, jelikož měří emocionálně zabarvený postoj vůči 

dané skupině.  

Dotazník ESS Round 4 obsahoval otázky, nakolik celkově negativně nebo 

pozitivně vnímají respondenti dvacátníky, respektive lidi nad 70 let. Odpovědi mohli 

dotázaní volit na škále 0 – naprosto negativně až 10 – naprosto pozitivně. Jak ukazuje 
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graf 12, obě věkové skupiny jsou vnímány spíše pozitivně. Oproti hodnocení 

společenského statusu (viz. H3) ovšem lidé při popisu subjektivního postoje hodnotí 

pozitivněji lidi nad 70 let, oproti dvacátníkům. 

 

Graf 12. Celkové vnímání dvacátníků a lidí starších 70 let 
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Zdroj dat: česká data European Social Survey Round 4 

 

Pokud bych chtěla přijmout šestou hypotézu, čekala bych, že dvacátníci s vyšší 

pociťovanou identifikací k vlastní skupině budou negativněji hodnotit svůj vztah 

k sedmdesátníkům než dvacátníci bez silné identifikace. A opačně bych čekala 

negativnější hodnocení dvacátníků staršími lidmi s vyšší pociťovanou skupinovou 

příslušností. Tento vztah se v datech nevyskytuje. Dvacátníci s vyšší skupinovou 

identitou hodnotí svůj vztah k sedmdesátníkům stejně jako ostatní.  

Novou informaci ovšem dostanu po odečtení hodnocení dvacátníků od 

hodnocení lidí nad 70 let. Touto operací dojdu k zjištění, kterou věkovou skupinu 

jednotliví respondenti vnímají pozitivněji. To je zjištění velmi důležité, protože pokud 

dvě skupiny lidí hodnotíme odlišně pouze na základě jejich různého stáří, jedná se o 

čistý výraz věkově podmíněného nazírání na společnost.  
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Hodnoty rozdílů vnímání dvacátníků a lidí nad 70 let překódované do pěti 

kategorií a tříděné podle věku respondentů přináší tabulka 9. 

 

Tabulka 9. Porovnání vztahu k věkovým kategoriím podle věku respondentů 

 
výrazně 

pozitivněji 
70+ 

spíše 
pozitivněji 

70+ 
stejně 

spíše 
pozitivněji 

20-29 

výrazně 
pozitivněji 

20-29 
CELKEM 

20-29 0% 14% 25% 49% 12% 100% 
30-39 3% 34% 30% 30% 2% 100% 
40-49 5% 36% 37% 20% 2% 100% 
50-59 6% 52% 27% 14% 2% 100% 
60-69 12% 51% 27% 10% 0% 100% 
70-95 14% 51% 22% 10% 2% 100% 
CELKEM    6%    39%    29%     23%     3%   100% 
Zdroj dat: česká data European Social Survey Round 4 

 
Z tabulky 9 je patrné, že 29 % dotázaných hodnotí své vnímání dvacátníků a lidí 

nad 70 let stejně. Naopak 44 % lidí vnímá pozitivněji lidi nad 70 let (v tom 6 % 

výrazně, tedy rozdíl v hodnocení mladých lidí vs. seniorů byl pět bodů a více) a 27 % 

dotázaných hodnotí pozitivněji dvacátníky (v tom 3 % výrazně pozitivněji). Zároveň je 

v tabulce viditelná silná korelace mezi preferencí věkových skupin a věkem 

respondentů – mladší lidé mají výrazně kladnější vztah ke dvacátníkům zatímco starší 

k seniorům (Spearmanův korelační koeficient -0,39). 

Pokud do tabulky přidám jako třetí třídící znak míru pociťované pozitivní 

příslušnosti ke svým vrstevníkům, zjišťuji, že v tomto ohledu mohu přijmout šestou 

hypotézu. U lidí ve věku 20-29 let totiž platí, že jejich pozitivní hodnocení dvacátníků 

oproti lidem nad 70 let se ještě stupňuje, pokud se více identifikují se svou věkovou 

skupinou20. A stejně tak lidé nad 70 let vnímají svou vrstevnickou skupinu výrazně 

pozitivněji než dvacátníky, pokud cítí silnější skupinovou příslušnost ke své věkové 

skupině21. 

 

Závěr k H6: Hypotézu o vlivu identifikace s vlastní skupinou na předsudky vůči 

druhým přijímám, ale jen částečně. Emotivní vztah k dvacátníkům a k lidem nad 70 let 

je ve většinové populaci kladný. Lidé hodnotí pozitivně tyto věkové skupiny i když jsou 

                                                 
20 Spearmanův korelační koef. mezi mírou identifikace s vlastní věkovou skupinou a rozdílem 
v hodnocení dvacátníků minus lidí nad 70 let dosahuje kladné hodnoty 0,2 
21 Spearmanův korelační koef. mezi mírou identifikace s vlastní věkovou skupinou a rozdílem 
v hodnocení dvacátníků a lidí nad 70 let dosahuje záporné hodnoty -0,29 
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pro ně skupinami nečlenskými a k členským skupinám cítí silnou skupinovou 

příslušnost. Je ovšem pravda, že čím více se člověk ve věku 20 – 29 let identifikuje se 

svými vrstevníky, tím více se otevírají nůžky v hodnocení vztahů k jeho členské skupině 

dvacátníků vůči nečlenské skupině sedmdesátníků (a zrcadlově můžeme mluvit o lidech 

nad 70 let). K otevírání těchto nůžek přispívá preference vlastní skupiny více než 

negativní předsudky vůči skupině nečlenské. Výsledek je ovšem obdobný jako kdyby 

tomu bylo naopak – identifikace s vlastní věkovou skupinou přispívá k rozdílnému 

posuzování členů vlastní členské a nečlenské skupiny. Z tohoto posuzování pak členové 

vlastní skupiny vychází pozitivněji než ostatní. 
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3.5 Diskriminace 

 

Diplomová práce na téma ageismu nebo na téma střetu jakýchkoli dvou 

sociálních kategorií logicky ústí v kapitolu popisující diskriminaci členů dotyčných 

skupin. Prožívanou diskriminaci jako nejvážnější následek meziskupinových střetů a 

jako behaviorální složku ageismu proto popíši v následující kapitole. 

Diskriminace je podle Sociologického slovníku definována jako „postoje a 

způsoby chování, kterými jsou znevýhodňováni nebo ponižováni lidé na základě své 

příslušnosti k určité skupině.“ (Jandourek 2001). 

Diskriminace má ve většině případů negativní konotace, jelikož se jedná právě o 

znevýhodňování členů jedné skupiny oproti ostatním. V současné době je známý i 

pojem pozitivní diskriminace, jíž Jandourek v témže slovníků popisuje jako „politická 

opatření zvýhodňující v určitých oblastech takové sociální skupiny, které byly 

v minulosti znevýhodněny“. Pozitivní diskriminace je jedním z důležitých 

společenských témat. V této diplomové práci se ovšem zaměřím pouze na negativní 

diskriminaci a budu se ji snažit zachytit tak, jak ji prožívají lidé v České republice. 

Základní teoretickou otázkou vážící se k problematice diskriminace je, jaké jsou 

předpoklady diskriminace ve společnosti. Nosným kamenem diskriminace je opět 

kategorizace jednotlivců do sociálních skupin. Diskriminace je pak reakcí na očekávané 

charakteristiky člověka na základě jeho příslušnosti k určité skupině. Kde se ale bere 

touha projevovat diskriminaci vůči různým sociálním kategoriím? Také tuto otázku se 

snaží zodpovědět sociální psychologie a já nyní použiji některé její zjištění pro 

vysvětlení diskriminace věkové.   

Velmi přirozená se zdá být diskriminace na základě teorie reálného konfliktu, 

která byla popsána v úvodní kapitole o meziskupinových vztazích. Podle této teorie je 

důvodem diskriminace střet zájmů různých skupin, které mezi sebou bojují o reálné 

výhody, jež se každý snaží získat pro svou skupinu. Pokud tedy člověk patří do jedné 

společenské skupiny, snaží se pro tuto svou skupinu získat maximum (statků, prestiže, 

služeb), čehož dosahuje také prostřednictvím odepírání daných komodit nečlenským 

skupinám.  

Předpoklad, že střet zájmů vede k rivalitě a diskriminaci byl již ověřen a je jistě 

pravdivý. Ukazuje se ovšem, že teorie reálného konfliktu není schopná vysvětlit 

meziskupinovou diskriminaci za všech okolností. Jak se totiž projevilo už 
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v experimentu Robbers Cave autora této teorie M. Sherifa (Sherif a kol. 1961 in Tajfel 

1982), k meziskupinové diskriminaci může docházet ještě dříve, než jsou skupiny 

postaveny do jakékoli konfliktní situace. V daném Sherifově experimentu byli chlapci 

v táboře rozděleni do dvou skupin, které mezi sebou následně měly soutěžit. 

Výzkumníky bylo ale pozorováno, že k meziskupinové rivalitě začalo docházet 

okamžitě, jakmile chlapci rozpoznali existenci jejich rozdělení do dvou skupin, a tedy 

ještě dříve než byla vyhlášena jakákoli soutěž mezi nimi.  

Na toto zjištění navázal svými experimenty Tajfel a mnozí další. Cílem bylo 

nalézt minimální předpoklady, dostačující k vzniku meziskupinové diskriminace. 

Z Tajfelových experimentů pak vyplynulo, že ke zvýhodňování členů vlastní skupiny na 

úkor členů skupiny nečlenské začíná docházet okamžitě, když jsou nadefinovány 

skupiny, a když si jednotlivci uvědomí svou příslušnost k daným skupinám (Tajfel, 

Billig, Bundy 1971). Toto zjištění vyvolalo více než 30 výzkumných pokusů o ověření 

či zpochybnění teorie. Jejich výsledkem bylo nakonec přijetí daného předpokladu o 

existenci minimálního požadavku na vznik diskriminace, jímž je uvědomění si zařazení 

individuí do členských a nečlenských skupin (výčet těchto autorů podává Tajfel 1982). 

 

3.5.1 Věková diskriminace 

 

Diskriminací na základě věku se zejména v posledních letech zabývá mnoho 

výzkumů, například britské studie Age Concerned England (2004) a Reaserch on Age 

Discrimination (2007) nebo mezinárodní výzkumy Active Age (2006)  či 

Eurobarometer (2002). Nejčastějším zaměřením těchto výzkumů je diskriminace 

starších lidí. To, že k diskriminaci seniorů i v České republice dochází, již potvrdila ve 

svých výzkumných projektech například Vidovićová (2008).  

Jaké mohou být důvody diskriminace na základě věku z pohledu sociální 

psychologie? Tajfelův minimální předpoklad vzniku diskriminace je v případě věkové 

diskriminace splněn – existence uvědomovaných věkových kategorií byla ověřena 

v první analytické podkapitole této práce. V případě věkových skupin je pak naplňován 

i Sherifův koncept reálného konfliktu, který má sílu posilovat sklony k věkové 

diskriminaci kvůli konfliktním zájmům věkových skupin.  

Konfliktní zájmy mladých a starších lidí můžeme shledávat zejména v oblasti 

ekonomické, v oblasti potřeb a konfliktní situace mohou přinášet také generační 
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odlišnosti v žebříčku hodnot a životních priorit. Dá se přitom očekávat, že situace 

reálného konfliktu se bude nadále stupňovat s demografickými změnami. Samotné 

stárnutí populace sice nemusí vést k zásadním změnám v ekonomické síle států a tedy 

v blahobytu jejich obyvatel. Jak ale popisuje Vidovićová (2008), fenomén 

„demografické paniky“, ve kterém se v současné době vyžívá nemalá číst publicistů, 

může mít na společenskou soudržnost destrukční vliv sám o sobě.  

Potencionálních důvodů diskriminace lidí na základě věku můžeme najít více, 

než jen střety zájmů. Další důvod diskriminace stáří někteří vidí v lidském strachu ze 

stárnutí. Stáří, jako poslední etapa lidského života, vzbuzuje podle tvrzení některých 

psychologů v lidech strach, protože všem naznačuje jejich přibližující se osud, kterým je 

smrt (například Terry 2008, Martens 2004). Tato nepříjemná představa vyvolává 

v lidech pocity, kterým se chtějí vyhnout. Proto mohou staré lidi přehlížet v touze 

vyvarovat se myšlence na vlastní budoucnost. Přehlížení seniorů ústí v jejich 

diskriminaci. Následkem tohoto přehlížení seniorů je pak i nízká znalost okolností 

spojených se stářím, čímž jsou zpětně posilovány stereotypy a předsudky. 

Studium důvodů diskriminace nebylo předmětem analytického výzkumu, z 

jakého mám data pro tuto diplomovou práci. V následující analýze se proto zaměřím 

spíše na popis současné situace v oblasti diskriminace na základě věku v České 

republice. Mám v úmyslu téma diskriminace otevřít opět zejména na základě sociálně 

psychologického přístupu. Náhled na diskriminaci na základě teorií Tajfela a Sherifa 

totiž evokuje otázku: pokud je diskriminace vyvolána kategorizací a konfliktními zájmy 

dvou skupin, proč se v současné sociologii většinou zkoumá ageismus jen jako 

diskriminace seniorů? Střet věkových skupin by měl být minimálně dvoustrannou 

interakcí. V této práci se proto zaměřím na diskriminaci namířenou proti celému spektru 

věkových skupin. Hlavní hypotézy přitom budou: 

 

H7: Diskriminace na základě věku je rozšířenější než diskriminace na základě 

pohlaví. 

Jinými slovy chci ověřit, jak vážná je diskriminace na základě věku ve srovnání 

si jinými typy diskriminace. V dotazníku ESS4 byly respondenti dotázáni na prožitek 

diskriminačního chování na základě věku, pohlaví a etnicity. Etnickou stránku pro tuto 

analýzu ponechám stranou, jelikož obyvatelstvo České republiky není tvořeno 

početnějšími etnickými menšinami. Zjištění relativně nižší míry diskriminace na 

základě rasy či etnicity by tak nebylo překvapujícím výsledkem. Naopak diskriminaci 
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na základě pohlaví využívám jako kontrolní proměnnou z toho důvodu, že se jedná o 

velmi diskutovaný zdroj nerovností, který se může týkat velké části populace. 

Ve výzkumu Age Concerned England (2004) bylo zjištěno, že s diskriminací na 

základě věku má zkušenost větší část populace, než s diskriminací na základě pohlaví, 

náboženství, rasy nebo etnicity, zdravotního omezení i sexuální orientace. Stejné 

výsledky v českém prostředí ověřil i výzkum Vidovićové (Vidovićová 2008: 160). 

Hlavní důvody jsou zřejmě dva. Zaprvé rovnost na základě věku je zatím méně 

diskutované téma než rovnost pohlaví, se kterým pracuji já ve své hypotéze, a proto lidé 

nejsou tak opatrní při svém věkově podbarveném jednání s druhými. Druhý důvod, 

který zároveň předjímá osmou hypotézu je ten, že diskriminace se nemusí týkat jedné 

znevýhodněné skupiny, ale může se projevovat vůči všem věkovým skupinám 

v různých kontextech a může proto postihovat velkou část populace. 

 

H8: Diskriminace na základě věku může postihnout každého, ale ve vyšší míře 

se týká zejména nejmladších a nejstarších věkových skupin ve společnosti. 

Předpokládám, že na základě svého věku se může stát terčem diskriminace 

každý, například ve chvíli, kdy se snaží proniknout na území běžně opanované jinou 

věkovou skupinou. V tu chvíli se může stát, že členská skupina projeví příchozímu jeho 

nečlenské postavení (například když bude chtít člověk ve středních letech proniknout do 

firmy založené na „mladém kolektivu“). Celkově však již z otázek po vnímaném statusu 

věkových skupin vím, že střední generace jsou společensky váženější než krajní věkové 

skupiny. Vyšší míru zkušeností s ageismem jako diskriminací proto budu očekávat u 

zástupců nejmladších a nejstarších věkových skupin. 

 

Ad. H7: Diskriminace na základě věku je v České republice rozšířenější než 

diskriminace na základě pohlaví. 

Otázka po operacionální definici diskriminace nenabízí jednotnou odpověď, 

vzhledem k tomu, že nominální vysvětlení pojmu dovoluje jak uchopení diskriminace 

jako náznaků negativních postojů, tak i nespravedlivého chování či omezování. 

V následujících dvou podkapitolách budu postupně pracovat s několika způsoby měření 

diskriminace. Vztahy mezi výsledky těchto jednotlivých způsobů měření budou vždy 

následně diskutovány.  

 



Diplomová práce 

 
 

73 

K ověření sedmé hypotézy obsahoval dotazník ESS4 otázky na to, jak často 

v posledním roce vůči respondentovi někdo projevil předsudky nebo s ním jednal 

nespravedlivě z důvodu věku a z důvodu pohlaví. Graficky znázorněné výsledky přináší 

graf 13. Zkušenost s věkovou diskriminací měla v posledním roce více než polovina 

dotázaných. Pokud jde o diskriminaci na základě pohlaví, s tou má zkušenost 47 % 

respondentů, tedy o něco méně. 

 

Graf 13. Jak často v posledním roce byl respondent terčem diskriminace kvůli… 
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Zdroj dat: česká data European Social Survey Round 4 

 

Pro lepší vhled do tématu prezentují grafy 14 a 15 procentuální zastoupení 

kladných odpovědí na otázky o zkušenosti s diskriminací na základě věku a na základě 

pohlaví, tříděné dle věku a pohlaví respondenta. Z výsledků je patrné, že diskriminace 

na základě věku je zažívaná častěji než diskriminace na základě pohlaví, a to platí jak 

mezi muži, tak mezi ženami, a také ve většině věkových kategoriích. 
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Graf 14. Vnímaná diskriminace kvůli pohlaví a věku podle pohlaví respondenta 
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Zdroj dat: česká data European Social Survey Round 4 

 

Graf 15. Vnímaná diskriminace kvůli pohlaví a věku podle věku respondenta 
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Zdroj dat: česká data European Social Survey Round 4 

 

Závěr k H7: Sedmá hypotéza o ageismu jako běžněji prožívané formě 

diskriminace oproti sexismu byla přijata. Hypotéza přitom platí jak pro ženy, tak pro 

muže i pro různé věkové skupiny. Diskriminaci na základě věku tak můžeme považovat 

za zřejmě nejrozšířenější formu diskriminace v České republice. 
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Ad. H8: Diskriminace na základě věku může postihnout každého, ale ve vyšší míře 

se týká zejména nejmladších a nejstarších věkových skupin ve společnosti. 

K ověření této hypotézy využiji dvě podrobnější otázky týkající se věkové 

diskriminace. Ty zvlášť mapují dva základní způsoby diskriminace: první z nich je 

diskriminace jako přímé odpírání služeb, zneužívání, urážení druhých a podobně. 

Druhou, o trochu více skrytou formou diskriminace, je nerespektování, ignorování a 

nebo přehlížení člověka na základě jeho příslušnosti k dané kategorii. Oba typy 

diskriminace mohou být pro společenskou soudržnost zhoubné a oba proto budou v této 

podkapitole zkoumány. 

Tabulka 10 ilustruje frekvence odpovědí na otázky: 

- Jak často, pokud vůbec, jste v posledním roce cítil(a), že někdo projevil vůči vám 

nedostatek respektu kvůli vašemu věku, např. přehlížel vás nebo s vámi jednal 

povýšeně? 

- Jak často s vámi v posledním roce někdo jednal špatně kvůli vašemu věku, např. 

urážel vás, zneužíval vás nebo vám odmítl poskytnou služby? 

Z tabulky 10 je patrné, že oba typy věkové diskriminace jsou relativně běžně 

zažívané obyvateli České republiky. S diskriminací na základě věku alespoň v rovině 

nedostatečného respektu druhých se v posledním roce setkalo 61 % dotázaných, 

s věkově podbarveným špatným jednáním se setkala polovina dotázaných. 

  

Tabulka 10. Zkušenost s nedostatkem projevovaného respektu a se špatným 

jednáním na základě věku v posledním roce 

 
Někdo projevil nedostatek 

respektu kvůli věku 
Někdo jednal špatně kvůli 

věku 
Nikdy 39% 50% 
1 31% 29% 
2 16% 12% 
3 11% 7% 
Velmi často 2% 1% 
Nevím 1% 1% 
CELKEM 100% 100% 

Zdroj dat: česká data European Social Survey Round 4 

 

Projevování nedostatku respektu vůči druhým je častější formou diskriminace 

než špatné jednání, a to platí i u všech věkových skupin. Dále lze říci, že zkušenosti 

s despektem a špatným chováním na základě věku jdou pochopitelně většinou ruku 
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v ruce. Ti, kteří mají zkušenosti se špatným jednáním na základě věku v 95 % případů 

referují i o zkušenostech s projevy nedostatku respektu. Naopak nedostatek respektu je 

provázen také špatným jednáním v 78 % případů.  

A jak vypadají oba typy diskriminace při porovnání odpovědí osob různého 

věku? Graf 16 prezentuje odděleně podle věkových skupin respondentů podíly těch, 

kteří mají zkušenosti pouze s projevy nedostatku respektu, pouze se špatným chováním, 

s projevy nedostatku respektu i s se špatným chování a těch, kteří nemají zkušenost 

s žádnou z těchto forem diskriminace. Z výsledků vyplývá, že věková diskriminace se 

nevyhýbá lidem v žádné věkové skupině, ale nejnižší je v případě třicátníků a 

čtyřicátníků.  

 

Graf 16. Zkušenost s nedostatkem projevovaného respektu a špatným jednáním na 

základě věku v posledním roce podle věku respondenta 
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Zdroj dat: česká data European Social Survey Round 4 

 

Zjištění o existenci věkové diskriminace uvnitř všech věkových skupin je velmi 

silné a budí další otázky. Velmi zajímavou otázkou, kterou bohužel data neumožňují 

blíže zkoumat, je, ve kterých kontextech k diskriminaci jednotlivých věkových skupin 

dochází, a s kterými životními situacemi diskriminace souvisí. Dá se předpokládat, že 

jiných věkových skupin se týká diskriminace na pracovním trhu, jiných při běžné 

anonymní komunikaci na veřejnosti či třeba v obchodech a jiných například v rodině. 
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Rozdíl je také diskriminace jednotlivci a diskriminace institucionální, kterou výše 

popsané otázky nejsou schopné dobře rozlišit. 

Podobně inspirující by mohlo být zjištění, kdo jednotlivé věkové skupiny 

diskriminuje. Fenomén demografické paniky i strachu ze smrti předpokládá nevraživost 

všech mladších věkových kategorií vůči stáří. Teorie reálného konfliktu nebo 

nepochopení plynoucího z rozdílných hodnot vybízí spíše ke střetům nejvzdálenějších 

skupin, tedy nejmladší kohorty proti kohortě nejstarší a naopak. Na druhou stranu 

například Kalish (Kalish 1969 in Vidovićová 2008:130) mluví o nejstarší a nejmladší 

generaci jako o spojencích, které spojují podobné problémy (hrozba exkluze, chudoby) 

a jsou tak společně stavěny do konfliktu proti generacím středním, které je uzurpují. 

Pokud by se podařilo zjistit, které věkové skupiny jsou diskriminovány kým, jistě by to 

pomohlo mnohem lépe porozumět celé situaci těchto vztahů. Data z tohoto konkrétního 

výzkumu podobnou analýzu neumožňují, tento odstavec je proto spíše zamyšlením nad 

budoucími možnostmi studia tématu. 

Co dalšího je možné z grafu 16 vyčíst, to je forma diskriminace různých 

věkových skupin. Vidíme tak například, že ačkoli nejmladší skupina respondentů 

celkově referuje o srovnatelné úrovni zkušeností s diskriminací jako senioři, častěji se 

diskriminace mladých týká „jen“ znevažování a projevů nedostatku respektu. Naopak 

lidé starší 70 let výrazně nejčastěji vypovídají o osobní zkušenosti s oběma typy věkové 

diskriminace, tedy nejen se znevažováním, ale i se špatným chováním druhých. 

Pokud nezjednoduším odpovědi na otázky o zkušenostech s diskriminací na 

dichotomické varianty má zkušenost / nemá zkušenost, zjistím, že existuje pozitivní 

souvislost mezi věkem a frekvencí prožívání jak náznaků nedostatku respektu, tak 

zejména špatného chování druhých. Zjistím tedy, že starší lidé jsou diskriminováni 

nejen celkově ve větším měřítku, ale také častěji22.  

Výše popsané otázky zkoumaly pociťování náznaků nízkého respektu nebo 

špatného chování, aniž by přitom před respondenty hovořily o skutečné „diskriminaci“. 

To vyvažuje jiná otázka ve výzkumu ESS, která je zaměřena ostřeji. V dotazníku byl 

zcela mimo sekci otázek o věku vložen dotaz, zda se respondent cítí být příslušníkem 

skupiny, která je v této zemi diskriminovaná. Pouze tato otázka (na rozdíl od výše 

popisovaných) hovoří ve svém znění o diskriminaci a žádným způsobem respondentům 

                                                 
22Opakovanou zkušenost s projevy nedostatku respektu (alespoň dvakrát za poslední rok) má 31 % 
dvacátníků, 22 % čtyřicátníků a 36 % osob nad 70 let. Jasnější je vliv věku v případě špatného jednání 
druhých, které na vlastní kůži opakovaně pocítilo 18 % dvacátníků, 20 % čtyřicátníků a 26 % lidí starších 
70 let.  
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nenapovídá, že by se mohlo jednat též o diskriminaci věkovou. Otázka byla přitom 

zařazena v posloupnosti dotazování dříve než respondent zodpovídal otázky týkající se 

věku a ageismu. 

Na otázku po příslušnosti k jakékoli diskriminované skupině kladně odpovědělo 

pouze 5 % dotázaných. Ti byli poté dotázáni, na základě čeho je jejich skupina 

diskriminovaná. Možnosti odpovědí byly barva pleti nebo rasa, národnost, náboženství, 

jazyk, etnická skupina, věk, pohlaví, sexuální orientace, zdravotní postižení a jiné. 

Věkovou diskriminaci na základě této otázky vybrala 2 % všech respondentů (což je i 

při své nízké hodnotě nejvíce oproti ostatním typům diskriminace). Tento poměr je 

nesrovnatelný s číslem 46 %, které udává poměr lidí, jež ve dvou výše popsaných 

otázkách uvedli, že byli na základě svého věku ostatními jak přehlíženi, tak s nimi bylo 

i špatně zacházeno. Je tedy možné vyvodit, že v tak silných pojmech, jakými je 

„diskriminace“ lidé příliš neuvažují a diskriminaci na základě své věkové skupinové 

příslušnosti si ve značné míře nepřipouštějí. 

Tabulka 11 pak prezentuje podíly respondentů, kteří se považují za příslušníky 

věkově diskriminované skupiny, odděleně podle věkové kategorie dotázaných. Z této 

analýzy vyplývá, že jednoznačně častěji označují sami sebe za diskriminovanou 

společenskou skupinu starší lidé, oproti všem ostatním. Svou věkovou skupinu tak 

považuje za terč diskriminace 6 % šedesátníků a 7 % osob ve věku nad 70 let. 

 

Tabulka 11. Příslušnost ke skupině diskriminované na základě věku podle věku 

respondenta 

 není diskriminovaná 
skupina 

je diskriminovaná 
skupina CELKEM 

20-29 100% 0% 100% 
30-39 99% 1% 100% 
40-49 98% 2% 100% 
50-59 98% 2% 100% 
60-69 94% 6% 100% 
70-95 93% 7% 100% 
CELKEM 98% 2% 100% 
Zdroj dat: česká data European Social Survey Round 4 

 

K uzavření tématu diskriminace slouží ještě poslední otázka. Ta zjišťovala 

vnímanou závažnost věkové diskriminace ať už vůči mladým nebo starým v České 

republice. Přestože za příslušníka věkově diskriminované skupiny se označují jen 2 % 
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populace, polovina dotázaných považuje diskriminaci na základě věku za velmi nebo 

dost vážný problém v Česku a jen jedno procento dotázaných popírá, že by zde věková 

diskriminace existovala. Třídění odpovědí na základě věku respondentů pak jasně 

ukazuje, že senioři celkově považují diskriminaci na základě věku za výrazně větší 

problém než mladí lidé (tabulka 12). 

 

Tabulka 12. Vnímaná závažnost diskriminace na základě věku v České republice 

podle věku respondenta 

  
velmi 

závažná 
dost 

závažná 
není moc 
závažná 

není 
vůbec 

závažná 

to 
záleží 

v ČR 
neexistuje 
diskrim. 

CELKEM 

20-29 8% 33% 38% 11% 9% 1% 100% 
30-39 8% 41% 33% 11% 6% 1% 100% 
40-49 7% 45% 34% 9% 5% 0% 100% 
50-59 9% 44% 31% 10% 5% 1% 100% 
60-69 8% 43% 30% 6% 12% 1% 100% 
70-95 16% 42% 23% 10% 6% 3% 100% 
CELKEM 8% 42% 32% 10% 7% 1% 100% 
Zdroj dat: česká data European Social Survey Round 4 

 

Při srovnání všech výše popsaných přístupů ke studiu diskriminace se nejmladší 

věková skupina dospělé populace jeví jako názorově velmi rozkolísaná skupina. 

Dvacátníci se v 54 % případů setkali s předsudky nebo nespravedlivým jednáním 

druhých kvůli svému věku (graf 15). Jen třetina dvacátníků nezažila v posledním roce 

znevažování vlastní osoby ani věkově motivované špatné chování druhých (graf 16). 

Přitom se ale dvacátníci nepovažují za příslušníky diskriminované věkové skupiny 

(tabulka 11) a oproti ostatním považují věkovou diskriminaci v Česku za nejmenší 

problém (tabulka 12).  

Tyto výsledky zřejmě naznačují akceptování věkových předsudků druhých vůči 

mládí i mladými lidmi samotnými. Přestože dvacátníci mají s diskriminačním chováním 

zkušenosti, toto jednání jakoby akceptují a nevzbuzuje v nich pocit diskriminované 

menšiny. Kde se tato „smířlivost“ mladých bere? A nemůže se změnit? Co by se stalo, 

pokud by si mladí začali připouštět své znevažování ostatními více k tělu? Frank 

Schirrmacher ve své značně kontroverzní knize z roku 2005 věští válku generací a 

mluví o nutnosti „spiknutí metuzalémů“ ve prospěch vydobytí společenského respektu 

vůči starším lidem. Mě přitom napadá otázka, co by se stalo, kdyby se o totéž pokusila 

nejmladší generace. Jaké by to mělo důsledky? A máme být rádi, že mladí lidé netrpí 
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pocitem méněcennosti, ačkoli jim ji druzí dávají najevo, nebo je to skrytý problém, 

který se může vymstít? Rozhodně nechci hledat problémy, kde nejsou. Spíše zde vidím 

potencionál pro další studium fenoménu ageismu. 

Naopak postavení nejstarších kohort je v oblasti diskriminace konzistentní – 

starší lidé mají nejvíce zkušeností z projevováním negativních ageistických postojů, 

věkovou diskriminaci považují oproti ostatním za největší problém a někteří z nich tak 

přijímají identitu člena diskriminované společenské skupiny.  

 

Závěr k H8: Hypotéza byla přijata, ale jen částečně. Zkušenosti s projevy 

negativně věkově diferencovaného jednání na základě věku má velká část populace. 

Osobní zážitky s projevy nízkého respektu nebo špatného chování na základě věku mají 

i lidé ve středním věku, častěji se ale s podobným jednáním setkávají dvacátníci a 

nejčastěji senioři. V tomto ohledu je možné osmou hypotézu přijmout a shrnout, že věk 

může být důvodem diskriminačního jednání druhých v každém bodu lidského života. Za 

příslušníky skutečně diskriminované společenské skupiny se ale považují pouze někteří 

zástupci nejstarších věkových kategorií a senioři zároveň vnímají věkovou diskriminaci 

v Česku jako nejvážnější problém. Z tohoto pohledu je pochopitelný obecný 

společenský zájem o ageismus jako o diskriminaci stáří spíše než jiných věkových 

skupin. 
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3.6 Věková segregace 

 

Výše popsané kapitoly ukazují na existenci ageismu v české populaci, a to ve 

všech jeho formách – ve formě existence věkově podbarvených očekávání (stereotypy), 

emocí (předsudky) i jednání (diskriminace). V této kapitole se zaměřím na jeden z velmi 

důležitých fenoménů souvisejících s problematikou ageismu. Jedná se o věkovou 

segregaci společnosti. Budu chtít zjistit, v jaké míře dochází k věkové segregaci české 

společnosti a jaké jsou následky této segregace na vztahy věkových skupin.  

Věková segregace má v zásadě dvě roviny – rovinu symbolickou, která znamená 

vnímání příbuznosti věkových skupin. A rovinu reálnou, neboli existenci 

meziskupinových kontaktů. Reálná segregace je považována za jeden ze zásadních 

zdrojů ageismu. Pokud se totiž lidé různého věku nesetkávají, neznají se navzájem a 

neznají souvislosti jednotlivých životních fází. Tím je tvořen základ pro vznik ageismu 

na všech úrovních: segregace přispívá k očekávané homogenitě nečlenských věkových 

skupin a k prohlubování vnímané distance „my“ versus „oni“. To podporuje vznik 

stereotypů, předsudků a může tak vést k věkové diskriminaci. V této kapitole budu 

proto popisovat, zda v českém prostředí dochází k věkové segregaci na mikroúrovni a 

jaký má to vliv na ageismus ve společnosti. 

Existencí věkové segregace a jejím vlivem na různé aspekty lidského života se 

zabývalo mnoho vědeckých prací (např. Abrams a kol. 2008, Caspi 1984, Hagestad, 

Uhlenberg 2005, Palmore 1990, Riley, Riley 2000, Vidovićová 2008). Hagestad a 

Uhlenberg (2005) ve svém podrobném teoretickém zpracování konceptu věkové 

segregace rozlišují důvody vzniku věkové segregace do tří hlavních sfér, a to sféry 

institucionální, územní a kulturní. Ve zkratce je nyní popíši. 

Institucionální segregace byla nastolena spolu s industrializací, kdy se život 

společnosti značně přesunul z prostředí rodiny a domácnosti do sféry institucionální. 

Zatímco dříve se generace rodily, vychovávaly, učily, pracovaly a odpočívaly v rámci 

své věkově heterogenní rodiny (či širší rodinné komunity), dnes se většina těchto 

procesů přesunula do veřejných institucí. V těchto institucích jsou pak lidé separováni 

podle svého věku – mladí lidé se učí ve školách se svými vrstevníky, lidé ve středním 

věku spolupracují na pracovním trhu a senioři tráví svůj život „na odpočinku“ mimo 

tyto oblasti.  
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Územní segregace jako následek segregace institucionální se projevuje 

odlišením míst, kde jednotlivé generace tráví své dny (škola, práce), dále tím, kde tráví 

svůj volný čas a postupně i odlišením míst pro život, neboli bydlení. Z geografického 

hlediska je tak možné nalézt různá místa s různou koncentrací bydlení jednotlivých 

věkových skupin23.  

Kulturní segregace je pak následkem předchozích a zároveň podporuje jejich 

prohlubování. Vzhledem k separaci lidí v různých životních fázích v institucionální 

rovině se mění ohniska zájmů jednotlivých věkových skupin. Lidé tak dnes přirozeně 

rozumí tomu, že existují seniorské aktivity, které jsou jiné než aktivity pro mladé. Na 

jednotlivé věkové skupiny jsou zacílena různá média, různé televizní pořady, různé 

časopisy, různé komerční společnosti a podobně. 

Tato věková segregace na makro úrovni vede k tvorbě věkově homogenních 

sociálních sítí na mikroúrovni. V člověku je totiž posilována představa, že lidé 

odlišných věkových skupin jsou zcela jiní než on. Stávají se tak pro něj neatraktivními a 

neexistuje snaha s nimi navazovat kontakty a vztahy. Věková segregace je tak zdrojem 

ageismu a zároveň z ní plynoucí ageismus segregaci dále posiluje. 

Co by přitom mohla způsobit věková integrace? Podle Tajfelovy teorie sociální 

identity (Tajfel 1982) je skupinová integrace jedním z hlavních způsobů překonávání 

skupinové diskriminace. Integrace totiž slouží zejména k bližšímu poznání členů skupin 

mezi sebou. Pokud se členové skupin vzájemně poznají, často to vede k rekategorizaci 

skupin a s nížení vnímaného rozdílu „my“ versus „oni“. Toto odhalení individuálních 

                                                 
23 V České republice se o místní segregaci mluví zejména ve spojení s vytvářením ghett romských občanů 
nebo sociálně slabých. Věková územní segregace zde není natolik rozšířená, dá se o ní hovořit zejména ve 
spojení s věkově homogenním bydlením studentů, kteří se koncentrují na kolejích a v blízkosti vysokých 
škol a dále v souvislosti s územní segregací seniorů. V případě studentského bydlení se jedná o dočasný 
stav segregace mladých v době jejich studia. Stabilnější je věková segregace starších. Není možné přesně 
určit, kolik obyvatel v České republice žije ve věkově definovaných komunitách pro seniory. Domovy pro 
seniory v České republice nabízejí přibližně 40 tisíc míst. Dalších 12 tisíc míst poskytují domy 
s pečovatelskou službou, zaměřené na soběstačné seniory. Oba tyto typy bydlení jsou plně obsazeny. 
K nim je ovšem třeba započítat místa v dalších typech seniorského bydlení. Těmi jsou zejména nové 
rezidenční bytové projekty, takzvané „seniorparky“ (např. ve Františkových lázních, Luštěnicích na 
Mladoboleslavsku) a soukromé penziony a hotely pro dlouhodobé bydlení seniorů (například Penzion 
Falco v Budíně, Senior hotel Fort Roxy v Hostivicích, Penzion Celina v Dobříši, Residence Classis 
v Průhonicích) (Ekonom, Byznys s byty pro klidné stáří, dostupné on-line).  

Vzhledem k tomu, že v České republice žilo v roce 2009 podle ČSÚ přes 1,5 milionu seniorů ve 
věku nad 65 let, i přes spektrum nabídky bydlení pro seniory není možné v žádném případě hovořit o 
převaze věkově homogenního institucionálního a rezidenčního bydlení mezi seniory (ČSÚ, Věkové 
složení obyvatel k 1. 1. 2009, dostupné on-line).  

Věkovou územní segregací seniorů se zabýval také projekt „Segregace v České republice“ 
Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity. Tento projekt nezkoumal následky institucionalizovaného 
bydlení pro seniory, avšak hledal geografické oblasti se zvýšenou mírou bydlení osob ve věku nad 70 let a 
se zvýšeným indexem segregace. Na stránkách projektu jsou k dispozici mapy, ze kterých je patrná 
existence území se zvýšenou mírou obývání seniory (http://web.natur.cuni.cz/segregace). 
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charakteristik a meziskupinových podobností podporuje individualizaci členů skupin i 

vytváření sdílené identity. Individualizace i sdílená identita přitom snižují tvorbu 

stereotypů i předsudků a neexistence těchto postojů brání skupinové diskriminaci.  

Může mít skutečně věková integrace takovou moc? A jak vypadá věková 

segregace či integrace v českém prostředí? Základní hypotézy následující části jsou: 

 

H9: V České republice jsou věkové skupiny segregovány jak v symbolickém 

nahlížení jednotlivců, tak reálně, v podobě věkově homogenních sociálních sítí.  

Jinými slovy předpokládám, že v oblasti nahlížení na věkovou strukturaci 

společnosti a také v oblasti blízkých mezilidských vazeb se projevuje věková segregace, 

a to zejména v nejmladší a nejstarší věkové skupině, které mají k sobě nejdále. 

 

H10: Lidé, kteří udržují přátelství s lidmi napříč věkovými skupinami popisují 

větší podobnost dvacátníků a seniorů, nižší věkovou skupinovou identifikaci a v nižší 

míře se ztotožňují se stereotypy a předsudky. 

Tato hypotéza testuje vliv věkové integrace na přijímání ageistických postojů. 

Podle teorie Pettingrewa (1998) má největší vliv na snižování stereotypů a předsudků ve 

společnosti zejména přátelství napříč skupinami. 

 

H9: V České republice jsou věkové skupiny segregovány jak v symbolickém 

nahlížení jednotlivců, tak reálně, v podobě věkově homogenních sociálních sítí.  

K měření vnímané integrace věkových skupin v symbolické rovině byla ve 

výzkumu ESS4 využita otázka vážící se k „common ingroup identity model“ autorů 

Geartnera a Dovidiose (2000). Respondenti měli v dané otázce odpovědět, zda vnímají 

dvacátníky a lidi nad 70 let v dnešní České republice jako jednu skupinu, nebo jako dvě 

odlišné skupiny, které jsou součástí jedné společnosti, nebo jako dvě odlišné skupiny, 

které nejsou součástí jedné společnosti, nebo spíše jako jednotlivce než jako skupiny. 
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Odpověď na tuto otázku prezentuje graf 17, který zároveň potvrzuje, že 

společnost vnímá věkovou kategorizaci jako faktor, který rozděluje společnost na 

oddělené skupiny. V populaci tak převládá názor, že dvacátníci a lidé nad 70 let tvoří 

dvě odlišné skupiny, které vedle sebe koexistují v rámci jedné společnosti. S tímto 

názorem nesouhlasí pouze třetina lidí. Ta si většinou myslí, že dvacátníci a senioři jsou 

spíše jednotlivci, případně, že tvoří jednu skupinu. Menší část (6 %) dotázaných vybrala 

z nabídky extrémní variantu, totiž že krajní věkové segmenty dospělé populace tvoří 

dvě skupiny, které již ani nejsou součástí jedné větší společnosti. Toto vnímání je 

přitom sdíleno všemi věkovými skupinami bez větších rozdílů. 

 

Graf 17. Vnímaná symbolická segregace dvacátníků a lidí nad 70 let ve společnosti 
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společnosti

jednotlivci, spíše než skupiny

 

Zdroj dat: česká data European Social Survey Round 4 

 

Cílem pro integrovanou a tedy lépe soudržnou společnost by přitom mělo být 

vnímání lidí buďto čistě jako jednotlivců, nebo jako členů jedné skupiny. To vychází 

z výzkumů Gaertnera a Devidiose (2000), kteří při aplikaci daného modelu zjistili, že 

meziskupinové předsudky jsou přijímány v případech, že respondenti vnímají rozdělení 

společnosti do oddělených skupin, ať už jsou tyto skupiny součástí jedné společnosti 

nebo ne. Z výsledků odpovědí na tuto otázku je ale naopak patrná převaha vnímání 

české populace jako věkově segregované společnosti. 
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Druhá část hypotézy se zabývá reálnou věkovou segregací, neboli věkovou 

homogenitu sociálních vazeb. Výzkum ESS4 zjišťoval věkovou homogenitu kontaktů 

přátelských, rodinných a pracovních. Respondentům byly položeny otázky mapující 

tyto jednotlivé sféry. Jejich smyslem bylo zjistit, zda má respondent ve svém okolí: 

- Přátele ve věku 20 – 29 a jak jsou mu blízcí 

- Přátele ve věku 70 a více let a jak jsou mu blízcí 

- Děti nebo vnoučata ve věku 15 – 30 let a jak jsou mu blízcí 

- Příbuzné ve věku 70 a více let a jak jsou mu blízcí 

- Pracovní kolegy ve věku 20 – 29 let a kolik s nimi tráví času 

- Pracovní kolegy ve věku 70 a více let a kolik s nimi tráví času 

V první řadě se budu zabývat pouze existencí či neexistencí věkové segregace, 

nebudu se proto v této chvíli věnovat intenzitě daných vztahů, ale pouze jejich existenci.  

Pokud jde o děti či vnoučata ve věku 15 – 30, ty se pochopitelně v minimální 

míře vyskytují v rodinách respondentů ve věku do 40 let. V ostatních věkových 

skupinách má děti či vnoučata v tomto věku vždy okolo 70 % respondentů. Osoby starší 

70 let má v rodině celkem 57 % dotázaných bez ohledu na věk respondentů. Podle 

těchto čísel se může zdát, že ve sféře rodiny se o věkovou segregaci nejedná. Prostá 

přítomnost různých věkových skupin v příbuzenstvu ovšem ještě nevypovídá o existenci 

vztahu ani kontaktu (v dnešním světě neolokalizovaných rodin).  

Co je proto podle mě spolehlivější ukazatel reálné segregace, to je přítomnost 

přátel a pracovních kolegů různého věku. Procento respondentů, kteří mají přátele ve 

věku do třiceti, respektive nad 70 let a respondentů, kteří mají ve stejných věkových 

kategoriích pracovní kolegy (s nimiž tráví alespoň nějaký čas) ukazuje graf 18. 

Osob ve věku nad 70 let je na pracovním trhu minimum – v roce 2001 bylo 

Českým statistickým úřadem sečteno necelých 20 tisíc pracujících důchodců starších 69 

let, což jsou necelá dvě procenta všech osob v tomto věku žijících v České republice24. 

To je logický důvod, proč je ve všech věkových skupinách minimum těch, kteří by měli 

za kolegu člověka staršího 70 let (graf 18). Stejně tak odchod do důchodu vysvětluje 

nižší procento osob nad 60 let, kteří se setkávají s mladými kolegy – je to z toho 

důvodu, že lidé nad 60 již tak běžně nepracují a nemají tedy žádné pracovní kolegy. 

V případě pracovního trhu tak k separaci mladých lidí a seniorů jednoznačně dochází. 

                                                 
24 ČSÚ, Obyvatelstvo podle věku a pohlaví 2001; Pracující důchodci podle věku a podle postavení v 
zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti, hlavních tříd zaměstnání a podle pohlaví k 1. 3. 2001  
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Druhou oblastí je oblast přátelství. V grafu 18 je patrný velký oranžovo-modrý 

kříž, který značí výraznou věkovou homogenitu přátelských vazeb popsanou 

respondenty. Jen 31 % dvacátníků má alespoň jednoho přítele ve věku nad 70 let. 

Zároveň 43 % dotázaných ve věku nad 70 let nazývá přítelem nějakou osobu mladší 

třiceti let.  

 

Graf 18. Poměr lidí, kteří mají přátele nebo pracovní kolegy v daném věku, 

odděleně podle věku respondentů 
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Zdroj dat: česká data European Social Survey Round 4 

 

Tolik pro prvotní představu. Dále se posunu od tématu prosté existence styku 

napříč věkovými skupinami a zaměřím se na blízkost vazeb s lidmi různého věku. 

Postup je stejný jako při konstrukci grafu 18, ze kterého ovšem vyřadím přítomnost 

kolegů, pokud nejsou považováni za přátele a naopak dodám rodinné vazby. V oblasti 

rodinných a přátelských vztahů se budu soustředit pouze na ty vazby, které je možné 

považovat za blízké. Blízkou vazbu jsem si operacionalizovala jako vztah s člověkem, 

se kterým si může respondent pohovořit o většině osobních záležitostí, jakými jsou 

pocity, postoje, názory či zkušenosti.  
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Graf 19 pak ukazuje odděleně podle věku jaké procento respondentů má 

blízkého přítele nebo příbuzného ve věku do třiceti, respektive nad 70 let. Výsledky 

potvrzují velkou věkovou homogenitu blízkých přátelských i rodinných sítí respondentů 

ve věku do 30 let. Lidé v této věkové skupině udržují minimální vztahy s lidmi staršími 

70 let. Pouze 15 % dvacátníků má blízkého přítele staršího 70 let a necelá čtvrtina má 

v tomto věku blízkého příbuzného. 

Přestože lidé v nejstarší kohortě blízké přátelské vztahy s mladými lidmi udržují 

také v relativně nízké míře, kontakt nejstarších respondentů s mladými lidmi je 

udržován přítomností dětí a vnoučat. Děti nebo spíše vnoučata, se kterými je udržován 

blízký vztah, má ve věku nad 70 let 44 % respondentů.  

 

Graf 19. Poměr lidí, kteří mají blízké přátele nebo rodinné příslušníky v daném 

věku, odděleně podle věku respondentů 
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Zdroj dat: česká data European Social Survey Round 4 

 

Z grafů 18 i 19 je zároveň patrná menší věková homogenita sociálních sítí lidí ve 

středních letech.   

Zjednodušení stavu popsaného výše přináší tabulka 13. Ta uvádí poměr osob, 

kteří mají alespoň jednu blízkou osobu (ať už přítele nebo příbuzného) ve věku do 

třiceti, respektive nad sedmdesát let. Tabulka potvrzuje malou četnost blízkých vazeb 

dvacátníků (a třicátníků) vůči osobám starším 70 let. Zatímco blízkou osobu má ve své 

vrstevnické skupině 80 % dvacátníků, pouze třetina má také blízkou osobu v seniorské 

generaci. 
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 Blízké vazby seniorů k mladým lidem jsou pak relativně častější – blízkou 

osobu ve věku do 30 let má mezi seniory každý druhý (z grafu 19 víme, že se většinou 

jedná o děti či spíše vnoučata). Opačnou interpretací lze ale stejně tak říci, že téměř 

polovina seniorů nemá ve svém okolí žádnou blízkou osobu do třiceti let. 

 

Tabulka 13. Poměr lidí, kteří mají blízkou osobu v daném věku, odděleně podle 

věku respondenta 

  má blízkou osobu pod 30 let má blízkou osobu nad 70 let 
20-29 79% 32% 
30-39 64% 37% 
40-49 65% 50% 
50-59 64% 58% 
60-69 57% 59% 
70-95 52% 70% 
CELKEM 65% 49% 
Zdroj dat: česká data European Social Survey Round 4 

 

Závěr k H9. Devátou hypotézu o věkové segregaci české společnosti přijímám. 

Respondenti v symbolické rovině vnímají obyvatele České republiky různého stáří 

nejčastěji jako dvě oddělené skupiny. Tato  segregace je pak patrná i v sociálních sítích 

jednotlivců. Zejména přátelské sítě jsou značně poznamenány věkovou separací 

nejmladší a nejstarší generace. Naopak prostředí rodiny snižuje věkovou segregaci, 

když umožňuje zejména tvorbu blízkých rodinných vazeb mezi seniory a jejich 

vnoučaty. Přestože jsou senioři vzhledem k odchodu do důchodu institucionálně 

odděleni od lidí v nižším věku na pracovním trhu, alespoň jednu blízkou osobu ve věku 

do 30 let má polovina seniorů. Celkově se věková segregace týká v nejvyšší míře 

sociálních sítí mladých lidí, mezi nimiž má blízké osoby mezi seniory jen třetina 

respondentů.  

 

Ad. H10: Lidé, kteří udržují přátelství s lidmi napříč věkovými skupinami popisují 

větší podobnost dvacátníků a seniorů, nižší věkovou skupinovou identifikaci 

s vlastní členskou skupinou a v nižší míře se ztotožňují se stereotypy a předsudky. 

Na první pohled může člověka napadnout otázka: proč by nás měla 

znepokojovat věková segregace popsaná na předchozích stránkách, pokud je lidem 

v jejich vrstevnických komunitách dobře? Přitakáním může být studie Krausse, 

Whitbourna a Sneeda (2002). Ti studovali, jak je možné, že senioři dosahují relativně 
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vysoké životní spokojenosti a sebevědomí, přestože žijí ve společnosti, která prosazuje 

mládí a stářím pohrdá. Tento stav Krauss s kolektivem nazvali „paradox of well-being“ 

a vysvětlili jej tak, že starší lidé jsou schopni vyhýbat se negativním zkušenostem 

s projevováním ageismu právě tím, že omezují své styky s neznámými lidmi a obklopují 

se rodinnými příslušníky a vrstevníky. Díky tomu se nedostávají do kontaktů s lidmi, 

kteří by vůči nim mohli projevovat předsudky a udržují si tak pozitivní identitu. 

Na podobném principu pracuje například systém seniorského bydlení. Ten 

kromě zdravotních a sociálních služeb poskytuje seniorům jako vedlejší produkt také 

možnost uzavřít se do komunity blízkých vrstevníků a vyhnout se případnému stresu, 

plynoucímu z kontaktů s ageistickou společností. 

Vyhýbání se situacím, které by mohly vyvolat zkušenost s diskriminací jistě 

přináší lidem úlevu. Ovšem právě zde může být zakopaný pes ageismu – lidem je lépe v 

jejich vrstevnických komunitách, jejich existence a udržování hranic ale vytváří půdu 

pro neznalost a přijímání stereotypních a negativních postojů. To potvrdil například 

výzkum Schuldberga (2004), který ukázal, že vědomosti týkající se stárnutí a starých 

lidí snižují ageismus studentů vůči seniorům. Druhý důvod nutnosti mezigenerační 

integrace popsali ve svém experimentu Abrams, Crisp a Marques (2008). Experiment 

ukázal, že pokud jsou senioři samotní vystaveni pozitivnímu kontaktu s mladými lidmi, 

snižuje to jejich úzkost se stereotypů a zvyšuje tak i schopnosti potvrzené v testech, 

kterým jsou vystaveni (výzkum navazuje na teorii hrozby stereotypů, popsanou 

v kapitole o stereotypech a předsudcích). Z obou těchto výzkumů vyplývá, že riziko 

negativních zkušeností s diskriminací je vyšší u těch sociálních kategorií, které jsou 

uzavřené a neudržují kontakt či blízké vztahy s členy kategorií ostatních. 

Existence mezigeneračního kontaktu by zároveň podle teorie sociální identity 

měla sloužit k vytváření společné identity. Ta by spolu se snižující se věkovou 

identifikací jednotlivců do skupin měla přispívat k menší tendenci přijímání stereotypů 

a předsudků a ke snižování diskriminace ve společnosti. 

Začnu pokusem o ověření předpokladu, že existence mezigeneračních kontaktů 

mění pohled na symbolickou segregaci společnosti a přispívá k tvorbě společné identity. 

Tedy při návratu k datům prezentovaným v grafu 17 očekávám, že lidé, kteří mají 

blízkou osobu z protilehlého věkového spektra vnímají dvacátníky a lidi nad 70 let jako 

jednu skupinu častěji než ostatní. Při ověřování této teze ovšem narážím na potíže. 

Samotná přítomnost jakéhokoli přítele či příbuzného určitého věku zásadně neovlivňuje 

postoje člověka k věkové segregaci. To není překvapující, protože již podle 
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Pettigrewovy teorie (1998) by měla mít největší vliv na překonávání skupinových 

distancí konkrétně přítomnost blízkých přátelských vazeb napříč skupinami. Při třídění 

druhého stupně je sice patrná mírně vyšší tendence považovat dvacátníky a lidi nad 70 

let za jednu skupinu u osob, kteří mají napříč těmito skupinami blízké přátele, toto 

zjištění ale není statisticky signifikantní. To zřejmě souvisí s nízkým počtem 

nejmladších respondentů, kteří mají blízký přátelský vztah se seniorem (N=47) a stejně 

tak s nízkým počtem nejstarších respondentů, kteří mají blízký přátelský vztah s osobou 

do 30 let (N=34). K ověření této souvislosti by proto bylo nutné využít alternativní data. 

I takto omezený soubor respondentů ale přináší statisticky signifikantní výsledky 

pokud jde o vliv meziskupinových vazeb na vlastní skupinovou identifikaci. Dvacátníci, 

kteří mají blízkého přítele staršího sedmdesáti let mají relativně nižší pocit příslušnosti 

k vlastní mladé věkové skupině (Spearmanův korelační koeficient -0,16). Stejně tak je 

přátelstvím s dvacátníkem snižována vnímaná příslušnost k členské věkové skupině u 

lidí nad 70 let (Spearmanův korelační koeficient -0,38). Co tyto výsledky znamenají? 

Naznačují, že meziskupinové přátelství má sílu rozvolňovat identifikaci jednotlivců do 

sociálních kategorií. Ona identifikace je přitom spolu s kategorizací základním 

kamenem pro vytváření meziskupinového napětí. To bylo potvrzeno výše například tím, 

že lidé s vyšším vztahem ke své členské skupině mají tendenci relativně hůře hodnotit 

svůj vztah ke skupině nečlenské (viz. šestá hypotéza).  

Meziskupinové vztahy by dále měly být schopny oslabovat stereotypy a 

předsudky, protože umožňují osobám z členských a nečlenských skupin, aby se 

vzájemně lépe poznaly. Toto působení není možné v datech ESS4 zcela potvrdit ani 

vyvrátit. Pokud jde o negativní stereotypy stáří, ty se v případě přátelství mladých lidí 

s osobou starší 70 let snižují. Dvacátníci, kteří se přátelí se seniory mírně častěji 

souhlasí s tím, že většina lidí vnímá seniory jako přátelské, schopné a s respektem25. 

Ovšem vnímání ostatních typů předsudků vůči starším lidem se dle výpovědí 

dvacátníků neliší v případě, že mají starší přátele.  

Pokud jde o stereotypy vůči mládí, ty přijímají senioři s mladými přáteli stejně, 

jako ostatní, s výjimkou respektu, který vůči dvacátníkům očekávají častěji senioři 

mající mladé přátele (Spearmanův korelační koeficient 0,35). Přitom se ale zdá, že na 

předsudky spojené s nízkým věkem má kontakt s mladými přáteli v některých případech 

i opačný efekt. Tezi, že meziskupinový kontakt snižuje pravděpodobnost přijímání 

                                                 
25 Spearmanův korelační koeficient mezi existencí staršího přítele a vírou ve stereotypy ve stejném 
pořadí: 0,11; 0,18; 0,13 
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stereotypů a předsudků tak není možné celkově přijmout. Předpokládám, že vliv má 

v tomto smyslu formulace otázek ohledně stereotypů. Ta, jak jsem již psala v kapitole 

týkající se předsudků a stereotypů samotných, příliš neumožňuje sledování formování 

těchto postojů na individuální úrovni, jelikož se ptá na očekávané sdílené představy 

„většiny lidí“. 

 

Závěr k H10. Desátou hypotézu o vlivu meziskupinového přátelství na 

snižování ageismu není možné v tuto chvíli přijmout ani zamítnout. Bylo potvrzeno, že 

přátelství s lidmi výrazně odlišného věku snižuje pociťovanou příslušnost respondenta 

k vlastní věkové skupině. Je tedy možné očekávat, že mezigenerační vazby mají v jinak 

věkově segregované společnosti sílu snižovat výšku věkových hradeb. Jejich pozitivní 

vliv na předsudky a stereotypy nebo na vnímanou věkovou kategorizaci se ale v datech 

nepodařilo potvrdit, zejména vzhledem k nízkému počtu respondentů krajních věkových 

skupin, kteří by měli blízké přátele z opačného konce věkového spektra a také vzhledem 

k formulaci některých otázek. 
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4. Jak zmírnit ageismus? Cesty k věkové integraci 

 

Výše popsané analytické kapitoly této diplomové práce ukázaly, že se ageismus 

jako forma meziskupinových vztahů v České republice projevuje. Nastínily také jakým 

způsobem k tomu dochází. Před podrobnějším shrnutím výsledků v závěrů práce bych 

chtěla ještě teoreticky nastínit možná východiska ze současné situace. Neboli jak je 

možné proti ageismu ve společnosti bojovat z pohledu sociální psychologie? Tajfel a 

Turner (1979) na základě teorie sociální identity nabízí čtyři hlavní způsoby, které by 

měly vést k podpoře skupinově integrované společnosti. V takové společnosti převládá 

vědomí vzájemné podobnosti a blízkosti všech jednotlivců nad kategorizací, skupinovou 

identifikací a separací. V integrované společnosti pak logicky nezůstává mnoho 

prostoru pro diskriminaci na základě skupinové příslušnosti. Na pozadí zjištění výše 

popsaných kapitol se všechny tyto možnosti zdají být relevantními pro případ věkové 

integrace a poskytují tak inspiraci pro přemýšlení o způsobech podpory mezigenerační 

soudržnosti: 

• Meziskupinová kooperace na vyšších cílech – tento způsob posilování 

meziskupinových vazeb pracuje s předpokladem, že integraci může přinést spolupráce 

členů skupin na společných cílech. V případě, že jsou významy cílů jednotlivých skupin 

oslabeny a naopak do popředí je postaven společný cíl, na němž mohou skupiny 

společně pracovat, rozpadá se původní skupinová identita a s ní mizí meziskupinová 

diskriminace. Rozdílný cíl má totiž sílu hodnoty, která může skupiny diferencovat a 

vytvářet mezi jejich členy rivalitu. Naopak společný cíl přispívá k přijímání společné 

identity, jelikož přibližuje členy původních skupin sobě navzájem.  

Pro snížení napětí mezi věkovými skupinami bychom si proto měli přát omezení 

důrazu na mezigenerační války jak v médiích, tak i v politice. Do popředí by se naopak 

měla dostávat témata uvažující mladé a starší lidi jako jednu skupinu, v rámci níž je 

žádoucí kooperace pro dosažení celkové prosperity. 

V jiné rovině jsem přesvědčena, že tímto konceptem je možné vysvětlit 

například schopnost zájmových skupin sdružovat osoby různého stáří. Pokud lidé 

kooperují na plnění společného zájmu (ať už je jím výtvarná činnost, kulturní zájem, 

aktivní či pasivní sport), může to pomoci posílit pocit vzájemnosti.  

• Meziskupinový kontakt – Tajfel a Turner uvádějí mezi způsoby snížení 

meziskupinové diskriminace i kontakt jako faktor, který je schopen v určitých situacích 
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postupně snižovat napětí. Zároveň ovšem upozorňují, že v případě, že jsou skupiny 

pevně odděleny na úrovni dosaženého společenského statusu, případně je rozděluje 

jasný společenský zájem, kontakt samotný nemá sílu tuto bariéru překročit. Není proto 

možné očekávat zázraky od toho, že se mladí lidé a senioři mohou potkávat na ulici 

nebo v autobuse. Je ale možné očekávat existenci souvislosti mezi meziskupinovým 

kontaktem a skutečnou věkovou integrací jako vyšším principem. 

• Multiskupinové členství – tato varianta snižování meziskupinového napětí 

předpokládá, že jsou-li vytvořeny skupiny na základě více kritérií, může člověk patřit do 

jedné členské skupiny na základě jednoho kritéria a do druhé na základě druhého. Tento 

„kris–kros efekt“ má podle výsledků experimentů Turnera a Browna schopnost snižovat 

celkovou meziskupinovou diskriminaci (Brown, Turner, 1979). Původně tuto tezi 

představili antrolopogové, když popisovali, jak touto cestou mohou překračovat 

meziskupinovou diskriminaci členové kmenů. Pokud totiž člověk patří do jednoho 

kmene na základě svého původu a do druhého, „znepřáteleného“, na základě sňatku, je 

tím vynuceno snížení rivality mezi kmeny (Tajfel, Turner 1979).  

Tento postup je v případě věkových skupin hůře představitelný, jelikož věk je 

přeci jen připsaná a neměnná charakteristika. Pokud ovšem vedle věku nalezneme další 

kritérium, které dle našich zvyklostí rozděluje věkové skupiny, mohlo by jeho 

překročení přinést podobný kris-kros efekt. Proč tedy nutit lidi, aby se ve všech 

ohledech drželi toho, co je přisuzováno jejich věkové kategorii? Naopak bychom měli 

dopřát člověku, aby byl v důchodovém věku a přitom stále pracoval. Stejně tak 

dopřejme druhému mít věk starce a vzhled mladého člověka.  A nepovažujme za nic 

špatného, když mladý člověk odmítá životní styl své generace a soustředí se na zájmy, 

jež podle druhých přísluší seniorskému věku. Neboli pokud věk není jediným kritériem 

při určování hranic věkových skupin (což bylo v rámci ověřování první hypotézy 

částečně ověřeno), mělo by být žádoucí, aby si lidé na základě jiných charakteristik 

dovolovali tyto hranice překračovat. 

• Individualizace nečlenské skupiny – poslední Tajfelův a Turnerův koncept 

aplikovatelný na problematiku integrace věkových skupin je skupinová individualizace. 

Ta stejně jako kris-kros efekt pracuje s představou, že kategorizace vytváří skupiny na 

základě jedné hlavní charakteristiky jejích členů, což ovšem neznamená, že jsou dané 

skupiny zcela homogenní. A právě očekávaná homogenita nečlenské skupiny je další 

bariérou v překonávání segregace. Pokud přestaneme homogenitu nečlenské skupiny 

očekávat a všimneme si její heterogenity, přestaneme ji také jednotně posuzovat na 
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základě předsudků či stereotypů a sníží to míru diskriminace (co bylo potvrzeno i 

v experimentu, Tajfel, Turner 1979). 

Ke snížení věkově diskriminačního chování by proto měla vést informovanost o 

velké heterogenitě věkových skupin z hlediska dalších charakteristik jejích členů. 

Informovanosti je možné dosáhnout jak podporou mezigeneračních kontaktů, tak i 

koncepčnějšími změnami v oblasti podávání obrazu mladých lidí i seniorů v médiích a 

podobně. Uvažování v konceptech „ty mladí“ nebo „důchodci jsou…“ totiž 

k nevraživosti napříč věkovými skupinami jen přispívá.  
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5. Závěr 
 

Tato diplomová práce měla za cíl ověřit a blíže popsat, jakým způsobem věk 

vystupuje jako charakteristika se schopností strukturovat Českou společnost a 

ovlivňovat vztahy mezi jejími členy. Na pozadí kvantitativních dat bylo potvrzeno, že 

lidé vnímají věkovou strukturaci a promítají ji do svého uvažování o sobě samých i o 

druhých. Na základě svého věku jsou lidé schopni určit svou věkovou skupinovou 

příslušnost. Většina lidí je pak schopna na základě chronologického stáří určit i věkovou 

skupinu druhých. Tím je naplněn prvotní předpoklad formování meziskupinových 

vztahů podle teorie sociální identity, jímž je existence a uznání kategorizace 

společnosti. Tato věková kategorizace dnešní společnosti přitom není pouze něco 

vnějšího, ale je jednotlivci internalizována. Neboli bylo ověřeno, že lidé cítí skupinovou 

příslušnost vůči nadefinovaným věkovým skupinám, za jejichž členy se považují. 

Z identifikace plynou další následky, jimiž je zejména pozitivnější vnímání vlastní 

skupiny oproti druhým a schopnost přisuzovat členům různých věkových skupin odlišné 

charakteristiky. Ukazuje se tak, že lidé jsou schopni přiřadit druhým rozdílný 

společenský status a přijmout vůči nim stereotypy a předsudky, jen na základě 

rozpoznání jejich věku.  

Konkrétně se tato diplomová práce zabývala zejména postavením lidí z krajních 

věkových segmentů dospělé populace, neboli dvacátníky a lidmi nad 70 let. Jaké jsou 

zjištění týkající se pohledu členů těchto skupin na sebe samé a jejich hodnocení 

druhými? Primárně je možné říci, že každá z nich vidí své místo ve společnosti někde 

jinde.  

Věkovou skupinu nejstarších dotázaných jsem se na základě analýzy v této 

diplomové práci rozhodla označit za minoritní společenskou skupinu. Senioři cítí silný 

pocit identifikace s vlastní věkovou skupinou, věková identita je pro ně ještě důležitější 

než pro osoby ve středních letech. Nejstarší respondenti se nejčastěji setkávají s věkově 

diskriminačním jednáním a jsou schopni o tomto jednání jako o skutečné diskriminaci 

referovat. Své místo ve společnosti vidí jako podřazené, když se s ostatními shodují na 

nízkém společenském statusu lidí starších 70 let v Česku. Jako reakce na tyto stavy 

vznikají asociace a organizace hájící zájmy osob staršího věku. Potřeba takových 

institucí nejlépe dokresluje postavení stáří v dnešní společnosti.  

Mladší lidé přijímají předsudky a stereotypy vůči seniorům ve věku nad 70 let. 

Ty jsou zejména benevolentního charakteru – seniory vnímáme jako skupinu s vysokou 
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mírou vřelosti, ale pochybujeme o jejich schopnostech. Tyto stereotypy vůči sobě 

samým přijímají i senioři samotní, a to často ještě ve větší míře, než jak o nich referují 

mladší respondenti. Jedno ze zásadních zjištění je tak to, že senioři ve věku nad 70 let 

vnímají ze strany druhých ještě méně respektu a obdivu, než jak o nich mladší lidé ve 

vztahu k seniorům referují.  

Všechny tyto procesy přispívají k formování věkové skupiny s velmi nízkým 

společenským statusem a sebevědomím, jejímiž členy se senioři uvědoměle stávají.  

Druhou „extrémní“ sledovanou skupinou je věková skupina dvacátníků. Tyto 

mladé respondenty nenazývám minoritní skupinu, ale považuji je za velmi významnou 

společenskou kategorii. Mladí lidé totiž cítí oproti ostatním nejvyšší míru skupinové 

identifikace s vlastní věkovou skupinou. Věková skupinová identita je tak pro mladé lidi 

velmi podstatnou charakteristikou. 

Postavení mladých lidí ve společnosti přitom rozhodně není růžové a netvoří tak 

v žádném případě opozitum proti podhodnocovanému stáří. Mladí lidé pociťují na 

vlastní kůži diskriminační jednání na základě věku méně často než nejstarší respondenti, 

ale častěji než střední věkové skupiny. V některých ohledech jsou terčem společenské 

deprivace. Zároveň se se všemi shodují na tom, že jejich společenský status je 

srovnatelný spíše s nízkým statusem nejstarší generace než s vysoce váženými středními 

věkovými skupinami.  

Stereotypy vážící se k dvacátníkům jsou veskrze pozitivní, očekávající vysokou 

míru přátelskosti i schopností. Přesto spojení těchto očekávání nebudí v ostatních ani 

obdiv, ani respekt vůči dvacátníkům, jak by se dalo očekávat. Nejčastější emocí 

pociťovanou vůči mladým lidem je závist. Toto své postavení si mladí uvědomují a 

hodnotí svou skupinu konzistentně s odpověďmi ostatních. 

V kontextu těchto zjištění je překvapující, že v mladých lidech významně nebují 

pocit ukřivděnosti, z nějž byl bylo možné odvodit minoritní postavení skupiny, jako 

tomu bylo u nejstarších věkových kohort. Mladí lidé se setkávají s projevy neúcty i 

nespravedlivého jednání na základě věku, ale přitom se nepovažují za diskriminovanou 

skupinu. Vědí o svém nízkém společenském statusu, ale nereagují na něj ani vytvářením 

společných iniciativ, ani snahou vymanit se ze své věkové kategorie a odmítat 

příslušnost k ní. Pro pochopení této smířlivosti nejmladší generace budou nutné další 

studie tématu. Dá se ovšem předpokládat, že klíč k pochopení rozkolísané situace 

mladých může částečně spočívat v současném kultu mládí. Ten vyzdvihuje určité 

aspekty mládí nad jiné životní etapy. Dává tak mladým důvody k přijímání pozitivní 
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identity i v situaci jejich zkušeností se znevažováním druhými. Otázkou ovšem zůstává, 

zda zde není skryté nebezpečí. Nebezpečí kultu mládí totiž může být dvousečné: na 

jedné straně prezentuje stáří jako nežádoucí stav a podporuje tak diskriminaci na 

základě vyššího věku. Na straně druhé budí nevraživost v podobě závisti vůči mladým 

lidem. Zároveň jim brání uvědomovat si váhu projevů despektu druhých. Jako bychom 

neměli potřebu řešit diskriminaci mladých (ke které dochází), protože přeci nikdo 

nepochybuje o tom, že se mladí mají dobře, že jsou přátelští, schopní a prostě fajn, a že 

jim starší mohou jen závidět. 

V celospolečenském měřítku je pak patrné, že rozdílné nahlížení na osoby 

v nízkém a vysokém věku ústí ve vnímanou věkovou segregaci, která reálně ageismus 

dále prohlubuje. Zdá se, že věková segregace je pro dnešní Českou republikou typickým 

stavem. Lidé vnímají mladé a seniory jako dvě oddělené společenské skupiny. Oni sami 

se tak vnímají též. Meziskupinové kontakty jsou minimální. To platí zejména pro členy 

nejmladší dotázané skupiny, mezi nimiž udržuje přátelské vztahy s osobami staršími 70 

let naprostá menšina respondentů.  

Z výše popsaných zjištění vyplývá hlavní závěr této diplomové práce, jímž je 

apel na potřebu věkové integrace dnešní společnosti. Mladí lidé a senioři dnes žijí vedle 

sebe jako dvě společenské kategorie. Jednotlivci jsou na základě příslušnosti k těmto 

kategoriím posuzováni jako rozdílní. Členům různých věkových skupin přisuzujeme 

specifická očekávání, vzbuzují v nás odlišné emoce, a to vše ústí až ve věkovou 

diskriminaci. Nalézání způsobů, jak bránit diskriminaci seniorů, se stalo významným 

tématem dnešních společenských věd. V pojetí této práce se ale ukazuje, že 

diskriminace jedné skupiny může být spíše důsledkem vztahů mezi několika póly. Ty 

jsou v tomto případě formovány na základě velmi měkkého kritéria, jímž je věk. 

Odvažuji se proto tvrdit, že při hledání způsobů upevnění mezigenerační soudržnosti je 

vhodné jít hlouběji ke kořenům věkové diskriminace. V těch leží samotná kategorizace 

do věkových skupin a jejich následná segregace.  

Pokud lidé vnímají společnost jako celek, pokud nemají snahu strukturovat ji do 

kategorií a identifikovat se tak jen s vybranými členy společnosti, vzniká společnost 

integrovaná s omezeným prostorem pro diskriminaci. Způsoby dosažení společenské 

věkové integrace byly popsány v poslední kapitole této práce. Postupem pro budování 

mezigenerační solidarity by tak dle mého názoru mohla být snaha o zvýznamňování 

společných cílů, snaha o udržování mezigeneračních kontaktů, o poučení mladých o 

náležitostech stárnutí, ujištění jednotlivců, že jsou prioritně individuálními aktéry a ne 
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členy věkových skupin. Celkově pak snaha o prolamování a rušení hranic mezi 

věkovými skupinami. Cílem pak může být společnost, ve které jsou si lidé vědomi 

svého chronologického věku, avšak nepřisuzují mu schopnost vytvářet bariéry mezi 

skupinami a legitimizovat rozdílnosti mezi jejich členy.  

 

Tato diplomová práce se zabývala ageismem jako povahou vztahů mezi 

věkovými skupinami. Jsem si přitom vědoma toho, že téma ageismu zdaleka nebylo 

vyčerpáno a nebyly zohledněny všechny faktory, které k věkové diskriminaci přispívají 

(což ani nebylo cílem). Některé, v této práci nepostihnuté stránky tématu, již byly 

popsány v citované literatuře, jiné považuji za výzvu pro svou další práci. V průběhu 

psaní diplomové práce jsem načerpala inspiraci a chuť zabývat se tématem hlouběji. 

Základních okruhů mého dalšího zájmu nyní vidím několik. Předně bych se 

v budoucnosti chtěla zaměřit na generační složku ageismu. Jinými slovy – pokud 

bychom se oprostili od věkové strukturace společnosti, budou si lidé vytvářet 

skupinovou identitu na základě svého období socializace, svých společně prožitých 

zkušeností podmíněných stářím? A jaké jsou složky věkové, potažmo generační 

identity? Jakými způsobem tuto identitu konstruujeme, co je pro tuto konstrukci 

podstatné? V jakých kontextech je identita důležitá? Co ovlivňuje míru pozitivního či 

negativního vnímání vlastní věkové nebo generační identity? 

Mnoho inspirace mi přinesla také část týkající se stereotypů a předsudků. I k té 

bych se v budoucnosti ráda vrátila a zaměřila se na ni zejména z hlediska ambivalence 

mezigeneračních vztahů. 

Hlubší zkoumání důvodů a kontextů věkové diskriminace by pak mohlo pomoci 

odhalit konkrétnější varianty boje s tímto fenoménem, který se zdá být v české 

společnosti pevně zakořeněný, přitom částečně akceptovaný.  
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Výzkumný problém a jeho význam 

 

Když americký lékař Robert Butler (1969) koncem 60. let minulého století 

poprvé představil pojem ageismus, měl na mysli diskriminaci lidí pro jejich vyšší věk 

zejména v americkém zdravotnictví, potažmo pak v celé společnosti. V dnešní době je 

pojem ageismus vnímán v širším měřítku, a to jako kategorizace a stereotypizace 

jakékoli věkové skupiny lidí pouze na základě jejich chronologického stáří.  

Ageismus je pojem záměrně vytvořený se stejnou logikou jako pojmy sexismus 

nebo rasismus. Ageismus totiž také popisuje v důsledku diskriminaci a stejně jako obě 

výše zmíněné formy diskriminace má svůj základ ve zhmotňování něčeho, co je 

zejména sociální a kulturní konstrukcí. Počet let, které uběhly od momentu narození 

člověka, je sice biologickou realitou, ovšem mnoho autorů se shoduje na tom, že 

kategorizace do věkových skupin a spolu s tím připisované očekávání od člověka je 

k biologickému věku analogickou konstrukcí, jako pojem „gender“ k proměnné „sex“ 

(např. Overall 2006). Protože závažnost problému ageismu je vysoká a rozšířenost 

věkové diskriminace je podle existujících výzkumů nejširší ve srovnání s jinými druhy 

předsudků (Age Concerned England 2004), je důležité tento společenský fenomén 

studovat a upozorňovat na něho. 

Existenci ageismu vůči starým lidem v České republice již ve svých empirických 

pracích prokázala Vidovićová (2008). V mé diplomové práci mě bude zajímat, jaký 

existuje vztah mezi různými věkovými skupinami, a to zejména mezi krajními 

generacemi dospělé populace. Chci se zaměřit na předsudky o věku mezi věkovými 
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segmenty populace České republiky, tedy nejen předsudky vůči stáří, ale také 

stereotypy a autostereotypy týkající se mládí.  

Autostereotypizace hraje v problému ageismu významnou roli. Díky 

demografickým změnám, vývoji zdravotnictví a společenskému rozvoji je současná 

nejstarší generace oproti minulým generacím seniorů významně starší, početnější, ale 

také zdravější, vzdělanější a aktivnější. Podobný vývoj se dá očekávat i v budoucnu. 

Přesto se ke staršímu věku váží stále stejné předsudky zejména o nízké výkonnosti či 

špatném zdravotním stavu. Z dosud provedených výzkumů však vyplývá, že nelze 

prokázat lineární vztah mezi věkem a zdravím či věkem a pracovní výkonností. Tyto 

stereotypy týkající se starší generace přitom vedou ke snižování sebevědomí a 

limitování snahy starších lidí prosadit se a tedy po vzoru Thomasova teorému k reálně 

nižšímu statusu starší populace. Tento stav zároveň vede k nevraživosti, pramenící 

z různých pocitů na škále strachu, neúcty či frustrace na straně jednotlivých věkových 

skupin. 

Cílem práce bude proto popsat specifika míry a forem ageismu uvnitř různých 

věkových skupin a mezi nimi. Zároveň budu hledat další faktory, které se podílejí na 

vytváření ageistických předsudků, ať už to budou sociálně ekonomické zázemí 

zkoumaných či míra integrace různých generací. 

 

Současný stav poznání a východiska 

 

Ageismem vůči stáří se zabývalo několik empirických výzkumů, například 

britské studie Age Concerned England (2004) a Reaserch on Age Discrimination (2007) 

nebo mezinárodní výzkum Active Age (2006) realizovaný v deseti státech Evropy 

v letech 2003-2005. V českém prostředí se stárnutím a ageismem zabývá zejména tým 

doktorky Vidovićové.  Ta nalezla odpovědi na obecné otázky týkající se diskriminace 

stáří, jako zda existuje ageismus, nakolik je přirozený, jaké má příčiny.   

Mě bude zajímat konkrétnější podoba ageismu v Česku. Formami diskriminace 

na základě věku se zabývaly Bugentalová a Hehmanová (2007), když rozlišily ageismus 

benevolentní (lítostivé a ochranitelské vnímání jiné generace), hostilní ageismus (strach 

a averze vůči jiné věkové skupině) a jejich kombinaci, ambivaltentní ageismus, ve 

kterém se mísí oba druhy pocitů.  
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 S podobným konceptem pracoval Fiske (2002), když rozlišil dvě obecné 

dimenze diskriminace – vřelost „warmth“ a schopnosti „competence“. Na základě 

britského výzkumu se pak ukazovalo, že mladí standardně dosahovali vyššího 

hodnocení v dimenzi schopností, avšak nižšího v dimenzi vřelosti (tedy hostilní 

ageismus), zatímco předsudky vůči starým měly opačný náboj (benevolentní ageismus) 

(Age Concerned England 2004). 

 Britský psycholog Terry (2008) sledoval ageismus klientů služeb pro seniory 

vůči mladým poskytovatelům těchto služeb a zaznamenal jiný vztah mezi generacemi. 

Terry, stejně jako další psycholog Martens (2004), zdůrazňuje význam strachu ve 

formování ageismu. Staří lidé, podle obou těchto autorů, ztělesňují obrovský strach 

všech lidí z nevyhnutelnosti smrti, fyzického chátrání, budoucí závislosti a osamělosti. 

Mládí má proto sklony segregovat se od stáří, aby jim v něm nebyl připomínán jejich 

vlastní osud. Senioři si uvědomují, jaké asociace v mladých lidech vzbuzují a vědí, jak 

málo respektu vůči nim mladí mají. Proto se ve smyslu teorie her s nulovým součtem 

snaží získat převahu nad mladými tím, že zpochybňují jejich kompetentnost a 

zdůrazňují význam nedostatku zkušeností. Dochází tedy k výrazné nevraživosti mezi 

krajními generacemi dospělých. 

 Z Terryho teorie tak vyplývá další důležitá věc, která bude v mé práci jedním 

z předpokladů, které budu chtít ověřit. Totiž že u ageismu je důležité o diskriminaci 

koho a diskriminaci kým hovoříme. Vnímání jednotlivých věkových skupin se u 

různých generací může lišit. Do jaké míry a v jakých konkrétních podobách tomu tak je, 

to budu chtít zjistit v diplomové práci. 

 Terry také naráží na další významný faktor ageismu, který dopodrobna rozebírají 

například Gilles a Reid (2005) když představují Self-categorization Model of Ageing. 

Mluví o tom, že stárnutí je proces s významnou časovou dimenzí. Člověk v průběhu 

stárnutí stále redefinuje svou roli, ve smyslu „na to jsi už starý“. Naplňování rolí 

v různém věku pak funguje jako interakce vnějšího tlaku a naší vlastní 

autostereotypyzace. Na význam autostereotypizace v ageismu upozorňuje i mnoho 

dalších autorů (např. Klein in Terry 2008, Martens 2004, Vidovićová 2008). Mým cílem 

bude popsat autostereotypy různých věkových kategorií a jejich provázanost 

s předsudky vůči ostatním. 

 V britském prostředí, ve výzkumu Age Concerned England (2004), bylo také 

potvrzeno, že k ageistickým postojům vůči seniorům významně přispívá separace 

generací. Naopak kontakty mezi lidmi různého věku snižují sílu předsudků. 
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K podobným závěrům, i když s nižší silou vztahu, došla v českém prostředí také 

Vidovićová (2008). O stejné vazbě hovoří i Tošnerová (2009), která kromě obecných 

mezigeneračních kontaktů vyzdvihuje také důležitost profese a stáří pracovního 

kolektivu při formování ageismu. Sílu vztahu mezi mezigeneračními kontakty a 

ageismem budu chtít také ověřit, a to opět nejen v tradičním smyslu „všichni vůči 

nejstarším“, ale spíše ve smyslu provázanosti jednotlivých generací.  

 Výše popsané studie tak postupně odhalily základní atributy ageismu, na které se 

zaměřím, a to zejména: 

1) ageismus nabývá různých forem od nepřátelství k benevolenci 

2) ageismus není univerzální jev, je třeba sledovat směry ageismu mezi různými 

věkovýmu skupinami 

3) významnou roli v tvorbě ageistických předsudků hraje autostereotypizace 

4) významnou roli v tvorbě ageismu hrají mezigenerační kontakty 

Tyto předpoklady se pokusím ověřit na nových datech za Českou republiku. 

Cílem pak nebude pouze verifikace jednotlivých tvrzení, ale popis specifických forem 

ageismu a nalezení základních modelů vztahů mezi proměnnými, které v českém 

prostředí ovlivňují ageismus jak vůči stáří, tak i vůči mládí. 

 

Data a metody analýzy 

 

K zodpovězení otázek bude využita analýza dat z mezinárodního kvantitativního 

výzkumu European Social Survey Round 4. Jedná se o kvantitativní šetření populace ve 

věku od 15 let realizované v České republice v létě roku 2009. Datový soubor obsahuje 

2000 respondentů vybraných pravděpodobnostním výběrem (více informací na 

www.europeansocialsurvey.org).  

ESS Round 4 obsahuje modul Zkušenosti a vyjádření ageismu. Ten zahrnuje 

otázky mapující názory na věkovou kategorizaci, stereotypizaci a společenský status 

připisovaný odlišným věkovým skupinám. V rámci výzkumu jsou sbírány i 

sociodemografické proměnné. 

Ve své práci využiji jak jednoduché deskriptivní, tak i vícerozměrné metody 

analýzy dat. Cílem bude jak popis situace, tak i vystavění modelů vnímání ageistických 

postojů v závislosti na věkových skupinách, socioekonomických proměnných či údajích 
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o mezigeneračních kontaktech. Zaměřím se na krajní věkové segmenty dospělé 

populace (20-29 a nad 70 let). 
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