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ABSTRAKT 

 

   Předkládaná bakalářská práce se zabývá vybranými aspekty vzdělávání 

seniorů. Primárně se zaměřuje na rozbor docility seniorů a na 

demografickou situaci v Ĉeské republice. Je rozdělena do ĉtyř kapitol, které 

pojednávají o pozici seniorů ve spoleĉnosti, o změnách docility spojených 

se stářím, o motivaci ke studiu a o univerzitách třetího věku. Aktivní úĉast 

na vzdělávacím procesu má pozitivní dopad na duševní kondici kaţdého 

jedince. Práce si klade za cíl zachytit problémy, které vyvstávají v oblasti 

docility v souvislosti s postupujícím věkem. Dalším cílem je porovnání 

nabídky kurzů univerzit třetího věku vzhledem k jejich oborovému 

zaměření. Práce rovněţ zmiňuje negativní sociální jevy, které ztěţují 

seniorům jejich snahu o seberealizaci.  

    

 

Klíĉová slova: senior, vzdělávání, motivace, instituce, diskriminace, 

docilita, univerzity třetího věku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

   The presented bachelor thesis deals with selected aspects of education of 

elders. It focuses primarily on the analysis of docility of elders and the 

demographical situation in the Czech Republic. The paper is divided into 

four chapters, which deal with the position of elders in the society, the 

changes of docility linked with age, motivation to study and universities of 

the third age, respectively. Active involvement in educational process has a 

positive impact on mental condition of every individual. The aim of this 

thesis is to capture problems which arise in the sphere of docility in 

connection with proceeding age. A further target is the comparison of course 

offers of universities of the third age with regard to their branch 

specialization. The thesis also mentions negative social phenomenons, 

which complicate elders´ efforts for self-realization. 

 

 

Key words: elders, education, motivation, institutions, discrimination, 

docility, universities of the third age 
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0 ÚVOD 

 

   Tato bakalářská práce se zabývá vybranými aspekty vzdělávání seniorů. 

Především je zaměřena na oblast docility seniorů a změny v souĉasné 

spoleĉnosti.  

   Cílem této práce je postihnout, jak se s vyšším věkem mění schopnosti 

spojené s uĉením a jak je moţné je dále rozvíjet. Dalším cílem je porovnání 

nabídky kurzů univerzit třetího věku vzhledem k jejich oborovému 

zaměření. Práce rovněţ zmiňuje negativní sociální jevy, které ztěţují 

seniorům jejich snahu o seberealizaci. 

   Přínos by měl spoĉívat v komparaci kurzů nabízených seniorům na 

univerzitách třetího věku. Jejich přehled bude rozdělen podle jejich 

zaměření a následně budou porovnány z hlediska ĉetnosti a návštěvnosti. 

Snahou je rovněţ zasazení docility do kontextu aktuální demografické a 

spoleĉenské situace. 

   Text je strukturován do ĉtyř kapitol. Název první kapitoly je Souĉasná 

situace seniorů ve spoleĉnosti. Týká se problematiky postavení seniorů 

v souĉasné spoleĉnosti. Úvod je věnován vyloţení základní terminologie. 

Posléze se bude zabývat demografickou situací v Ĉeské republice, která 

silně ovlivňuje nejen pohled spoleĉnosti, ale i vývoj ve vzdělávání seniorů. 

S problémem měnící se demografické situace souvisí i nárůst negativních 

sociálních jevů, jakými jsou například ageismus a mezigeneraĉní konflikty. 

První kapitolu uzavírá téma přístupu státu a mezinárodních spoleĉenství ke 

vzdělávání seniorů a jejich pozici ve spoleĉnosti. 

   Druhá kapitola se vyjadřuje ke změnám docility ve stáří, jejíţ aspekty dělí 

na vnitřní a vnější. Vnitřní aspekty docility jsou dále ĉleněny na stárnutí 

mozku, paměti a na stárnutí fyziologické. Zahrnuje i ĉást o zásadách, 

kterými se lze vyhnout změnám přicházejícím s vyšším věkem. Kapitolu 

uzavírá pasáţ věnovaná podmínkám vytváření vzdělávacích aktivit pro 

seniory. 
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   Třetí kapitola se zabývá motivací seniorů ke vzdělávání. Základem ke 

zpracování byla kompilace dostupných empirických výzkumů a 

teoretických východisek.. Aĉkoli bývá motivace řazena k vnitřním aspektům 

docility, pro vzdělávací proces je natolik důleţitá, ţe je jí zde věnována 

samostatná kapitola.  

   Poslední ĉtvrtá kapitola nese název Univerzity třetího věku. Vzhledem ke 

specifickému postavení univerzit třetího věku je v rámci této práce 

zpracována nabídka pouze tohoto typu institucí. Univerzity třetího věku se 

snaţí přiblíţit co nejširšímu publiku, a tak rozšiřují svoji nabídku kurzů o 

kurzy virtuálních univerzit třetího věku, o kterých pojednává ĉást této 

kapitoly.      

   Text je zpracován formou kompilace relevantních odborných textů, které 

vycházejí především z oblasti sociologie (Vidovićová, Mühlpachr), 

psychologie (Hartl) a didaktiky (Šerák, Muţík). Dostupnost odborných textů 

kompletně popisujících celou realitu vzdělávání seniorů je velmi omezená. 

Většina relevantních zdrojů pojímá oblast vzdělávání seniorů v širších 

gerontologických kontextech. Zcela zvláštní postavení má „Úvod do 

gerontopedagogiky“ od Emila Liveĉky, který byl sice vydán roku 1979, 

nicméně většina souĉasných autorů na něj bezprostředně navazuje, coţ 

ukazuje na jeho nadĉasovost. V této práci je z něj tedy nejednou ĉerpáno.  

   Důvodem pro výběr daného tématu byla skuteĉnost, ţe aĉkoli je stáří fází 

ţivota, která se dotýká všech lidí, ĉím dál ĉastěji se vůĉi seniorům objevuje 

lhostejnost. Nejsou dostateĉně motivováni k aktivitě a jsou dokonce ĉasto 

ohroţeni chudobou. Spoleĉnost by se měla chopit moţnosti seniorům 

pomáhat. Dalším důvodem byla aktualita daného tématu vzhledem k tomu, 

ţe letošní rok 2012 byl Evropskou unií vyhlášen Evropským rokem 

aktivního stárnutí a mezigeneraĉní solidarity.  

   Text se snaţí dokázat, ţe není důvod povaţovat stáří za fázi ţivota, kterou 

nemůţe ĉlověk ovlivnit, ale naopak ji lze proţít plnohodnotně a ĉinorodě.  
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1 SOUČASNÁ SITUACE SENIORŮ VE SPOLEČNOSTI 

 

1.1 Vymezení stárnutí a stáří 

 

   V průběhu tohoto textu budou ĉasto pouţívány pojmy stáří, stárnutí a 

z nich vyplývající pojem senior. Je tedy nezbytné je vymezit jiţ na zaĉátku.     

   Stárnutí a stáří jsou pojmy, na které autoři nahlíţejí různě nebo je ani 

nespecifikují. Zásadní je fakt, ţe stárnutí je proces a stáří je proměnná. 

Faktory, jeţ urĉují stáří, budou ještě zmíněny. Nejdříve bude definováno 

stárnutí . Podle Bumbálka ( in Mühlpachr, 2005, s. 22) „stárnutí představuje 

proces postupných evoluĉních změn, k nimţ dochází v podstatě jiţ krátce po 

narození“. Langmeier s Krejĉířovou (1998, s. 184) vidí stárnutí jako „souhrn 

změn ve struktuře a funkcích organismu, které podmiňují jeho zvýšenou 

zranitelnost a pokles schopností a výkonnosti jedince a které kulminují 

v termálním stadiu a ve smrti“. Křivohlavý ve své knize (2002, s.136) píše, 

ţe „stárnutí je plynulým přechodem v rámci celého ţivota ĉlověka“. 

Přestoţe se tyto definice stárnutí liší, jsou všechny zdůvodněné a pl atné. Je 

otázkou, zda jsou změny způsobené stárnutím evoluĉní nebo zda se dají 

povaţovat za involuĉní. Definice se od sebe liší i pohledem na to, kdy 

stárnutí zaĉíná. Bumbálek a Křivohlavý se přiklánějí k názoru, ţe stárnutí je 

zapoĉato narozením. Langmeier s Krejĉířovou se spíše přiklánějí 

k moţnosti, ţe stárnutí zaĉíná aţ v urĉité fázi ţivota. Pro tento text bude 

právě tato definice důleţitá i proto, ţe zmiňuje pokles schopností, coţ bude 

dále v textu více rozvedeno. 

   Dosud není zcela jasná ani příĉina stárnutí. Názory se v této oblasti dělí na 

epidemiologické a gerontologické. Epidemiologický názor míní, ţe stárnutí 

vyplývá ze ţivotního stylu a smrt je jeho důsledkem. Podle něj neexistuje 

přirozená smrt, takţe by za urĉitých ideálních podmínek mohl ţivo t trvat 

velmi dlouho. Gerontologický názor zaujímá stanovisko, ţe stárnutí a smrt 

jsou zakódovány v buňkách ĉlověka, a tak je lze jen těţko ovlivnit 

(Mühlpachr, 2004, s. 18 – 19). Ĉasté jsou i pokusy o specifikování 
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mechanismů, které jsou příĉinou stárnutí, dosud ale výzkumy ţádný 

mechanismus jako příĉinu stárnutí nepotvrdily. Tento text se přiklání k 

epidemiologickému názoru pro jeho zdůraznění, ţe je moţné ovlivnit nejen 

délku ţivota, ale i jeho kvalitu.  

   Stáří  je podle definice Mühlpachra (2005, s. 16) „obecným oznaĉením 

pozdních fází ontogeneze, přirozeného průběhu ţivota. Je důsledkem a 

projevem geneticky podmíněných involuĉních procesů modifikovaných 

dalšími faktory... a je spojeno s řadou významných změn sociálních“.  

   V souĉasnosti se nejĉastěji pouţívají dvě moţná ĉlenění věku v období 

stáří. Jedná se o ĉlenění na patnáctiletá období, které vyuţívá Světová 

zdravotnická organizace, nebo na desetiletá období vyuţívané OECD. První 

ĉlenění oznaĉuje za časné stáří období 60 – 74 let,  za vlastní stáří  období 

75 – 89 let a od devadesáti let se jedná o dlouhověkost. Druhý způsob 

ĉlenění zaĉíná o pět let později: mladí senioři jsou ve věku 65 – 74 let, staří 

senioři jsou ve věku 75 – 84 let a nad 85 let se hovoří o velmi starých 

seniorech. Věk je rovněţ moţné ĉlenit do ĉtyř hlavních období na první, 

druhý, třetí a ĉtvrtý. První věk je předproduktivní, druhý oznaĉuje 

produktivní fázi ţivota, třetí věk zahrnuje fázi postproduktivní a ĉtvrtý věk 

je fází závislosti, která se však netýká všech lidí, a proto autoři většinou 

ĉtvrtý věk zmiňují pouze okrajově (Mühlpachr, 2005, s. 17 - 18). 

   Autoři ĉasto zmiňují kategorie věku. Jde o různorodá měřítka a rozliĉné 

pohledy na to, kdy je ĉlověk starý. Souhrnný přehled kategorií věku uvádí 

například Haškovcová (2010, s. 24 – 25). Věk, který se odvozuje ode dne 

narození, je podle ní věk kalendářní ĉi chronologický. Lékaři pouţívají věk 

funkĉní, který vypovídá o skuteĉném tělesném a duševním stavu ĉlověka. 

Dále se hovoří o stáří konvenĉním, které vychází z názoru spoleĉnosti na to, 

koho povaţovat za starého. Tento údaj je vţdy odvozen od věku, kterého se 

lidé doţívají. Ĉím je tento věk vyšší, tím starší ĉlověk bude oznaĉen za 

starého. Psychosociální věk vyjadřuje proměny v osobnosti ĉlověka na 

základě jeho zkušeností. Úřední věk je spojován se zákonem a odchodem do 

důchodu. Mühlpachr (2004, s. 19 – 20) rozlišuje  pouze biologické, sociální 
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a kalendářní stáří. Biologické stáří se snaţí popsat změny způsobené 

involuĉními procesy a chorobami spojenými s  vyšším věkem. Sociální stáří 

je spojeno se sociálními změnami. Kalendářní stáří je stanoveno dosaţením 

urĉitého věku. Sýkorová (2007,  s. 52 – 53) uvádí ještě subjektivní věk, 

který vychází z osobnosti ĉlověka - vyjadřuje, jak starý se ĉlověk cítí. Zde 

vyjmenované kategorie jsou všechny, které uţívají i další autoři, liší se 

maximálně názvem, obsah ale zůstává stejný.  

   Z dosavadních poznatků o stárnutí a stáří je moţné definovat pojem 

senior. Urĉení tohoto pojmu je dáno pouze chronologickým věkem, nikoli 

vitalitou. Jedná se o ĉlověka, kterému jiţ bylo 60 nebo 65 let. Nemusí být 

v důchodu, ale má na něj jiţ obvykle nárok. V Evropě platí, ţe senior je 

ĉlověk, který dosáhl věku 65 let (Eurostat, 2012, s. 15). Důvodem je vysoký 

věk doţití obyvatel. Následující kapitoly se věnují jednak vztahům 

spoleĉnosti k seniorské populaci, jednak vztahům seniorské populace ke 

spoleĉnosti.  

 

1.2 Demografická situace v ČR 

 

   V celé Evropě roste poĉet seniorů, coţ vyvolává diskuze především o tom, 

zda budou sociální a zdravotní systémy do budoucna schopny zajistit 

seniorům náleţitou péĉi. Zároveň se sniţuje porodnost, takţe se adekvátně 

nenahrazuje poĉet lidí v produktivním věku. Tato kapitola uvádí statistické 

údaje, které ukazují, ţe situace bude s postupem ĉasu stále sloţitější a je 

nutné, aby politická reprezentace států zaĉala vymýšlet strategie, jak si 

s tímto trendem poradí.    

   V roce 2011 proběhlo v Ĉeské republice Sĉítání lidu, domů a bytů, jehoţ 

celkové výsledky ještě nejsou známy a přístupná je zatím pouze jeho 

předběţná zpráva. V té stojí, ţe celkem má Ĉeská republika 10 562 214 

obyvatel. Z toho je 1 527 670 obyvatel ve věku 0 - 14 let, 7 360 249 

obyvatel ve věku 15 - 64 let a 1 674 295 obyvatel ve věku 65+ 
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(http://vdb.czso.cz/sldbvo). Tyto údaje  ukazují, ţe dětí je v Ĉeské republice 

méně neţ seniorů, a to o 4,58 %. Zároveň senioři tvoří 15,85 % celkové 

populace. V Evropě mají největší podíl dětí a nejniţší podíl seniorů Irsko a 

Island, a to kolem 20 % dětí (0 – 14) a kolem 11 % seniorů (65+). Naopak 

největší podíl seniorů vykazuje Německo, a to 20,4 %. Nejniţší podíl dětí je 

v Bulharsku 13,4 % (www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf). 

   Poĉet seniorů v Ĉeské republice má za období 1989 – 2010 neustálou 

tendenci růstu, narušenou pouze v roce 2001, kdy poĉet seniorů z 1 423 000 

klesl na 1 415 000. Pro srovnání: v roce 1989 jich bylo 1 292 000. Poĉet 

narozených dětí klesá jiţ od roku 1991. Mírná vzestupná tendence byla 

pouze v letech 2002 – 2008. Od roku 2009 poĉet narozených dětí opět klesá. 

Stoupající tendence v období před rokem 1991 můţe být přisuzována 

matkám, které se narodily v sedmdesátých letech (www.czso.cz 

/cz/cr_1989_ts/0101.pdf).  

   Nejrychleji roste poĉet osob nad osmdesát let, coţ je způsobeno stále se  

prodluţující dobou doţití (Sýkorová, 2007, s. 42). Zásadní podíl na tomto 

faktu má rozvoj medicíny. Rabušic (1995, s. 29 - 32) vidí příĉinu 

prodlouţení věku především ve sníţení poĉtu úmrtí v důsledku cévních 

chorob. Dalšími neméně důleţitými příĉinami jsou znaĉné zlepšení hygieny 

a osvěta o prevenci. 

   Od roku 1960 se délka ţivota ĉlověka prodlouţila o osm let a předpokládá 

se, ţe během ĉtyř ĉi pěti dekád se ĉlověk bude schopen doţít ještě o dalších 

pět let více. Roĉníky pováleĉného baby-boomu se připravují na důchod 

právě v době hospodářské krize, kdy státy musí řešit své deficity. Se 

stárnutím obyvatelstva se nabízí otázka, jak si udrţet aktuální sociální a 

zdravotní systémy a  nezvýšit tím státní dluh.  

(http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_378_sum_en.pdf). 

   Ĉeský statistický úřad vypracoval v roce 2009 projekci obyvatelstva 

Ĉeské republiky do roku 2065. Tato projekce uvádí nízké, střední a vysoké 

varianty prognóz. Celkově ale předvídá úbytek lidí ve věku 15 – 64 let, kdy 

ve vysoké variantě jde o sníţení o 16,7 %  a v nízké o 15,8 %. Rovněţ je 

http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf
http://www.czso.cz/
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_378_sum_en.pdf
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zde patrné oĉekávání nárůstu poĉtu lidí 65+, a to ve vysoké variantě o 16,8  

% a v nízké variantě o 18,1 % 

(http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/t/B6003AA37A/$File/4020090

1.pdf). Naděje doţití u muţů by se podle nízké varianty mohla zvýšit na 

84,1 let a podle vysoké varianty aţ na 88,5 let. U ţen nízká varianta 

prognózuje zvýšení na 88,5 a vysoká varianta dokonce na 93 let 

(http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/t/B60039E9C8/$File/402009u.p

df).  

   Harris a Cole ve své knize (1980, s. 32 – 33) uvádějí několik hypotéz, 

které se snaţí vysvětlit, proĉ se ţeny doţívají vyššího věku neţ muţi. 

Existuje například domněnka, ţe ţeny ţijí déle, protoţe o sebe lépe peĉují a 

pravidelně chodí k lékařům. Z tohoto důvodu mají ĉastější zdravotnickou 

péĉi, vĉasné diagnostikování nemocí a lépe dodrţují preventivní opatření. 

Biologická hypotéza zastává názor, ţe v přírodě je přirozené, ţe ţeny ţijí 

déle, funguje to tak například i u pavouků nebo krys. Genetici myslí, ţe 

příĉinu je nutné hledat v chromozomech. Je podle nich moţné, ţe díky 

chromozomům X mají ţeny lepší imunitní systém. Právě proto, ţe ţeny se 

doţívají vyššího věku neţ muţi a navíc si berou starší muţe, zůstávají pak 

ve stáří ĉasto samy. Ve všech vyspělých zemích je více vdov neţ vdovců.  

   Zatímco seniorů přibývá, dětí se rodí stále méně. Hodnota úhrnné 

plodnosti pro zachování prosté reprodukce je stanovena na ĉíslo 2,1. 

„Vyjadřuje průměrný poĉet ţivě narozených dětí jedné ţeně během celého 

jejího reprodukĉního období (15-49 let), za předpokladu, ţe by míry 

plodnosti podle věku zůstaly na stejné úrovni jako v daném kalendářním 

roce“ (http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/5D0035A06C/$File/400 

811a2.pdf).  V Ĉeské republice byla naposledy úhrnná porodnost vyšší neţ 

2,1 v roce 1979. Od té doby se rodí méně dětí, neţ by bylo potřebné 

k zachování poĉtu obyvatelstva. Poslední údaj je z roku 2010, kdy byla 

hodnota úhrnné plodnosti 1,49. Příĉin tohoto trendu lze vyjmenovat několik, 

například sníţená plodnost, která je ovlivňována stresovým prostředím a 

ţivotosprávou. Další příĉinou je souĉasný trend mít děti co nejpozději, coţ 

http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/5D0035A06C/$File/400%20811a2.pdf
http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/5D0035A06C/$File/400%20811a2.pdf
http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/5D0035A06C/$File/400%20811a2.pdf
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souvisí s ekonomickým a sociálním zázemím a i s celkovým prodluţováním 

věku doţití (http://www.tribune.cz/clanek/6860). Dále je moţné zmínit 

rozpad tradiĉních hodnot (emancipace ţen, rozvoj antikoncepĉních 

prostředků a uvolnění pravidel pro souţití partnerů), individualismus a 

seberealizaci (kariérismus) (Rabušic, 1995, s. 24). Všechny tyto příĉiny 

spolu souvisejí, vycházejí z celkových změn ve spoleĉnosti.  

   Financování státních systémů je podmíněno odpovídajícím poĉtem 

pracujících lidí.  Na základě prodluţující se délky ţivota a nízké porodnosti 

je podle souĉasné politické reprezentace vhodné prodluţovat i ĉas odchodu 

do důchodu, aby lidé co nejdéle vydělávali na systém. Na druhé straně ale 

nejsou dostateĉně vytvářeny podmínky pro zaměstnávání seniorů, a tak se 

s prodlouţením věku odchodu do důchodu zvýší pravděpodobně i 

nezaměstnanost. Firmy v souĉasnosti vyţadují mladé a dynamické 

pracovníky, nebudou tedy seniorům schopny nabídnout zaměstnání, které by 

odpovídalo jejich představám (http://www.online.muni.cz/tema/2561-tema-

age-management-). Za dva hlavní směry řešení této situace jsou povaţovány 

vzdělávání starších osob a ekonomické zvýhodnění zaměstnávání starších 

osob, přiĉemţ za starší osoby jsou povaţováni lidé ve věku 50 – 64 let. 

Nutné budou i změny v pohledu spoleĉnosti na seniory. Návod jak 

podporovat zaměstnávání lidí ve věku 50+ poskytuje souhrnná studie 

„Podpora zaměstnávání starších osob“ (Kotíková, Remr, 2007, s. 18). 

   Ĉasto je v souĉasnosti vyuţíván pro problematiku zaměstnávání starších 

osob age management, coţ je koncept, který ve firmě zohledňuje věk 

zaměstnanců. Novotný (2011, s. 9 - 10) uvádí detailní výĉet opatření, která 

jsou nutná k zavedení age managementu do organizaĉní praxe. Především je 

nutné zapojení nejen organizací a státu, ale také jednotlivců. Úpravy 

v organizacích se pak musí provést v oblasti „péĉe o zdraví, 

restrukturalizace pracovních míst, rozvoje pracovního prostředí, 

přizpůsobení organizace práce, ergonomie práce, řízení směn podle podnětů 

zaměstnanců, rozvoje mezigeneraĉní spolupráce, podpory a propagace 

rozvoje fyzické kondice zaměstnanců, rozvoje personálních strategií 

http://www.tribune.cz/clanek/6860
http://www.online.muni.cz/tema/2561-tema-age-management-
http://www.online.muni.cz/tema/2561-tema-age-management-
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s přihlédnutím k potřebě age managementu a podpory uspokojení z práce a 

zachování pracovní pohody“ (Novotný, 2011, s. 9 - 10). Stát by se měl 

zapojit především zásahy do trhu práce a zmírňováním dopadů 

demografické situace na sociální systém. Jednotlivci mohou přispět 

sebevzděláváním a péĉí o své zdraví. Potřeba zavádění age managementu se 

bude zvyšovat vzhledem k neustále se prodluţující průměrné délce ţivota. 

                                                                                        

1.3 Ageismus a mezigenerační konflikty  

 

   Stárnutí spoleĉnosti ve spojení s neustálou modernizací významně 

problematizují vztahy seniorů a mladších generací. Kvůli velkému poĉtu 

seniorů jsou viditelnější projevy diskriminace a averze na základě věku.      

   Diskriminace seniorů a mezigeneraĉní ko nflikty v souĉasné době úzce 

souvisejí s pozicí seniorů ve spoleĉnosti. Stáří má mnohdy pro spoleĉnost 

negativní význam. Příslušníci mladších generací se od seniorů distancují 

ĉasto pouze kvůli jejich věku.  

     „Ageismus je ideologie zaloţená na sdílené víře v kvalitativní nerovnost 

jednotlivých fází lidského ţivotního cyklu, manifestovaná skrze proces 

systematické, symbolické i reálné stereotypizace a diskriminace osob a 

skupin na základě jejich chronologického věku a / nebo na jejich 

příslušnosti k urĉité generaci.“ (Vidovićová, 2008, s. 113). Pojem ageismus 

nás odkazuje ke slovu age (věk) a poprvé ho v roce 1968 vyslovil americký 

sociolog Robert Butler (Jirásková, Sokol, Semrádová, 2005. s. 21).  

   Diskriminace je zákonem chápána jako „odlišné, právem zakázané 

zacházení s lidmi ve vymezených, srovnatelných situacích na základě různé 

rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, 

zdravotního postiţení, víry, náboţenského vyznání a světového názoru“ 

(http://www.ochrance.cz/diskriminace/). Tato definice obsáhla diskriminaci 

na základě věku aţ v roce 1999 (Vidovićová, Gregorová, 2007, s. 24). 

Příĉinami diskriminace jsou postoje, předsudky a stereotypy, přiĉemţ 

všechny vycházejí z přílišného zobecňování a zjednodušování (Pechová, 

http://www.ochrance.cz/diskriminace/
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2007, s. 2 – 3). Přestoţe se ageismus týká všech věkových skupin, tato práce 

se omezí na ageismus seniorů. 

   Ageismus vztaţený na seniorskou populaci znehodnocuje postavení  

seniorů ve spoleĉnosti, odsouvá je na její okraj, znemoţňuje seniorům stejné 

příleţitosti jako mají mladší generace. Konkrétní projevy ageismu vůĉi 

seniorům lze rozdělit na projevy ze strany institucí a projevy ze strany 

jedinců. V případě institucí jde například o striktně stanovený věk odchodu 

do důchodu u některých zaměstnání (uĉitelé, piloti), o nevoli bank 

poskytnout starším lidem úvěr, o vyšetření hrazená pojišťovnami do 

urĉitého věku.  

   Diskriminaci ze strany jedinců lze dělit na verbální a neverbální, kdy za 

verbální mohou být povaţovány nejen uráţky, ale i zdrobněliny při oslovení 

seniora ĉi uţívání triviálních výrazů při komunikaci se seniorem. Neverbální 

diskriminací seniorů je moţné rozumět nejen fyzické napadnutí a finanĉní 

zneuţívání, nýbrţ i vyhýbání se jakémukoli kontaktu se seniorem. Nejhrubší 

formou ageismu je násilí páchané na seniorech, o kterém se zaĉalo mluvit aţ 

poté, co média zaĉala věnovat pozornost týrání dětí (Sýkorová, 2007, s. 50 – 

51). 

   Autoři zabývající se ageismem zastávají odlišné názory na to, jak 

ageismus souvisí s dalšími druhy diskriminace, především sexismem. 

Sýkorová například (2007, s. 51 – 53) tvrdí, ţe hledisko pohlaví v ageismu 

povětšinou nehraje velkou roli a dá se podle ní hovořit o degenderizaci 

stáří. To znamená, ţe se senioři bez ohledu na pohlaví spojí proti mladším 

generacím a nestojí v opozici proti sobě navzájem. Obecně jsou podle ní ale 

ţeny se stářím více vyrovnané neţ muţi a nepřestávají se angaţovat a být 

kreativní. Muţi ztrátou práce ztrácejí i sebevědomí.  

   Vedle toho Vidovićová (2008, s. 116 – 117) dává ageismus do souvislosti 

se sexismem a rasismem vzhledem k tomu, ţe jedním z nejnosnějších témat 

ageismu jsou podle ní tzv. vícenásobná rizika, která poukazují na to, ţe 

ageismus je ĉasto kombinován s dalšími formami útlaku. Hledisko genderu 

v ageismu nastiňuje nerovnost ohledně předsudků, ţe ţeny stárnou dří ve a 



12 
 

výrazněji ztrácejí krásu. U muţů se ale oproti tomu mluví o ztrátě 

dominance a síly. Tyto názory se navzájem nevyluĉují, je moţnost, ţe se 

doplňují. Senioři se sice spojují proti ostatním, zároveň ale také platí, ţe ĉím 

více je na ĉlověku podnětů k diskriminaci, tím více bude znevýhodněn.  

   Samotný pojem ageismus můţe být ve svých definicích povaţován za 

ageistický z důvodu operace s pojmy stáří a chronologický věk. Vidovićová 

(2008, s. 113) v tomto významu odkazuje na Kalishe, který definoval tzv. 

nový ageismus. Tímto pojmem poukazuje na přehnaně ochranitelské 

chování a nadměrnou péĉi o seniory, ĉímţ z nich spoleĉnost dělá pouze 

pasivní příjemce sluţeb. Přehnanou pomoc mohou senioři chápat jako 

projev neúcty. 

   V roce 2007 proběhl v ĈR výzkum nazvaný „Ageismus 2007“ zastřešený 

Masarykovou univerzitou v Brně. Shrnul obecné ageistické postoje, 

stereotypy stáří a vlastní zkušenosti s ageismem 1810 dospělých obĉanů ĈR 

a je dosud posledním takto zaměřeným výzkumem v Ĉeské republice. První 

cílený výzkum byl proveden jiţ v roce 2003 Výzkumným ústavem práce a 

sociálních věcí, kdy bylo dotázáno 1584 respondentů (Vidovićová, 2008, s. 

62 – 64). Výzkum z roku 2007 došel k závěru, ţe aţ 18,3 % respondentů jiţ 

zaţilo diskriminaci na základě věku, ĉímţ by byl ageismus nejĉastější 

diskriminací v Ĉeské republice. 48 % respondentů bylo přesvědĉeno, ţe 

věková diskriminace je stále běţnější. 2 % dotázaných dokonce přiznalo, ţe 

jiţ zaţilo fyzické násilí ĉi finanĉní zneuţívání 

(www.geriatrie.cz/dokumenty/Vidovicova_TK_2_zari_2008_Praha.pdf).   

   Předchozí výzkum z roku 2003 ukázal, ţe se ageismus projevuje zejména 

v komunikaci a ţe v Ĉeské republice je věk zásadní pro další jednání 

s daným ĉlověkem. Na základě věku se lidé rozhodují, zda budou s  tímto 

ĉlověkem komunikovat, popřípadě jak s ním budou komunikovat 

(www.ageismus.cz /?m=3&lang=cz).  

   Výzkum Eurobarometru, který v roce 2006 iniciovala Evropská komise, 

ukázal, ţe ageismus je stále ĉastější. Téměř polovina obyvatel Evropské 

unie byla tehdy přesvědĉena, ţe věková diskriminace je  běţná, naopak při 

http://www.geriatrie.cz/dokumenty/Vidovicova_TK_2_zari_2008_Praha.pdf


13 
 

prvním výzkumu v roce 2002 odpovědělo jen 5 % respondentů, ţe by kdy 

pozorovali diskriminaci na základě věku (Vidovićová, 2008, s. 155 – 156). 

   V loňském roce provedla agentura STEM dotazníkové šetření 

(http://www.stem.cz/clanek/2185), ze kterého vyplynulo, ţe v Ĉeské 

republice je ageismus vnímán jako nejzávaţnější forma diskriminace. 

Zmínilo ho v dotazníku 47 % respondentů. Mnohem niţší podíl získala 

diskriminace na základě handicapu (20 %) a rasy (14 %) a sexismus se 

umístil dokonce aţ na ĉtvrtém místě (9 %).  

   Výše uvedené výzkumy ukazují, ţe diskriminace na základě věku je stále 

ĉastější a stupňuje se. Legislativní zásahy v této oblasti sice existují, ale 

nejsou uváděny do praxe v potřebné míře, jejich další úpravy a rozšiřování 

budou tedy nevyhnutelné. Konceptem, který reprezentace státu můţe vyuţít, 

je například věkový mainstreaming, coţ je integrace problémů seniorské 

populace do politického rozhodování a snaha o redukci nerovnoprávnosti 

mezi věkovými skupinami. Konkrétně se zaměřuje na procesy, které vedou 

k diskriminaci, a snaţí se je odstraňovat. Snaţí se prosazovat rovnost mezi 

věkovými skupinami (Vidovićová, Gregorová, 2007, s. 10).                     

   Zdroje ageismu nejsou zcela jasné. Níţe jsou popsána vyĉerpávající dělení 

podle Palmora, doplněná o názory Vidovićové a Sedlákové. Palmore 

nejdříve urĉil předsudky, které zakládají ageismus, a poté urĉil tři skupiny 

zdrojů ageismu. O dělení podle těchto autorů se opírají i další publikace, ve 

kterých nejsou zdroje ageismu přímo urĉeny.  

   Palmore (1999, s. 20 - 27) vidí základ ageismu v deseti předsudcích. Jedná 

se o nemoci (předpoklad, ţe kdo je starý, je i nemocný), impotenci 

(předpoklad, ţe starý ĉlověk naprosto postrádá libido), ošklivost (kult mládí 

nepřijímá nic ošklivého a starého), pokles duševních schopností 

(předpoklad, ţe mozek ztrácí svou výkonnost), duševní choroby 

(předpoklad, ţe nemoci se netýkají pouze těla), zbyteĉnost (staří lidé jsou 

podle mladých nepotřební, nedávají jim nic nového), izolaci (předpoklad, ţe 

starý ĉlověk je sám, bez přátel), chudobu (důchody jsou přece  jen niţší neţ 
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pracovní příjmy) a deprese (předpoklad, ţe osm dosud jmenovaných 

záleţitostí vyvolává deprese). 

   Dále Palmore (Vidovićová, 2008, s. 120 – 127) rozĉlenil tři oblasti zdrojů 

ageismu – individuální, kulturní a sociální:  

 Individuálním zdrojem je především strach ze stárnutí a smrti, který 

pociťují nejen mladší generace, ale i senioři. Tento zdroj má následné 

dopady. Senioři tím, ţe ztrácejí sebevědomí kvůli strachu, se 

podřizují mínění mladší generace. Vnímají stereotypy, které jsou na 

ně kladeny, přijímají je, a tím je rozšiřují. Pokud uvěří, ţe jejich tělo 

a mysl uţ nejsou tak výkonné, jak bývaly, jejich výkon ještě 

poklesne, a tím se jen potvrdí daný stereotyp.  

 Kulturními zdroji ageismu jsou hodnoty a normy spoleĉnosti, jazyk, 

média, umění atd. Obecně se jedná o to, co se o dané skupině říká a 

píše, a vytváří tak ve spoleĉnosti atmosféru s urĉitým názorovým 

vyhraněním vůĉi dané skupině.  

 Sociálním zdrojem je demografická situace, která je v této práci 

rozebrána výše  jako samostatný, velmi závaţný faktor působící na 

situaci seniorů. 

   Vidovićová spolu se Sedlákovou (Vidovićová, 2008, s. 127 – 141) v roce 

2004 provedly výzkum, ve kterém se zabývaly tím,  jak ĉeská média pracují 

s informacemi o věku a jak tyto informace ovlivňují výslednou zprávu. 

Zjistily, ţe pokud se zprávy zabývají oběťmi nehod, seniorovi je průměrně 

věnováno 22 slov, dítěti 330 slov. Dále pokud senior spáchá trestný ĉin, je 

automaticky uváděn jeho věk. O některých zprávách by se jistě média ani 

nezmínila, kdyby v nich nefiguroval senior (pro pobavení diváků/ĉtenářů). 

Aktivní seniory nám média prezentují jako ojedinělé případy.  

   Sýkorová (2007, s. 52) dokonce vidí základní problém v jazyce - uţ 

malým dětem se totiţ ĉtou pohádky o škaredých starých jeţibabách, spolu 

s Gilgamešem se hledá nesmrtelnost a náboţenstvími  se ĉlověk nechává 

připravovat na smrt, v nemocnici jsou obvykle senioři oslovováni babiĉka a 

dědeĉek. Webster´s Thesaurus uvádí 75 synonym pro staré lidi nebo věci, 
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z toho je 57 negativních a pouze 3 pozitivní, zbytek je neutrální 

(Palmore,1999, s. 90).   

  S ageismem jsou úzce spojeny mezigeneraĉní konflikty. Autoři se zcela 

neshodují na tom, zda jsou důsledkem nebo zdrojem ageismu. Například 

Jirásková (2005, s. 26) je povaţuje za důsledek. Podle ní jsou konflikty mezi 

generacemi vyvolávány právě kvůli předsudkům plynoucím z ageismu. 

Naproti tomu Vidovićová (2008, 129 – 131) v nich vidí zdroj ageismu a 

tvrdí, ţe  z konfliktů se vytvářejí podmínky pro vznik předsudků a ageismu. 

Rovněţ uvádí, ţe konflikty se projevují především v konkrétních institucích, 

ĉímţ se myslí rodina ĉi práce Dle mého názoru je třeba přihlíţet ke 

konkrétním situacím. Tyto dva aspekty spolu natolik souvisí, ţe ani jeden 

z nich nelze pominout. 

   Vidovićová (2008, s. 130) uvádí v souvislosti s  mezigeneraĉními konflikty 

názor Kalishe, který upozorňuje, ţe konflikt se spíše týká generací, které 

jsou si na pomyslné ĉasové ose blízké. Naproti tomu nejmladší a nejstarší 

generace mohou být podle něj spojenci, jelikoţ je spoleĉnost vyĉleňuje 

z důvodu jejich neproduktivity. 

   Mezigeneraĉní konflikty se projevují v obecné rovině, coţ je patrné 

například na důchodové problematice, a v rovině osobní, coţ se týká 

přímých střetů generací. Obecně je znatelná pouze vzájemná averze 

generací. Aţ přímý kontakt vyvolává napětí a z něj plynoucí konflikty. 

                                                             

1.4 Přístup státu a mezinárodních společenství 

 

   Existuje několik důvodů pro vznik spoleĉenského zájmu o situaci seniorů. 

Především je to vědomí, ţe populace  vyspělých zemí stárne. Doba doţití se 

zvyšuje, a tak je moţné se setkat s tím, ţe doba přípravy na povolání je 

kratší neţ doba důchodového věku. Osob v postproduktivním věku přibývá, 

ĉímţ zaĉínají tvořit vlivnou skupinu (Beneš, 2008, s. 89). Je tedy nutné, aby 

stát bral na vědomí tento trend. Při stávajícím systému sociálního a 
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zdravotního zabezpeĉení totiţ není moţné udrţet nadále jeho dosavadní 

úroveň. 

   Ve vyspělých zemích tato problematika není nová. Významným 

dokumentem platným od svého vydání v roce 1982 dodnes a závazným pro 

všechny ĉleny OSN je dokument s názvem „Zásady OSN pro seniory“. 

Tento dokument obsahuje pět hlavních bodů, které jsou zásadní pro 

zaĉleňování seniorů do spoleĉenského dění. Dané body jsou:  

 úĉast na ţivotě spoleĉnosti 

 podíl na vytváření  a vyuţívání jejích zdrojů 

 důstojnost 

 nezávislost  

 péĉe 

   Všechny body nabádají k respektu vůĉi stáří. První bod vyjadřuje, ţe 

senioři jsou důleţitou sloţkou spoleĉnosti a nesmí být vnímáni jako 

neţádoucí. Druhý bod je zaměřen na diskriminaci - senioři nesmí být 

vytlaĉováni ze spoleĉenského dění. Třetí bod vyjadřuje právo seniorů na 

důstojný odchod ze ţivota. Nezávislost je zde pojata jako právo na svobodné 

rozhodování. Poslední bod stanovuje poţadavek na spoleĉnost, aby vţdy 

poskytla seniorovi moţnost vyhledat pomoc (Holmerová, Jurašková, 

Zikmundová a kol., 2007, s. 20 – 21). 

   OSN v rámci prosazování mezigeneraĉní solidarity doporuĉuje zavést na 

základní a střední školy předmět o stárnutí a stáří jako souĉást výukového 

programu. Nabádá k rozšíření vzdělávacích programů pro seniory. Zabývá 

se i médii, která by měla respektovat skuteĉnost, ţe senioři jsou pro 

spoleĉnost přínosem. Média by se měla zapojit prosazováním pozitivního 

obrazu stáří (Holmerová, Jurašková, Zikmundová a kol., 2007, s. 23 – 24). 

   Evropská unie se rovněţ zapojuje do diskuzí o situaci seniorů. Letošní rok 

2012 byl vyhlášen Evropskou unií Evropským rokem aktivního stárnutí a 

mezigeneraĉní solidarity. Je to iniciativa, která se snaţí přesvědĉit 

spoleĉnost o přínosu seniorů a vyzvat vlády jednotlivých zapojených zemí, 

aby seniorům vytvářely lepší podmínky pro aktivní stáří. Do tohoto projektu 
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se zapojily všechny ĉlenské státy spolu s Norskem, Lichtenštejnskem a 

Islandem. Evropská unie se k této iniciativě rozhodla přistoupit na základě 

výsledků výzkumu Eurobarometru za uplynulé období, které byly 

publikovány aţ letos v lednu. V Evropské unii bylo dotázáno 26 723 

respondentů a z toho v Ĉeské republice 1 003. 71 % Evropanů si uvědomuje 

populaĉní stárnutí a 42 % ho povaţuje za zásadní problém.  V Ĉeské 

republice vidí stárnutí jako zásadní problém 39 % respondentů. 61 % 

Evropanů se domnívá, ţe by lidem mělo být umoţněno pracovat i po 

dosaţení důchodového věku a 53 % odmítá zavedení povinného odchodu do 

důchodu (http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_378_sum_ 

en.pdf). 

   Evropská unie chce touto iniciativou poukázat na to, ţe si je vědoma 

stárnutí populace v Evropě. Chce, aby si politické reprezentace států 

uvědomily, ţe stárnutí představuje mnoho příleţitostí a není problémem. 

Snaţí se přiblíţit seniorům moţnost ţít plnohodnotný, aktivní ţivot. Úkolem 

politiků nyní bude umoţnit seniorům ţít nezávisle. Všechny oblasti ţivota 

jim musí být zpřístupněny, aby nám mohli poskytnout svůj potenciál. 

Hlavním poţadavkem Evropské unie je, aby na konci roku byly patrné 

výsledky (http://europa.eu/ey2012/). 

   Cíle, které Evropská unie stanovila, jsou zvýšení povědomí o aktivním 

stárnutí, předávání informací mezi zúĉastněnými zeměmi, vytvoření 

podmínek pro vypracování strategií politik, které by zahrnovaly aktivní 

stárnutí, a podpora ĉinností, kterými je moţné bojovat proti diskriminaci na 

základě věku. Prostředky, kterými má být dosaţeno cílů, jsou konference, 

informaĉní kampaně, výměna zkušeností mezi zúĉastněnými a výzkumy 

podpory aktivního stárnutí (http://www.mpsv.cz/cs/11696). 

   Na našem území byl první vydaný dokument, který se věnoval postojům 

vůĉi seniorům, z roku 1977. Byl nazván „Zásady péĉe o staré obĉany“. 

V roce 1983 byl vydán „Program přípravy na stáří v ĈSSR do roku 1990“ 

(Šerák, 2009b, s. 186 – 187). 

http://europa.eu/ey2012/
http://www.mpsv.cz/cs/11696
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   Na základě mezinárodních dokumentů byl v Ĉeské republice v roce 2002 

vytvořen „Národní program přípravy na stárnutí na období let 2003 – 2007“. 

Byl opřen o „Mezinárodní akĉní plán pro problematiku stárnutí“, „Zásady 

OSN pro seniory“ a „Mezinárodní plán stárnutí 2002“. Tento Národní 

program se zaměřoval na odstraňování negativních stereotypů o stáří a 

potlaĉování diskriminace na základě věku. Dále vyzýval k  vytváření 

podmínek pro aktivitu seniorů. Snaţil se o rovnost na trhu práce a o reformu 

důchodového systému. Nabádal ke zdravému ţivotnímu stylu pro udrţení 

kvalitního ţivota. Zabýval se rovněţ zdravotní péĉí, sociálními sluţbami, 

spoleĉenskými aktivitami, vzděláváním a bydlením. V oblasti vzdělávání 

chtěl především podněcovat další rozvoj Univerzit třetího věku a Akademií 

třetího věku, a to nejen z hlediska dostupnosti, ale také z hlediska 

obsahového (http://www.mpsv.cz/cs/2869). 

   22. března 2006 byla usnesením vlády zřízena Rada vlády pro seniory a 

stárnutí populace. Rada má dohlíţet na plnění Národních programů přípravy 

na stárnutí. Na konci kaţdého období vydává zprávy o průběhu 

implementace programů (http://www.mpsv.cz/cs/2897). 

   Následně byl vydán další Národní program, jehoţ platnost vyprší letošním 

rokem. „Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 – 2012“ si 

kladl pět hlavních cílů: aktivní stáří, prostředí a komunita vstřícná ke stáří, 

zlepšení zdraví a zdravotní péče ve stáří, podpora rodiny a pečovatelů, 

podpora participace na životě společnosti a ochrana lidských práv 

(http://www.mpsv.cz/cs/5045). Rada vlády pro seniory a stárnutí populace 

na svém patnáctém zasedání 6. září 2011 pochybovala o plnění těchto cílů. 

Uvedla, ţe by se měla lépe nastavit měřítka jednotlivých poţadavků, které 

stanovuje Národní plán. Zároveň se domnívá, ţe Národní plán není 

dostateĉně podporován vládou. Vláda znevýhodňuje seniory škrty v 

rozpoĉtu. Nakonec Rada schválila zprávu o plnění programu 

s připomínkami, které zazněly na zasedání 

(http://www.mpsv.cz/files/clanky/12652/zapis_15.pdf). Za pozornost stojí, 

ţe aĉkoli měla Rada výtky k oběma programům, vţdy je uzavřela. Ideální 

http://www.mpsv.cz/cs/2869
http://www.mpsv.cz/cs/2897
http://www.mpsv.cz/cs/5045
http://www.mpsv.cz/files/clanky/12652/zapis_15.pdf
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by však bylo, kdyby trvala na dokonĉení celého programu a aţ poté vydala 

další. 

   Nyní se připravuje Národní program přípravy na stárnutí na období 2013 – 

2017. Jeho hlavními body by měly být zaměstnávání starších osob a 

seniorů, celoživotní učení, dobrovolnictví, participace seniorů ve 

společnosti, zdravé stárnutí a kvalita života 

(http://www.mpsv.cz/files/clanky/12853/tz_300412a.pdf). 

   Národní plány postupně svoji pozornost převádějí od odstraňování 

diskriminace, přes podporu seniorů v aktivním ţivotě k práci seniorů. Vláda 

se sice snaţí vydávat co nejvíce vyhlášek na podporu seniorů, ale dopady se 

v praxi projevují odlišně. Ve Zprávě o plnění Národního programu je 

například zřejmá znaĉná snaha o zapojování seniorů do školních projektů a 

tím přispívání k mezigeneraĉní soudrţnosti. Dále z textu ale vyplývá, ţe toto 

úsilí bylo spíše převedeno na národnostní menšiny. Na tomto příkladu je 

vidět nedůsledné plnění, které se objevuje i u jiných poloţek. Ze souĉasné 

reality vyplývá, ţe program není plněn v takovém rozsahu, v jakém by měl.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/12853/tz_300412a.pdf
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2 ZMĚNY DOCILITY VE STÁŘÍ 

 

   Tato kapitola se zaměřuje na vnitřní a vnější aspekty docility a jejich 

změny. Pojem docilita bývá definován jako „schopnost uĉení, míra dispozic 

dospělého zapojit se aktivně do vzdělávacího procesu“ 

(http://www.andromedia.cz/andragogicky-slovnik). Synonymem docility je 

pojem vzdělavatelnost. S věkem se docilita mění v závislosti na ţivotním 

stylu jednotlivců. 

 

2.1 Vnitřní aspekty docility a jejich změny 

 

   Vnitřní aspekty, které jsou pro vzdělávání zásadní, jsou práce mozku, 

paměť a fyziologické aspekty. Následující podkapitoly popisují změny, ke 

kterým ve stáří v daných aspektech dochází, a moţnosti, jak těmto změnám 

předcházet nebo alespoň minimalizovat jejich dopady na běţný ţivot.  

 

2.1.1 Stárnutí mozku 

 

   Mozek je základnou pro všechny duševní procesy, proto  je v této práci 

řazen k vnitřním aspektům docility. Jeho změny se projevují jako změny 

v psychických schopnostech ĉlověka.     

   Mozek je sloţen z nervových buněk zvaných neurony. Kaţdá z nich 

obsahuje jádro, ve kterém se nachází deoxyribonukleová kyselina (DNA). 

Obal buňky je tvořen bílkovinami s nejrůznějšími funkcemi. Nervové buňky 

mezi sebou komunikují  buď pomocí nervové sítě, ĉi chemicky. Vědci 

odhadují, ţe v mozku je 100 miliard nervových buněk. Na povrchu buněk 

jsou tisíce spojení s dalšími nervovými buňkami (synapse). Denně se 

vytvářejí nové synapse na základě nových poznatků  (Koukolík, 2003, s. 15 

– 17). 
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   Během ţivota mozek stárne, coţ se projevuje ubýváním neuronů, synapsí, 

lipidů (tukové slouĉeniny, které nemají vliv na funkci mozku) a změnami 

v cévním systému mozku. Stárnutí mozku zaĉíná ihned po ukonĉení vývoje 

centrální nervové soustavy, coţ je po pětadvacátém roce ţivota (Hartl, 1999, 

s. 111). V této podkapitole se ale opět omezíme na dopady změn v mozku 

na seniorskou populaci. Stárnutí nepostihuje všechny ĉásti mozku, zasahuje 

především oblast hipokampu a ĉelních laloků. Hipokampus mění informace 

v dlouhodobé paměťové stopy  a vybavuje je. Ĉelní laloky organizují 

vzpomínky a díky nim si ĉlověk pamatuje zdroje přijatých informací, ĉemuţ 

se říká zdrojová paměť.  

   U starších lidí dochází k úbytku hmoty ĉelních laloků (především bílé 

hmoty). Důvodem je úbytek neuronů a synapsí a poškození cévní soustavy 

v mozku. Úbytek hmoty ĉelních laloků spoĉívá ve zhoršení výkonných 

schopností (souvisejí s dosahováním cílů). „Pravděpodobnou příĉinou je, ţe 

buňky mozkové kůry ĉelních laloků atrofují během stárnutí více neţ buňky 

ve většině ostatních ĉástí mozku“ (Bragdon, Gamon, 2002, s. 27). Zároveň 

mají senioři problém s překrýváním informací (interference); to, co si 

zapamatují jako první, blokuje místo dalším informacím. Hůře dělí 

pozornost, kdyţ mluví více lidí najednou. Naprosto běţnými změnami, které 

doprovázejí stáří, jsou pomalejší reakĉní ĉas a zhoršení paměti (Bragdon, 

Gamon, 2002, s. 21 – 29). 

    „Kaţdých deset let se dospělý mozek objemově i váhově zmenší o 

přibliţně 2 %. Mozkové komory, coţ jsou dutiny v hloubi mozku obsahující 

mozkomíšní mok, se rozšiřují. Rýhy mezi závity mozkové kůry se  

prohlubují a také rozšiřují“ (Goldberg, 2006, s. 44). Synapse prořídnou. 

Mozek je méně zásobován jak krví, tak kyslíkem. Klesá i koncentrace 

nervových přenašeĉů (dopamin, serotonin, noradrenalin), coţ je moţnou 

příĉinou zpomalení reakcí. Ĉlověk je jediný savec, u kterého stáří postihuje i 

hipokampus, přestoţe jen v malé míře. Při demenci je ale hipokampus 

poškozen rychleji neţ ĉelní laloky.  
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   Všechny dosud zmiňované změny v mozku ovlivňují kognitivní funkce 

ĉlověka. Sniţuje se rychlost mentálních a smyslových operací. Zhoršuje se 

pracovní paměť, schopnost udrţet pozornost a schopnost rychle přepínat 

mezi psychickými procesy (Goldberg, 2006, s. 44 – 47). Přesněji se 

k zhoršené paměti a schopnosti uĉení vyjadřují následující kapitoly.  

   Neurony ale mohou přibývat celý ţivot a tempo tohoto procesu se dá 

ovlivnit procviĉováním mozku, coţ dokázaly testy na myších. Ty, které ţily 

v podnětném prostředí, vykazovaly aţ o 15% vyšší rychlost přibývání 

neuronů neţ ty, které ţily v nepodnětném prostředí. Především je moţné 

takto ovlivňovat neurony v hipokampu, tudíţ se pravidelným a namáhavým 

procviĉováním dá celý ţivot rozvíjet paměť (Goldberg, 2006, s. 209 – 211). 

 

2.1.2 Paměť 

 

  Paměť je „...vlastnost, která je zaloţená na schopnosti udrţovat informace, 

získané prostřednictvím ĉinnosti“ (Hoskovec, 2002, s. 34). Paměť můţe být 

definována i tím, ţe „oznaĉuje rozliĉný soubor kognitivních kapacit, 

kterými si uchováváme informace a transformujeme minulé proţitky, 

obvykle pro souĉasný záměr“ (http://plato.stanford.edu/entries/memory/). 

Pro tento text je vhodnější definice podle Hoskovce, protoţe naznaĉuje  

ĉinnost potřebnou pro aktivaci paměti a odkazuje tím tedy k uĉení. Paměť je 

sloţitý fenomén, který funguje na základě tří ĉi ĉtyř fází, kterými jsou 

zapamatování, pamatování a vybavování informace; je moţné sem přiřadit i 

zapomínání. Existuje několik moţností, jak dělit paměť. Pro tento text jsou 

důleţitá dělení z hlediska doby uchování informace a druhu zpracovávané 

informace.  

   Podle doby uchování informace se dělí paměť na krátkodobou a 

dlouhodobou. Autoři někdy tyto dvě hlavní doplňují ještě o senzor ickou 

paměť, která je ĉasově velmi omezená, a pracovní neboli střednědobou 

paměť, která uchovává informaci, dokud s ní ĉlověk pracuje, obvykle 

http://plato.stanford.edu/entries/memory/
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několik hodin. Právě přenos informací z krátkodobé paměti do dlouhodobé 

zprostředkovávaný hipokampem ve stáří ztrácí na kvalitě. Příĉinou je 

zhoršování stavu hipokampu, který se projevuje úbytkem neuronů 

(Koukolík, 2003, s. 108 – 112).  

   Dále je moţné paměť dělit podle druhu zpracovávané informace na 

mechanickou, logickou a citovou. Mechanická uchovává informace, které 

pro ĉlověka nemají souvislost. Logická si informace uchovává podle 

smyslu, který pro ĉlověka informace má, a podle toho, nakolik má pro něj 

souvislosti s jiţ vstřebanými informacemi. Citová paměť zpracovává 

emocionální proţitky (Hoskovec, 2002, s. 35). Se stářím ĉlověk nové 

informace zpracovává pomaleji a s menší přesností, protoţe jeho ĉelní 

laloky jsou méně aktivní. Jeho výhodou oproti mladším lidem je ale širší síť 

znalostí, do které si můţe nové informace vkládat. Logická paměť tedy 

neztrácí na kvalitě tolik jako mechanická. Seniorům se na základě toho hůře 

uĉí cizí jazyky a informace, kterým nerozumí (Bragdon, Gamon, 2002, s. 24 

- 41). 

   V USA proběhlo testování, jehoţ se úĉastnila jednak skupina profesorů 

univerzity v Berkeley (mladí, staří i středního věku), jednak skupina 

mladých a starších osob jiného povolání. Testoval se reakční čas, pracovní 

paměť, vybavování příběhu a učení náhodně vytvořených dvojic. U osob 

s jiným povoláním neţ profesorským měli lepší výsledky mladí. Výzkum 

dokázal, ţe s přibývajícím věkem automaticky, nezávisle na ĉinnosti, se 

zhoršuje uĉení náhodně vytvořených dvojic a zhorší se i reakĉní ĉas. Při 

testu pracovní  paměti ale staří profesoři měli stejné výsledky jako mladí, 

ţádná interference se u nich neprojevila, stejně tak úspěšní byli i při 

vybavování příběhu. Tento objev potvrzuje, ţe paměť nemusí rapidně 

stárnout, pokud ji cviĉíme. Rozhodně nedostatky paměti ĉlověk můţe 

kompenzovat mnemotechnickými pomůckami nebo si opravdu zjednodušit 

ţivot seznamy a řazením věcí (Bragdon, Gamon, 2002, s. 30 – 43).  
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2.1.3 Fyziologické aspekty docility 

 

   Schopnost uĉit se závisí i na fyziologickém stavu ĉlověka. Docilita je 

ovlivněna degenerativními změnami v oblasti smyslů a těla, přiĉemţ 

smyslové vnímání je pro plnohodnotné uĉení ĉlověka naprosto zásadní. 

Omezení, která s věkem v oblasti fyziologie přicházejí, mohou navíc 

nepříznivě ovlivnit i psychickou pohodu ĉlověka.   

   Nejvýznamnějším smyslem pro ţivot ĉlověka je zrak. Ĉasto  je prvním 

smyslem, který postihnou degenerativní změny. Nejdříve zaĉíná stárnout 

oĉní ĉoĉka, a to jiţ v dětství. Později v dospělosti ztrácí pruţnost i 

průhlednost. Tento jev je způsoben tím, ţe ĉoĉka mění v průběhu ţivota svůj 

tvar a roste, přibývají nové buňky, ale staré buňky na ní zůstávají. Ĉoĉka 

postupně přichází o schopnost měnit ohnisko, za coţ mohou být rovněţ 

zodpovědné zeslabené řasnaté svaly, kterými je kontrolována. Dochází i ke 

ţloutnutí ĉoĉky, jehoţ následkem je ztíţená schopnost rozeznávání barev. 

Průměr zornice se zmenšuje, a tím je omezeno světlo dopadající do oka, coţ 

můţe být příĉinou zpomaleného reakĉního ĉasu, o kterém se zmiňuje 

předchozí kapitola. Sniţuje se zásobovanost oĉí krví. Ĉlově k se pak hůře 

přizpůsobuje v šeru a nevidí ostře. Některé tyto problémy je v souĉasnosti 

moţné chirurgicky alespoň ĉásteĉně odstranit (Liveĉka, 1979, s. 110). 

   Dalším smyslem, který proces vzdělávání výrazně ovlivňuje, je sluch. Ve 

21. století se výrazně zvýšil poĉet osob postiţených nedoslýchavostí jiţ ve 

věku mezi ĉtyřiceti a šedesáti lety. Tato postiţení jsou individuální, jsou 

silně spjata s prostředím, ve kterém ĉlověk ţije. Kromě nedoslýchavosti se 

v období 60 – 65 let u poloviny osob vyskytuje ušní šelest, který je spojen 

s nedostateĉných cévním zásobením v uchu (Horáková in Mühlpachr, 2005, 

s. 112 – 115). 

     Liveĉka (1979, s. 110 – 111) ještě uvádí ve své knize, ţe senior slyší 

zhruba polovinu toho, co slyší malé dítě, a podle něj je sluch dalším  

smyslem, který se zhoršuje jiţ od dětství. Vyzdvihuje zajímavý názor 

Bromleyho, který tvrdil, ţe senioři si nekompenzují horší sluch sledováním 
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rtů hovořícího, protoţe i schopnost odezírání se s  věkem mění k horšímu. 

Liveĉka dále  uvádí, ţe ĉastěji ztrácejí sluch muţi neţ ţeny  a tito jsou 

ĉastěji hluší na levé ucho. 

   Zhoršení pohybových schopností je dalším fyziologickým aspektem 

docility. Seniorům obvykle řídnou kosti a stárne chrupavka, protoţe se jim 

neukládá vápník do kostí. Navíc jim ubývá svalová hmota (Határ, 2011, s. 

32). Všechny tyto změny omezují seniora v pohybu. Ovlivňují jeho 

rozhodnutí, zda se bude úĉastnit vzdělávacích aktivit. Právě špatná 

dostupnost místa, kde se výuka koná, a nevhodné prostorové podmínky ve 

zvolené místnosti mohou seniora odradit.  

 

2.1.4 Zásady udržení úrovně docility 

 

   Trénováním mozku ĉlověk procviĉuje všechny své kognitivní schopnosti. 

Můţe tím nejen udrţovat jejich kvalitu, ale dokonce ji můţe zvyšovat. Platí 

to pro všechny bez rozdílu věku. Péĉe o zdravou mysl také souvisí s péĉí o 

tělo.  

   Pro udrţení ĉi zlepšení funkce mozku se doporuĉuje řada zásad, zde jsou 

vyjmenovány ĉtyři hlavní (http://www.brainjogging.cz/clients):  

 vyvážená strava  

 zvládání stresu  

 fyzické cvičení  

 mentální stimulace  

   Vyváţená strava znamená dodrţování zásad zdravého stravování. Tělo 

musí mít všechny látky potřebné pro správné fungování. Jedná se hlavně o 

vitamíny, minerály, nenasycené mastné kyseliny. Ĉlověk se nesmí přejídat a 

omezit konzumaci sladkých a tuĉných jídel. Také dlouhodobé uţívání léků 

na spaní ĉi uklidnění můţe mít nepříznivé následky. V jídelníĉku musí být 

hodně zeleniny, ryb a ořechů. Rovněţ je důleţité dodrţování pitného reţimu 

a omezení pití alkoholu a kouření.  

http://www.brainjogging.cz/clients
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   Stres je „stav nebo pocit zaţívaný, kdyţ si ĉlověk uvědomuje, ţe 

poţadavky překraĉují osobní a sociální zdroje, které je schopen 

mobilizovat“ (http://www.stress.org/Definition_of_stress.htm). Aĉkoli 

kromě negativního stresu existuje i stres pozitivní, oba jsou ve vyšší míře 

škodlivé. V urĉité malé míře můţe stres ĉlověka aktivizovat a vést ho 

k lepším výsledkům. Přebytek stresu však brání mozku ve vytváření nových 

neuronů a tím ĉlověka omezuje v kreativitě. Organismus ve stresu totiţ 

všechnu energii směřuje do svalů a nikoli do orgánů. Zvládání stresu 

naznaĉuje klidný přístup, vybití vzteku fyzickou aktivitou, dostatek spánku. 

Je vhodné myslet pozitivně a vytvářet a udrţovat sociální kontakty.  

   Fyzické cviĉení je nutné zvolit úměrně věku. Díky cviĉení se zvyšuje 

přítok krve do mozku a ten je více okysliĉován. To následně přispívá ke 

zvýšené tvorbě neuronů. Mnohá fitness studia rozvíjejí speciální cviĉební 

programy pro seniory. Dostaĉující jsou ale i procházky (minimálně 

půlhodinové), protoţe nejvhodnější je pohyb na ĉerstvém vzduchu, hodnota 

okysliĉování mozku se tím totiţ ještě zvyšuje. Pokud jiţ mají senioři 

problémy s klouby a pohyb je pro ně bolestivý, doporuĉuje se plavání.  

   Mentální stimulace znaĉí zvyšování aktivity mozku. Měla by ideálně 

probíhat pomocí informací ĉi ĉinností, které ĉlověk nezná. Tyto informace 

ĉi ĉinnosti by navíc neměly být snadné. Je vhodné je i střídat, aby se 

nerozvíjela pouze jedna ĉást mozku. Nejjednodušší úĉinnou formou 

trénování mozku je luštění kříţovek nebo různé hry (karty, šachy). Mozku 

nejvíce prospívá, kdyţ se ĉlověk neustále uĉí něĉemu novému.  

   Fyziologické aspekty docility jsou rovněţ ovlivnitelné fyzickým cviĉením 

a vyváţenou stravou. Senior se jimi můţe udrţovat ve fyzické kondici. O 

oĉi můţe senior peĉovat nejen přísunem vitamínu A, ale i oĉní gymnastikou. 

Jediný aspekt, který neovlivní je sluch. Pro zachování dobrého sluchu je 

úĉinná pouze prevence.  
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2.2 Vnější aspekty docility 

                            

   Tato kapitola pojednává o spoleĉnosti a okolí seniora. Nejdříve budou 

popsány aspekty, které souvisejí s fyziologickými omezeními a okolním 

prostředím a poté aspekty, které souvisejí se sociálním prostředím.    

   Smyslová omezení mají znaĉný vliv na poţadavky seniora kladené na 

okolí. Při zhoršeném zraku se vnější aspekty docility týkají především 

osvětlení. Senioři potřebují mít přizpůsobené světlo, nesmí být příliš ostré 

ani slabé, vedlo by pak k bolesti hlavy, pálení oĉí a k rychlejšímu unavení 

zraku. Rovněţ jim můţe ztíţit situaci oslnění ĉi stínění, protoţe se oko 

nedokáţe rychle adaptovat. Lépe se seniorům budou ĉíst materiály napsané 

výrazně, velkými písmeny, snadno ĉitelným písmem, případně se 

zdůrazněnými podstatnými pasáţemi (Hartl, 1999, s. 115 – 116).  

   Sluch je rovněţ smyslem, jehoţ zhoršení se musí přizpůsobit výuka. 

Lektor má mluvit pomalu a nahlas, musí dbát na jasnost a srozumitelnost 

projevu. Senioři se budou rychleji orientovat ve výkladu, pokud si budou 

moct kompenzovat horší sluch alespoň ĉásteĉně zrakem. Je pro ně tedy 

výhodou, pokud se jim podstatné ĉásti výkladu vizualizují. V místnosti by 

mělo být zajištěno co největší ticho, aby hluk seniorům zbyteĉně neubíral 

pozornost. Hluk ĉlověka vyrušuje i při rozlišování zvuku nutném pro 

chápání řeĉi. Maximální okolní šum by neměl převýšit hodnotu 25 decibelů 

(Hartl, 1999, s. 116 – 119).     

   Kvůli stárnutí pohybového aparátu rovněţ seniora ovlivňuje při uĉení 

prostor, ve kterém vstřebává poznatky. Blíţe specifikován je v kapitole 2.4 o 

zásadách vytváření vzdělávacích aktivit pro seniory.  

   Spoleĉenské prostředí na seniora můţe působit ve třech podobách, jeţ lze 

rozdělit na obecné sociokulturní vlivy, vlivy pluralit niţšího řádu a vlivy 

sociálních skupin. Obecné sociokulturní vlivy zahrnují urĉitý 

celospoleĉenský řád. Závisí na nich, zda jsou liberální ĉi konzervativní. 

Seniora můţe od studia odradit, ĉi ho „zlákat“ ke studiu právě obecné 

chápání vzdělávání seniorů ve spoleĉnosti. Plurality niţšího řádu lehce 
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konkretizují vliv sociokulturních aspektů. Jejich působení je přímé. Jedná se 

zde o sociální kategorie, agregáty a komunity. Sociální skupiny představují 

rodinu, přátele, kolegy ĉi spoluúĉastníky jakýchkoli aktivit. Jejich vliv je 

patrně nejsilnější. Podpora sociální skupiny je pro ĉlověka ĉasto přednější 

neţ ţivot v naprostém souladu s celospoleĉenským řádem.   

(http://www.ssvp.wz.cz/Texty/vyvojovkaobec.html).     

 

2.3 Učení 

 

   Pro pojem uĉení neexistuje obecné platná definice a kaţdý autor pouţívá 

svou vlastní. Autoři rozeznávají širší a uţší pohled na uĉení. V širším slova 

smyslu můţe být definováno jako „hledání optimálního způsobu 

přizpůsobování se organismu proměnlivému prostředí“ (Vysekalová, 2007, 

s. 101), coţ znaĉí, ţe se ĉlověk uĉí neustále. Pro potřeby této kapitoly je 

však důleţité definovat uĉení v uţším slova smyslu. Obvyklé rozpory mezi 

definicemi jsou patrné na zvoleném příkladu. Hartl (1999, s. 76) uvádí, ţe 

uĉení je „...více nebo méně trvalá změna ve vědění, chování nebo proţívání, 

která je výsledkem urĉité ĉinnosti nebo zkušenosti ĉlověka“. Palán a Langer 

(2008, s. 43) definují uĉení jako „...proces záměrného navozování ĉinností 

vedoucí k získávání, rozšiřování a rozvíjení znalostí a dovedností uĉícího se 

jedince vedoucí k relativně trvalé změně struktury osobnosti, vĉetně jejích 

znalostí, dovedností, postojů, hodnot a chování.“ Z těchto definic je zřejmé, 

ţe uĉení mění sloţky osobnosti ĉlověka. Nejasnost však zůstává v tom, o 

které sloţky se jedná a do jaké míry je uĉení schopno je ovlivnit. Pro další 

text se bude pracovat s definicí podle Palána a Langera, protoţe je 

vyĉerpávající a zdůrazňuje záměr, který je s přibývajícím věkem zásadní. 

   Úspěšnost uĉení urĉuje několik faktorů. Jde o (Liveĉka, 1979, s. 114 – 

119): 

 kapacitu uĉení (kolik látky je ĉlověk schopen se nauĉit)  
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 obtíţnost uĉení (rychlost, kterou je ĉlověk schopen nauĉit se urĉité 

mnoţství látky) 

 trvanlivost nauĉeného (schopnost po nějaké době si nauĉenou látku 

vybavit)  

 uĉební intenzitu (ochota uĉit se) 

 podněty k uĉení (pohnutky, které ĉlověka nutí v uĉení vytrvat) 

   S věkem se mění všechny tyto sloţky. Kapacita uĉení, obtíţnost uĉení a 

trvanlivost nauĉeného klesají. Ĉlověk ve věku mezi 50 a 60 lety potřebuje 

k nauĉení látky o 10 – 15 % více ĉasu neţ ĉlověk ve věku 20 let. S věkem 

silněji působí i selekce a ĉlověk si vybírá, co si bude pamatovat. Selekce 

většinou vychází z jiţ vytvořené sítě znalostí. Uĉební intenzita se zvyšuje. 

S přibývajícím věkem je vztah ĉlověka k uĉení kladnější. Podněty k uĉení 

mohou a nemusí zeslábnout, statistikám se nedaří tento faktor zevšeobecnit, 

a tak zůstává naprosto individuální (Cimbálníková, Fukan, Jokešová, 2011, 

s. 28 - 30). O motivaci v této práci bude pojednávat samostatná kapitola 

jako o zvláštním vnitřním aspektu docility.  

   Haškovcová (2010, s. 146) ve své knize upozorňuje na velmi zajímavé 

Švancarovo tvrzení. Senioři podle něj potřebují ĉtyřikrát více ĉasu k nauĉení 

látky neţ mladší generace. Při uĉení senioři udělají asi ĉtyřikrát více chyb 

neţ mladí lidé. A potřebují dvaapůlkrát více opakování, aby se látku nauĉili 

úplně celou. Výhodou pro seniory ale opět můţe být rozvinutá vědomostní 

síť a smysl pro logiku. Zde si lze povšimnout rozporu ve výpoĉtech, které 

uvádí Švancar a ve výpoĉtech Cimbálníkové, Fukana a Jokešové. Tento 

rozpor mohl vzniknout rozdílnou metodikou a rozdílným výzkumným 

souborem. Kaţdopádně obě ĉísla dokazují zhoršení schopnosti uĉit se ve 

vyšším věku. 

   Příĉinami zhoršování schopnosti uĉit se jsou její nedostateĉné 

procviĉování a úbytek neuronů v hipokampu. Způsobují, ţe ĉlověk musí 

vynaloţit více úsilí k nauĉení látky. Ĉásteĉně je moţné k příĉinám řadit i 

úbytek neuronů v ĉelních lalocích, protoţe mají vliv na schopnost 
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interference. Ta při zhoršení můţe uĉení negativně ovlivnit tím, ţe je senior 

ĉasto rozptylován (Goldberg, 2006, s. 45 – 47).  

   Hartl (1999, s. 163) uvádí několik zásad, které přispívají k úspěšnému 

uĉení. Mělo by být dodrţováno, aby se senioři úĉastnili uĉení aktivně, tím se 

poznatky rychleji upevní. Uĉení ve skupině je efektivnější, neţ kdyţ se 

ĉlověk uĉí sám. Nová látka by měla navazovat na jiţ získané znalosti. Pokud 

kurzy probíhají kreativně, minimalizuje se tím výskyt období stagnace 

v uĉení. Seniora by měl lektor informovat o jeho pokrocích. Pokud senior 

ihned nauĉenou látku vyuţije v praxi, látka se uchová déle. 

                             

2.4 Zásady vytváření vzdělávacích aktivit pro seniory  

 

   Pokud zůstávají senioři aktivní, změny docility u nich nemusí být výrazné, 

přesto ale vzdělávací aktivita pro seniory nemůţe probíhat stejně jako 

vzdělávací aktivita pro mladší generace. Tato kapitola ukazuje, nakolik se 

má výuka seniorům přizpůsobit. 

   Ĉím větší zásobu informací má ĉlověk v paměti, tím hůře vstřebává 

informace nové, které nekorespondují s jeho vytvořenou sítí poznatků. 

Naproti tomu si je schopný lépe zapamatovat informace, které jeho 

poznatky smysluplně rozšiřují a doplňují. Lektor by se tedy podle názoru 

Liveĉky (1979, s. 148 – 151) měl zaměřit především na pouţitelnost uĉiva 

v ţivotě, aby seniora motivoval. Dále by měl stanovit cíle vzdělávací 

aktivity, aby seniory nabudil; pomůţe jim to orientovat se ve svých 

výsledcích. Zájem ještě zesílí, pokud lektor vyjde ze zkušeností úĉastníků, 

ať jiţ pracovních ĉi ţivotních ĉi obou dohromady; tuto ĉást můţe řešit 

vstupním testem nebo dotazníkem. Vzhledem k tomu, ţe se senioři 

vzdělávají především z vlastního zájmu, je otázkou nakolik je názor Liveĉky 

relevantní. Z následující kapitoly o motivaci seniorů ke studiu bude sice 

znatelný vliv praktické stránky vzdělávací aktivity, daná doporuĉení 
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lektorům platí ale spíše jiţ pro průběh výuky, aby senioři setrvali ve svém 

snaţení. 

   Důleţitá je volba metody vzdělávání, coţ je „...prostředek, který stimuluje 

uĉení dospělého, vede ho k urĉitému cíli a ĉiní uĉební proces efektivním“ 

(Muţík, 1998, s. 149). Existuje řada metod vzdělávání. Liveĉka (1979, s. 

154 – 168) pracuje s jednoduchým  rozlišením podle míry interakce na 

metody monologické, dialogické, problémové a výcvikové. Podle jeho 

názoru jsou tyto metody jediné vhodné pro vzdělávání seniorů. 

Monologická metoda nepředpokládá interakci, senioři si pouze vyslechnou 

informace od lektora. Problémem je zde zhoršená schopnost udrţet 

pozornost. Ĉlověk, jakkoliv můţe být vzdělaný, není schopen udrţet 

pozornost déle neţ 30 – 45 minut. Monologické metody mají význam 

především tehdy, pokud lektor přednáší velkému poĉtu úĉastníků limitované 

informace v omezeném ĉase a s omezenými prostředky. Je vhodné je 

zakonĉit alespoň diskuzí, aby byli senioři motivováni k  další návštěvě. 

Dialogické metody vycházejí z předpokladu, ţe ĉlověk se uĉí komunikací 

s ostatními, takţe se k poznatkům dochází plynule diskuzí na dané téma.  

Problémové metody nejvíce aktivizují a motivují. Lidé simulují situaci, ve 

které nastává problém, a uĉí se, jak danou situaci řešit. Výcvikové metody 

stojí na praktickém provádění ĉinností a jejich opakování. Lektor při výběru 

metody musí zváţit, jak velké mnoţství informací chce lidem předat. 

Sdělování by mělo trvat optimálně 20 – 45 minut. Důleţité je, aby se lektor 

úĉastníkům zalíbil a podnítil v nich zájem.  

   Ostatní autoři zabývající se metodami vzdělávání se zaměřují spíše na 

vzdělávání dospělých vcelku. I z těchto metod je ale moţné vybrat více a 

méně vhodné pro výuku seniorů. Pro tento příklad bylo vybráno ĉlenění 

podle Muţíka (2004, s. 69 – 92), které je natolik propracované, ţe patří mezi 

nejznámější a nejpouţívanější. Muţík dělí metody vzdělávání na teoretické, 

teoreticko-praktické a praktické. Teoretické metody jsou všechny pouţitelné 

i při výuce seniorů. Do této kategorie patří přednášky (klasická, ex katedra, 

s diskuzí), cviĉení a semináře. U přednášek si lektor musí pouze hlídat ĉas 
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svého monologu a pro udrţení pozornosti jsou lepší přednášky s  diskuzí  a 

přednášky ex katedra. Cviĉení slouţí k opakování látky a je zaměřené na 

vstřebání nauĉených postupů. Seminář se více soustředí na jednotlivce,  

jejich samostatnou práci a její následné obhájení před skupinou.  

   Teoreticko-praktické metody (diskuzní, problémové, programované, 

diagnostické a projektové) jsou vhodné pro výuku seniorů pouze z ĉásti. 

Diskuze v jakékoli podobě je pro seniory velmi vhodná, udrţuje jejich 

pozornost a nutí je k aktivitě. Problémové metody spoĉívají v navrhování 

nových řešení u zadaných problémů. Jsou rovněţ ve výuce seniorů 

přijatelné. Programované výuky mohou být vhodné pouze pro urĉitou ĉást 

seniorské populace, vzhledem k omezené poĉítaĉové gramotnosti. Navíc 

metoda programované výuky se spíše uţívá pro profesní vzdělávání 

dospělých. Diagnostické metody ve smyslu hodnocení dosaţené úrovně 

znalostí se pouţívají vůĉi veškerým úĉastníkům vzdělávací aktivity, u 

seniorů je ale potřeba zohlednit jejich poţadavek na dobu urĉenou 

k vypracování. Projektové metody spoĉívají v práci na projektech, které 

lektor zadá skupině. Jsou sporné z hlediska zapojení seniorů. Bylo by moţné 

je zavést, ale otázkou je, zda by o to senioři stáli a nakolik by se pro práci na 

fiktivním projektu nadchli.  

   Praktické metody výuky (instruktáţ, kouĉink, mentoring, counseling, 

rotace práce, stáţ a exkurze) mají nejmenší zastoupení mezi metodami 

vhodnými pro seniory v oblasti zájmového vzdělávání. Instruktáţ ve smyslu 

krátkodobého školení se pouţívá v profesní oblasti, stejně tak i kouĉink,  

mentoring, counseling, rotace práce a stáţ. Bylo by moţné aplikovat na 

oblast vzdělávání seniorů counseling, mentoring nebo kouĉink vzhledem 

k problémům, které vyvstávají v kaţdodenním ţivotě. Není to ale reálné, 

protoţe lektoři jsou drazí a v daných metodách se pracuje pouze 

s jednotlivci, nikoli se skupinou. V souĉasnosti ve firemní praxi zaĉíná být 

populární spíše naopak zapojování seniorů (bývalých ĉi odcházejících 

zaměstnanců) v roli kouĉů, mentorů nebo counselorů. Zauĉují nové a 

stávající zaměstnance a radí jim v pracovních záleţitostech. Z praktických 
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metod se pro vzdělávání seniorů vyuţívá metoda exkurze. Pouţívá se ĉasto 

v institucích, jako jsou akademie třetího věku a kluby seniorů.  

   Specifika výuky seniorů spoĉívají tedy především v jejich zájmu. 

Vzdělávání pro ně představuje smysluplné trávení ĉasu. Z tohoto důvodu je 

moţné doporuĉit zpestřování výuky, přiĉemţ se ale nesmí zapomínat na 

jejich fyziologická omezení.    

   V zásadě platí pět hlavních pravidel pro přístup lektora k seniorům při 

vzdělávání. Lektor by měl mluvit pomalu nebo alespoň korigovat rychlost 

mluvení podle reakcí úĉastníků. Lektor musí úĉastníkům přizpůsobit i 

mnoţství vyloţené látky, spíše by měl opakovat zásadní informace, neţ aby 

zabíhal do detailů. Udrţení pozornosti a pochopení látky rozhodně usnadní i 

názornost výkladu. Praktické provádění ĉinností by mělo trvat déle a 

případné chyby, kterých by se úĉastníci dopouštěli, musí lektor důrazně 

opravovat (Liveĉka, 1979, s. 167 – 168). 

   Pokud lektor nastaví přátelskou atmosféru, pak mezi ním a úĉastníky 

vzniknou vzájemné sympatie, které později mohou být motivem pro 

úĉastníky k tomu, aby přišli na lekci i příště. Zde je nutné, aby byl lektor 

opravdu odborník, aby chápal, ţe  úĉastníci vzdělávací aktivity mohou být 

mnohem zkušenější neţ on. Měl by úĉastníky povzbuzovat, předkládat 

smysluplnou látku, snaţit se přizpůsobit jejich zájmům, poukazovat na 

souvislosti látky s jinými obory (Hartl, 1999, s. 197 – 208).  

   Prostředí, ve kterém výuka probíhá je v oblasti vzdělávání seniorů rovněţ 

velmi důleţité. Lektor by měl seniorům zajistit maximální pohodlí. 

Z předchozích kapitol vyplývá nutnost zabezpeĉení správného osvětlení, 

minimálního hluku v místnosti a co největší bezbariérovosti prostor. Měla 

by být vybrána prostornější místnost, ve které bude dostatek místa na 

procházení ke stolům a následně dostatek místa na nohy. I dostupnost 

místnosti je důleţitá, a tak jsou nejvhodnější místnosti v přízemí nebo 

místnosti v budovách s výtahem. Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo 

vyhlášku ĉ. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb . Tato vyhláška urĉuje 
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parametry, které musí splňovat bezbariérový prostor a na jejím základě byla 

vydána Metodika řešení bezbariérových prostor. Seniorů ve vzdělávacím 

procesu se netýkají všechny parametry, proto tato kapitola uvádí pouze 

vybrané. Vstup do budovy musí být 125 centimetrů široký. Na dveřích musí 

být po celé jejich šířce madlo. Výškový rozdíl mezi dvěma pochozími 

plochami nesmí přesáhnout 2 centimetry a jejich povrch musí být z 

protiskluzového materiálu bez nerovností. Pokud v budově není výtah, 

schodiště by nemělo mít větší sklon neţ 28° a musí mít po obou stranách 

zábradlí, o které se senior můţe opřít. Jeden schod nesmí přesáhnout výšku 

16 centimetrů a musí být kolmý. V budovách s výtahy musí být před 

výtahem dostateĉný prostor pro vstup, který by měl být alespoň 90 

centimetrů široký. Prostor výtahu by měl být alespoň 110 centimetrů široký 

a 140 centimetrů hluboký. Pro průchod mezi překáţkami je stanovena 

minimální šířka 90 centimetrů 

(http://www.disparity.cz/data/USR_048_DEFAULT/VSB_metodika_celozi

votni_bydleni.pdf). 
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3 MOTIVACE SENIORŮ KE STUDIU 

 

   V procesu vzdělávání je motivace zásadní, a tak aĉkoli je povaţována za 

vnitřní aspekt docility, v této práci je řazena zvlášť. Ĉasto urĉuje úspěšnost 

celého vzdělávacího procesu. 

   Motivace je „souhrn vnějších a vnitřních faktorů, které aktivují, zaměřují a 

řídí jednání a proţívání úĉastníka“ (Beneš, 2008, s. 82). Motivace je 

generalizována souhrnem motivů, coţ jsou „...pohnutky, příĉiny ĉinnosti ĉi 

jednání ĉlověka zaměřené na uspokojení urĉité potřeby“ (Hartl, 1999, s. 

129). Důleţitá je optimální míra motivace, protoţe přílišná motivace můţe 

spíše škodit vyvoláním úzkosti.  

   Beneš (2008, s. 82 – 83) uvádí pět kritérií, která mohou ĉlověka motivovat 

ke vzdělávání v pozdějším věku. Jedná se o společenské klima, epochální 

témata, okolí a vztahy, životní situaci a osobnostní charakteristiku jedince. 

Spoleĉenské klima musí být příznivé vůĉi vzdělávání seniorů, aby mohly 

probíhat kurzy pro seniory. Epochální témata mohou být seniorovi blízká ĉi 

nejasná a mohou ho tak motivovat, aby se o nich chtěl dozvědět víc. Okolí 

můţe seniora nabudit k dalšímu vzdělávání. Naproti tomu ţivotní situace 

mu můţe bránit. Osobnostní charakteristika seniora zahrnuje jeho dosaţené 

vzdělání, styl uĉení, zájmy aj., které mají silný vliv na jeho rozhodnutí, zda 

navštívit kurz.  

   Matýsková (in Sýkorová, Chytil, 2004, s. 254) na motivy ke vzdělávání 

pohlíţí detailněji. Motivem ke vzdělávání ve třetím věku můţe být:  

 zachování autonomie  

 udrţení dosavadních znalostí a dovedností  

 nauĉení se novým věcem  

 rozvíjení své původní specializace  

 hledání smyslu ţivota  

 kompenzace vzdělání, ke kterému neměl v minulosti senior přístup  

 kontakt s lidmi obecně ĉi kontakt s lidmi, kteří mají stejné zájmy  

 aktivizace  
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   Senioři v postproduktivním věku se vzdělávají především ze zájmu. 

Vzhledem k demografickým změnám bude ale stále více přibývat seniorů, 

kteří se budou vzdělávat, aby byli schopni se udrţet na trhu práce (Šerák, 

Dvořáková, 2009, s. 31). Je nutné udrţet poměr mezi produktivní a 

neproduktivní sloţkou populace. Zaĉínají se proto rozvíjet kvalifikaĉní a 

rekvalifikaĉní programy přizpůsobené specifickým potřebám seniorů 

(Šerák, 2009a, s. 9).  

   V roce 1999 proběhl ve Velké Británii výzkum „The National Adult 

Learning Survey“. Byl veden Institutem pro výzkum zaměstnanosti. Jednou 

z ĉástí tohoto výzkumu bylo i zkoumání motivace osob ve věku 50+ ke 

studiu. Hlavní motivy byly intelektuální. Týkaly se především rozvoje 

znalostí, aktivizace a kompenzace znalostí. Druhé nejĉastější motivy byly 

osobní. V nich byly zahrnuty osobní uspokojení, nové nasměrování ţivota a 

plnohodnotné trávení volného ĉasu. Studie dokázala, ţe na to, zda se ĉlověk 

bude uĉit i v pozdějším věku, má silný vliv jeho předchozí zkušenost 

s uĉením. Výzkum se ptal i na to, jaké mají lidé důvody nevzdělávat se 

v pozdějším věku. Hlavními důvody byly nedostatek ĉasu a nedostatek 

zájmu. Ĉtvrtina lidí odpověděla, ţe za svůj ţivot se jiţ uĉili dost. 22 % 

tvrdilo, ţe jsou jiţ příliš staří na uĉení. 17 % uvedlo jako důvod zdravotní 

potíţe (http://www.employment-studies.co.uk/pubs/summary.php?id=rr 

183). 

   Pod záštitou Praţského mediálního a komunikaĉního centra  proběhl na 

konci roku 2005 výzkum nazvaný „Nové technologie, celoţivotní uĉení a 

další vzdělávání“. Tento výzkum se  zaměřil na motivaci dospělých a 

seniorů ke vzdělávání. Došel k závěru, ţe hlavní důvody, proĉ se senioři 

vzdělávají, jsou touha po vzdělanosti a udrţení a rozvoj dosavadních 

rozumových schopností (http://www.hermesmedia.cz/?q=node/606). Ve 

stejném roce proběhlo i šetření nazvané „Vzdělávání dospělých – 2005“, 

které provedli manţelé Rabušicovi. Zahrnulo pouze respondenty do 65 let, 

přesto jsou některé jeho výsledky přínosné i pro tento text. Výzkum došel 

http://www.employment-studies.co.uk/pubs/summary.php?id=rr183
http://www.employment-studies.co.uk/pubs/summary.php?id=rr183
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k závěru, ţe jakmile zaĉne senior navštěvovat nějaký kurz, obvykle ve 

vzdělávání po jeho skonĉení i nadále pokraĉuje. V roce výzkumu se 

vzdělávalo 12 % lidí ve věku 60 – 65 let. Nejvyšší návštěvnost měly kurzy 

související s pracovní náplní respondentů, dále kurzy PC a jazykové kurzy. 

Tomuto údaji odpovídá i tabulka uvedená v následující kapitole. Lidé, kteří 

se nevzdělávali, nejĉastěji (78 %) uváděli jako důvod své neaktivity to, ţe 

nevidí smysl vzdělávání ve svém věku. 51 % respondentů uvedlo jako 

největší bariéru ve vzdělávání finanĉní situaci, ale pouze 12 % uvedlo, ţe 

mají velké finanĉní problémy. Tento rozpor lze přisoudit hodnotovým 

ţebříĉkům jednotlivců. Třetí nejĉastější bariérou ve vzdělávání byla obava 

z neúspěchu. V návaznosti na výzkum z roku 1999 je vhodné zmínit, ţe 

nedostatek ĉasu z důvodu zaneprázdněnosti zájmy uvedlo 42 % respondentů 

ve věku 50 – 65 let. Nedostatek ĉasu kvůli práci uvedlo 38 % a nedostatek 

ĉasu kvůli rodině 23 %. Zdravotní obtíţe bránily v úĉasti 29 % respondentů. 

Tento výzkum prokázal, ţe na tom, zda se senior úĉastní výuky, má podíl 

dosaţené vzdělání. Ĉím vyšší má senior vzdělání, tím více se úĉastní 

vzdělávacích aktivit (Rabušic, 2006, s. 87 – 95).  

   Nejaktuálnější výzkum motivace seniorů ke vzdělávání je nejspíše z roku 

2011, který proběhl za spolupráce Katedry andragogiky a personálního 

řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Vyšší odborné školy 

ekonomických studií v Praze. Odpovědělo v něm 157 respondentů 

v postproduktivním věku. 113 respondentů uvedlo, ţe se rozhodlo studovat 

kvůli zlepšení svých dovedností. Dále 42 respondentů zaškrtlo, ţe studují 

kvůli zajímavému obsahu kurzu. 32 lidí se chtělo nauĉit něco nového a 24 

lidí chtělo kontakt s jinými lidmi. Rozšiřování duševních schopností bylo 

motivací pro 13 lidí. Za zmínku ještě stojí, ţe dvanáct lidí docházelo na 

kurzy kvůli osobnosti lektora. Další odpovědi, které senioři uváděli v menší 

kvantitě byly snaha držet krok s dobou, naplnění volného času, cvičení 

paměti, pověst a prostředí organizace, součást dlouhodobého kurzu, nutnost 

využívání nově naučeného, kompenzace dřívějších omezení, vyhovující čas 
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konání, finanční dostupnost, blízkost domova, komparace s další nabídkou 

(Šerák, 2011, s. 18 – 19).  

   Výzkumy se ve znaĉné míře shodují na bariérách, které vedou k neúĉasti 

na vzdělávacích aktivitách, coţ jsou především nedostatek zájmu a ĉasu.  

Nepatrné rozpory mezi procentuálním zastoupením různých bariér v roce 

1999 a v roce 2005 mohou být způsobeny jednak ĉasovým odstupem a 

jednak odlišností souborů zkoumaných objektů. Zastoupení zdravotních 

potíţí ve výzkumech lze téţ povaţovat za stejné, protoţe ve výzkumu z roku 

1999 jsou zastoupeny osoby ve věku 50+ a ve výzkumu 2005 jsou 

zastoupeny osoby ve věku 60 - 65 let. Z toho je moţné vyvodit, ţe lidé mezi 

50 – 60 lety nemají tolik zdravotních potíţí jako generace 60+. Důvody 

obava z neúspěchu (2005) a myšlenka, ţe je ĉlověk příliš starý na uĉení 

(1999) jsou vyvolány především nízkou informovaností seniorů o průběhu 

kurzů.  Rozdíl mezi nimi spoĉívá v tom, ţe obava z neúspěchu se týká 

nejenom seniorů, ale i dospělých. Naproti tomu pouze se zvyšujícím se 

věkem se mohou objevit názory, ţe je ĉlověk na uĉení jiţ příliš starý.  

   Hlavním motivem ke vzdělávání je ve všech výzkumech rozvoj znalostí, 

přestoţe jsou od sebe výzkumy ĉasově vzdálené. Ĉasto uváděnými motivy 

jsou i kontakt s lidmi a rozšíření duševních schopností. V dalších motivech 

však panují rozpory, které mohou být způsobeny nejen ĉasovým odstupem 

výzkumů, ale i odlišnou podobou dotazníků. Jak se zdá, plnohodnotné 

trávení volného ĉasu v souĉasnosti nemá takové zastoupení mezi motivy, 

jako mělo v roce 1999. Motiv osobního uspokojení, který měl vliv ve 

výzkumu z roku 1999, nebyl do výzkumu v roce 2011 ani zahrnut.  

   Z odlišnosti výzkumů vyplývá, ţe se ĉasem struktura motivů mění, i kdyţ 

pouze v detailech. Spoleĉnost se neustále vyvíjí a tím pádem i její nové 

priority mají vliv na motivaci ke studiu. Do budoucna, vzhledem 

k neustálému rozvoji nových technologií, lze oĉekávat vyšší důraz na snahu 

neztratit krok s dobou. 
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4 UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU 

 

   V Ĉeské republice funguje řada institucí, které zprostředkovávají 

vzdělávání seniorům. Ĉást z nich je zaměřena pouze na seniory, sem patří 

univerzity třetího věku, akademie třetího věku a kluby důchodců, seniorů, 

dříve narozených ĉi kluby aktivního stáří. Ostatní instituce 

zprostředkovávají pouze vybrané projekty pro seniory a jsou otevřeny i 

dalším generacím. Zde se jedná o univerzity volného ĉasu, knihovny, 

muzea, galerie, kulturní domy aj.   

   Na univerzitách třetího věku se jedná o zájmové a neprofesní studium na 

vysoké škole, v jehoţ závěru získá senior za docházku, seminární práce a 

sloţení testů osvědĉení o absolvování vzdělávacích programů v rámci 

univerzity třetího věku (http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakon-c-111-1998-

sb-o-vysokych-skolach). Nabízejí seniorům nejnároĉnější výuku na nejvyšší 

úrovni. Poskytují nejaktuálnější informace z oborů, které seniory zajímají. 

Kurzy vedou univerzitní profesoři, docenti a doktoři, takţe mají senioři 

záruku kvality a odbornosti. Zásluhou kvalitních vyuĉujících jim mohou být 

zodpovězeny i mnohé netradiĉní otázky k tématu. Všechny zde uvedené 

výhody univerzit třetího věku jsou zároveň i důvody, proĉ zde ostatní 

instituce nebudou nadále zmiňovány.      

   První univerzitu třetího věku zaloţil v Toulouse profesor ekonomie 

mezinárodního cestovního ruchu Pierre Vellas v roce 1973. Bylo to na 

Univerzitě sociálních věd pod záštitou Fakulty práva a ekonomie. Univerzita 

třetího věku měla velký ohlas a její koncepce se zaĉala rozšiřovat. Francii 

zaĉaly postupně kopírovat další státy. Vellas tedy zaloţil Mezinárodní 

asociaci univerzit třetího věku jako místo pro setkávání a výměnu 

zkušeností všech poskytovatelů a uţivatelů univerzit třetího věku. První 

konference asociace proběhla v roce 1978 v Belgii 

(www.aiu3a.com/origins.html). 

   V Ĉeské republice vznikla první univerzita třetího věku v akademickém 

roce 1986/1987 na Univerzitě Palackého v Olomouci díky podpoře 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakon-c-111-1998-sb-o-vysokych-skolach
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakon-c-111-1998-sb-o-vysokych-skolach
http://www.aiu3a.com/origins.html
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Ĉeskoslovenského ĉerveného kříţe. V akademickém  roce 1987/1988 ji 

následovala 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Od té doby se rozšířily 

univerzity třetího věku téměř na všechny ĉeské veřejné vysoké školy. 

Nejsou pouze na Vysoké škole technické a ekonomické v Ĉeských 

Budějovicích a na uměleckých školách, kde jedinou výjimku od letošního 

roku tvoří JAMU v Brně, která otevřela dva kurzy nazvané Jak vzniká 

divadlo. Univerzity třetího věku jsou od roku 1993 sdruţovány Asociací 

univerzit třetího věku Ĉeské republiky. Ta se snaţí o vzájemné předávání 

informací mezi svými ĉleny a udrţuje kontakty s  Mezinárodní asociací 

univerzit třetího věku, Evropskou federací starších studentů a Evropskou 

informaĉní sítí pro univerzity třetího věku spravovanou univerzitou v Ulmu. 

Dále podporuje zakládání nových univerzit třetího věku, jejich prezentaci 

v médiích a vyvíjí legislativní iniciativu v jejich prospěch 

(http://www.kau3v.cz/z-historie-tretiho-veku-1).  

   Univerzity třetího věku jsou financovány z poplatků úĉastníků, z vlastních 

prostředků pracoviště a z příspěvku na podporu univerzit třetího věku. 

Příspěvek se poĉítá podle ukazatele F rozpoĉtu, coţ znamená, ţe škola můţe 

od Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy dostat 50% ĉástky, kterou 

školu průměrně stojí jedna studentohodina, přiĉemţ studentohodina je poĉet 

hodin aktivní výuky násobený poĉtem úĉastníků. Příspěvek je urĉen na další 

rozvoj univerzity třetího věku (http://www.cvut.cz/zajemci-o-

studium/czv/u3v/vz). 

   Podmínkou pro studium na univerzitě třetího věku je podání přihlášky a 

zaplacení symbolického poplatku za zápis. Dále si škola urĉuje sama, kdo se 

můţe úĉastnit přednášek. Většinou se jedná o osoby v důchodovém věku 

nebo ve věku 55+ (na Univerzitě Palackého v Olomouci mohou studovat 

lidé uţ od padesáti let) nebo osoby, které vlastní průkaz ZTP. Většina kurzů 

vyţaduje, aby měl úĉastník maturitu, kvůli zachování vysoké úrovně výuky. 

Kurzy mohou trvat v rozmezí 1 aţ 6 semestrů a většinou se lekce konají 

jednou za ĉtrnáct dní.  
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   Úĉastníci jsou posluchaĉi vysoké školy a nikoli studenti. Neodpovídají 

tedy definici studenta podle zákona ĉ. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 

změně a doplnění dalších zákonů. To znamená, ţe nemohou být voleni do 

akademického senátu, nemají nárok na stipendium a netýká se jich psaní 

bakalářských, diplomových, rigorózních ani disertaĉních prací 

(http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakon-c-111-1998-sb-o-vysokych-

skolach).  

   Nejvíce kurzů nabízí Univerzita Karlova v Praze, přesně 84. Tyto kurzy 

zprostředkovává 14 fakult a Ústřední knihovna UK. Kurz, který 

zprostředkovává knihovna, je zdarma. Největší výběr kurzů má filozofická 

fakulta, a to 20. Přírodovědecká fakulta nabízí 15 kurzů a Fakulta sociálních 

věd a Fakulta humanitních studií UK mají v nabídce 14 kurzů. Ostatní 

fakulty jsou v tomto směru méně vytíţené. Maximální poplatek je 800 Kĉ 

na Právnické fakultě UK za kurz práva, další kurzy stojí méně.  

(http://www.cuni.cz/UK-51-version1-u3v.pdf). 

   Z aktuálního „Katalogu kurzů univerzity třetího věku v akademickém roce 

2012/2013“ Univerzity Karlovy je jasně patrné, ţe nabídka kurzů byla opět 

rozšířena. Plánuje se opět zapojení ĉtrnácti fakult a Ústřední knihovny UK, 

ale kurzů se otevře 103. Filozofická fakulta UK bude pořádat 35 kurzů a 

Fakulta sociálních věd UK rozšířila svou nabídku na 21 kurzů. Témata 

kurzů se různí podle oborového zaměření fakult. Například Přírodovědecká 

fakulta UK pořádá kurzy týkající se biologie, Matematicko-fyzikální fakulta 

UK pořádá kurzy o vesmíru, fyzice a matematice nebo lékařské fakulty 

nabízejí kurzy péĉe o zdraví (http://www.cuni.cz/UK-51-version1-u3v.pdf).  

   Poĉet úĉastníků a kurzů jasně dokazují, ţe zájem o univerzity třetího věku 

roste. To můţe být vyvoláno narůstajícím poĉtem seniorů a rovněţ větším 

zájmem o aktivní stáří. V akademickém roce 2004/2005 nabízela Karlova 

univerzita 59 kurzů na třinácti fakultách, několik těchto kurzů bylo omezeno 

pouze na jeden semestr, coţ nyní není nijak obvyklé 

(http://www.cuni.cz/UK-51-version1-U3V2004.pdf). Jihoĉeská univerzita 

v Ĉeských Budějovicích měla na své univerzitě třetího věku v roce 2006  

http://www.cuni.cz/UK-51-version1-u3v.pdf
http://www.cuni.cz/UK-51-version1-U3V2004.pdf
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265 úĉastníků, v akademickém roce 2009/2010 tento poĉet vzrostl na 1125 

úĉastníků. Nejdříve zde kurzy pořádala pouze jedna fakulta, nyní jsou 

zapojeny jiţ tři fakulty (http://www.jcu.cz/Members/ 

bumbova/jvana/obrazky/u3v_2010-11.pdf).  Na Mendelově univerzitě 

v Brně poĉet úĉastníků kurzů vzrostl od roku 2003/2004 ze 115 na téměř 

900 (http://www.icv.mendelu.cz/cz/u3v). Zde jmenované vysoké školy jsou 

jediné, které uvádějí na svých internetových stránkách poĉet úĉastníků 

v předešlých letech i v letošním roce. 

   Jak vyplývá z internetových stránek jednotlivých univerzit, nezapomínají 

ani na seniory, kteří nebydlí v jejich blízkosti, a tak se ĉasto snaţí rozšířit 

svou působnost. Slezská univerzita v Opavě pořádá kurzy i v Karviné a 

v Krnově. Mendelova univerzita v Brně rozšířila svou působnost i na 

Olomouc, Bruntál, Znojmo, Lednici a Kyjov. Univerzita Tomáše Bati ve 

Zlíně má zastoupení v Uherském Hradišti, ve Vsetíně a v Knihovně 

Kroměříţska. Západoĉeská univerzita v Plzni nabízí kurzy i v Chebu, Aši, 

Sokolově a v Tachově. Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské má 

zastoupení v Orlové. Na těchto místech kurzy většinou probíhají buď na 

středních školách, nebo v budovách fakult; je moţné vyuţít i budovy 

knihoven. 

   Za hlavní nevýhodu univerzit třetího věku je povaţován fakt, ţe si zde 

senioři nezvýší kvalifikaci a ţe jsou izolováni od denních studentů univerzit. 

Aĉkoli je v několika zemích v Evropě (Rakousko, Skotsko, Francie, 

Švýcarsko, Dánsko) jiţ vzdělávání na univerzitách třetího věku uznáváno 

jako kvalifikaĉní a dochází zde k integraci seniorů a studentů, v Ĉeské 

republice je tento jev ojedinělý. Příkladem těchto výjimek jsou na 

Univerzitě Karlově spoleĉné přednášky na kurzu Mořská fauna Středomoří 

na Přírodovědecké fakultě nebo systém Husitské teologické fakulty, která 

nabízí seniorům všechny přednášky, které navštěvují i studenti nebo na 

Univerzitě Palackého v Olomouci, kde probíhá program nazvaný studenti 

studentům, ve kterém studenti přednášejí na univerzitě třetího věku. Další 

nevýhodou je  nízká kapacita kurzů, takţe jsou kurzy velmi rychle naplněny. 
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Aĉkoli univerzity rozšiřují svoji působnost i do dalších měst, kurzy zůstávají 

hůře dostupné pro lidi z menších obcí. Nevýhodu představuje i fakt, ţe jsou 

kurzy otevřené pouze lidem s  maturitou, ĉímţ jsou znevýhodněni lidé, kteří 

neměli moţnost studovat (Šerák, 2009b, s. 198). 

   Ĉastěji navštěvují kurzy ţeny neţ muţi a to v poměru 73,6 % ţen a 26,4 % 

muţů. Tyto údaje jsou z roku 2006 z kongresu Mezinárodní asociace 

univerzit třetího věku (Adamec, Kryštof, 2011, s. 15). Tento poměr je dán 

urĉitě tím, ţe se ţeny doţívají vyššího věku. Z těchto údajů také vyplývá, 

jak jiţ předeslala kapitola 1.2, ţe je více vdov neţ vdovců. K  tomu se mimo 

jiné můţe ještě obecně připoĉíst vyšší vitalita ţen a jejich větší potřeba 

spoleĉenských kontaktů.  

   Univerzity se rostoucí poptávce musí přizpůsobovat nároĉnějšími kurzy a 

rozmanitější nabídkou kurzů. Asociace univerzit třetího věku sice 

vypracovává průběţné statistiky o poĉtu návštěvníků vzhledem k povaze 

kurzů, ty jsou ale přístupné výhradně jejím ĉlenům. Palán a Langer 

v publikaci z roku 2008 (s. 68) konstatují, ţe největší zájem bývá o kurzy 

zaměřené na tělesné a duševní zdraví, právo, ekologii, filozofii, náboţenství 

a na mezilidské vztahy. Trochu novější publikace z roku 2009 (Šerák, s. 

197) specifikuje oblast nejnavštěvovanějších kurzů a uvádí medicínské 

otázky, psychologii, dějiny umění a PC. Autoři se tedy shodují na tom, ţe 

velký zájem je o kurzy z oblasti medicíny a spoleĉensko-vědních oborů. 

Tabulka uvedená dále v textu ukáţe, ţe obě tyto publikace mají pravdu a 

všechny jimi jmenované kurzy jsou ţádané. Autoři se nezmiňují pouze o 

jazykových kurzech, které jsou rovněţ velmi oblíbené.  

   Na základě informací uvedených na internetových stránkách jednotlivými 

univerzitami jsem provedla komparaci kurzů, které jsou v souĉasnosti 

seniorům nabízeny. Problém s celkovými koneĉnými poĉty byl v nejasnosti 

zveřejněných nabídek na některých univerzitách. Kaţdá má nabídku 

koncipovanou jinak a proto jsou následující ĉísla spíše orientaĉní.  

   V Ĉeské republice fungují univerzity třetího věku na 22 veřejných 

vysokých školách. Z důvodu zvláštního systému do analýzy nebyla zařazena 
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Univerzita Pardubice, protoţe cykly kurzů jsou zde pojaty příliš široce a 

nebylo by moţné je dělit do zvoleného uspořádání. Kurzy jsou zde 

rozděleny do ĉtyř cyklů (technický, technologicko-ekonomický, počítačově-

komunikační, společenskovědní), ze kterých si senior jeden vybere a pak 

můţe docházet pouze na přednášky, které ho zajímají. Dále do analýzy 

nebyla zařazena ani Jihoĉeská univerzita v Ĉeských Budějovicích, protoţe 

provádí zásadní změny v nabídce kurzů a dosud nezveřejnila jejich aktuální 

seznam.  

   Dvacet zbylých univerzit dohromady pořádá 400 kurzů univerzit třetího 

věku. Tyto kurzy (jednosemestrální aţ šestisemestrální) jsem rozdělila do 

ĉtrnácti kategorií, podle jejich hlavního zaměření. Pokud byly kurzy 

zaměřené na více oblastí, rozhodl o jejich zařazení sylabus. Šest kurzů je 

všeobecných, coţ znamená, ţe jejich záběr je natolik rozmanitý, ţe nemohly 

být zařazeny konkrétněji. Sem byly zahrnuty například kurzy Symbióza 

techniky, ekonomiky a umění na Vysoké škole Báňské a Základní kurz na 

Univerzitě Tomáše Bati. Následující tabulka ĉ. 1 ukáţe poĉty dalších kurzů 

v jednotlivých kategoriích. 

 

Kategorie Poĉet Procentuální podíl  

PC a multimédia 101 25 

Spoleĉenské vědy 55 13,75 

Jazykové kurzy 54 13,5 

Historie 45 11,25 

Geologie a biologie 33 8,25 

Kultura 28 7 

Cviĉení mentální a fyzické 21 5,25 

Lékařství 15 3,75 

Chemie, fyzika, matematika 11 2,75 

Aktuální otázky 11 2,75 

Filozofie a náboţenství  9 2,25 



45 
 

Geografie 6 1,5 

Technické záleţitosti 4 1 

Tabulka č. 1 

 

   Nejvíce kurzů pořádají univerzity v oblasti PC a multimédií. Do této 

kategorie patří všechny virtuální a datové technologie, takţe i kurzy 

fotografie, videa a GPS. Nejvíce sem přispívají Vysoká škola ekonomická 

v Praze, Ĉeské vysoké uĉení technické v Praze a Vysoké uĉení technické v 

Brně. Do kurzů, které se týkají spoleĉenských věd, patří ekonomie, právo, 

politika, sociologie, psychologie aj. Třetí nejpoĉetnější skupinu, jazykové 

kurzy,  je moţné dále dělit na 25 kurzů anglického jazyka a 20 kurzů 

německého jazyka, zbytek tvoří ostatní jazyky.  

   V kategorii historie se jedná se o různé kurzy dějin umění, dějin regionů a 

dějin kultury, přiĉemţ do kategorie kultura jsem zařadila kurzy, které jsou o 

souĉasném stavu umění a jazyka. Kategorie geologie a biologie obsahuje 

kurzy o ţivotním prostředí, horninách, ţivých tvorech a genealogii.  

Kategorie lékařství zahrnuje zdravý ţivotní styl a farmacii. Zaměření kurzů 

na aktuální otázky obsahuje například kurzy Islám v Evropě ĉi Role 

knihoven a informaĉních institucí v informaĉní spoleĉnosti na Univerzitě 

Karlově v Praze. Kurzy o aktuálních otázkách jsou v samostatné kategorii 

vzhledem k jejich zaměření na souĉasnou problematiku různých oblastí 

veřejného ţivota. Motivací zájemců o tyto kurzy je rozšíření mediálních  

informací, ĉímţ se tato kategorie odlišuje od ostatních.  

   Nejméně kurzů má kategorie týkající se technických záleţitostí, která 

zahrnuje hlavně otázky stavebnictví. Zde jsou zařazeny například kurzy 

Poţáry a havárie-zajištění bezpeĉnosti na Vysoké škole Báňské a Co jste 

ještě neslyšeli o betonu na Ĉeském vysokém uĉení technickém v Praze. Do 

celkového výĉtu ĉtyř set zbývá jediný kurz, a to kurz bridţe na Technické 

univerzitě v Liberci. Bylo by moţné ho řadit k mentálnímu cviĉení, nebo 

k matematice, ale vzhledem k jeho ojedinělosti jsem ho raději ponechala 

mimo kategorie.  
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   Pokud by platila přímá úměrnost, nejvíce návštěvníků by měly kurzy PC a 

multimédií. Přímá úměrnost zde ale neplatí, protoţe kapacita kurzů, ke 

kterým jsou potřeba poĉítaĉe, je ĉasto omezena na zhruba 20 úĉastníků. 

Ostatní kurzy většinou přijímají kolem 50 uchazeĉů. Pokud ale univerzity 

vypisují témata kurzů na základě poptávky, potom platí, ţe největší zájem je 

o kurzy zaměřené do oblastí PC a multimédia a spoleĉenské vědy.  

   Z tabulky lze vyĉíst, ţe lidé mají vysoký zájem o praktické kurzy, z  nichţ 

mohou nové poznatky vyuţít v reálném ţivotě. Kurzy zaměřené na PC a 

multimédia nabízejí vhled do nových technologií a tím seniory přibliţují 

mladším generacím. Kurzy spoleĉensko-vědního charakteru seniorům 

přibliţují jak fungují souĉasné systémy ve spoleĉnosti, dávají různé 

praktické návody do ţivota, například v oblasti práva, financí nebo 

mezigeneraĉních vztahů. Dále senioři hojně navštěvují kurzy, které nějak 

souvisí s jejich zkušenostmi. Zde mám na mysli například zájem o historii, 

biologii a kulturu, které nabízejí odpovědi na otázky ohledně vývoje 

spoleĉnosti a ĉlověka. Překvapivý pro mě byl nízký poĉet kurzů zaměřených 

na aktuální otázky, který jsem si posléze vysvětlila vysokou informovaností 

seniorů v této sféře a nízkým poĉtem aktuálních otázek, které by si 

zaslouţily větší pozornost. Nízký zájem o technické kurzy, geografii a kurzy 

z oblasti chemie, fyziky a matematiky je moţné přisoudit nerovnému 

poměru ţen a muţů ve vzdělávání seniorů.   

   Nabídka kurzů vţdy odpovídá oborovému zaměření jednotlivých fakult na 

univerzitách. Většinou se snaţí co nejvíce vyhovět poptávce seniorů. Ĉím 

rozšířenější bude nabídka, tím větší mají moţnost přilákat i nové zájemce. 

Jelikoţ je nyní zprostředkováváno 400 kurzů, problémem se ĉasto stává 

spíše jejich omezená kapacita. Kurzy bývají velmi rychle obsazeny. Školy 

by tedy měli nyní navyšovat poĉet přijímaných zájemců.  
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4.1 Virtuální univerzity třetího věku 

  

   Pokud senioři nebydlí ani v městech, kde sídlí vysoké školy, ani v okolí 

dalších měst, kam vysoké školy rozšiřují působnost svých univerzit třetího 

věku, nebo mají sníţenou schopnost pohyblivosti, mohou se zapsat do 

virtuální univerzity třetího věku. Přestoţe se projekt zatím jen rozvíjí, je 

nabízen jiţ několika ĉeskými univerzitami.  

   Tento trend pochází z Austrálie, kde od roku 1998 funguje „U3A Online“. 

V nabídce má přes 40 kurzů, kaţdý stojí 25 dolarů. V Ĉeské republice byla 

první virtuální univerzita třetího věku spuštěna v roce 2007 a zastřešila ji 

Asociace univerzit třetího věku. Kurz probíhá v jednom z mnoha 

konzultaĉních středisek, kde úĉastníci sledují záznam urĉité přednášky, 

která je doplněná názornými ukázkami a obrázky. Ta jim je pak přístupná na 

internetu, kde zároveň mohou komunikovat i s lektorem a se spoluţáky. Po 

ukonĉení cyklu přednášek úĉastníci vyplní test pro ověření svých znalostí 

(Adamec, Kryštof, 2011, s. 16 a 112 - 114).  

   Funkci konzultaĉních středisek mohou vykonávat jakékoli registrované 

instituce. Senioři do nich dochází jednou za 14 dní, aby jim byla promítnuta 

přednáška z univerzity. Poté se doma ĉi ve středisku přihlásí k internetové 

stránce, kde mají záznam přednášky, cviĉební testy, studijní texty a chat 

room pro kontakt s lektorem a spoluţáky. Konzultaĉních středisek, která 

kurzy zprostředkovávají, je v Ĉeské republice dohromady 77. Nejvíce se 

jich nachází v Plzeňském kraji, a to 24. Naproti tomu Královéhradecký kraj 

a Pardubický kraj mají kaţdý pouze jedno. Ve střediscích jsou k dispozici 

pouze vybrané kurzy. Řada jich zprostředkovává pouze jeden kurz, 

vzhledem k tomu, ţe kurzy jsou jednosemestrální a střediska chtějí 

obměňovat jejich nabídku. Výběr kurzu závisí na vedoucím střediska a 

zájmu potenciálních úĉastníků. Spoleĉné přednášky trvají zhruba 1,5 

hodiny. Lektor by měl ale ještě na jejich konci poskytnout prostor pro 

doplňující dotazy (http://www.e-senior.cz/www/virtualni-univerzita-tretiho-

veku). 

http://www.e-senior.cz/www/virtualni-univerzita-tretiho-veku
http://www.e-senior.cz/www/virtualni-univerzita-tretiho-veku
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      Adamec a Kryštof (2011, s. 112) upozorňují, ţe není nutná úĉast na 

přednáškách v konzultaĉních střediscích, pokud to handicap zájemců 

neumoţňuje. V takovém případě je jim poskytnut přístup k  internetovým 

stránkám a návod pro další průběh a mohou se vzdělávat pouze z pohodlí 

domova. 

   Univerzity sdruţují virtuální kurzy na portálu e-senior. Dohromady je zde 

nabízeno 11 kurzů. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy je 

garantem kurzu Astronomie a kurzu nazvaného Kouzelná geometrie. 

Technická univerzita v Liberci zastřešuje kurz Etika jako východisko z krize 

spoleĉnosti a spolu s Ĉeskou zemědělskou univerzitou je grantem kurzu 

Dějiny oděvní kultury. Sama Ĉeská zemědělská univerzita se zapojuje 

nejvíce. Provozuje kurzy Ĉínská medicína v naší zahrádce, Vývoj 

informaĉních technologií, Vývoj a souĉasnost Evropské unie, Podpora 

rozhodování a řízení, Pěstování a vyuţití jedlých a léĉivých hub, Historie a 

souĉasnost ĉeské myslivosti a Lesnictví (http://www.e-

senior.cz/www/kurzy/). Zatím omezená nabídka kurzů můţe být 

povaţována za jednu z nevýhod virtuálních univerzit třetího věku. 

V budoucnu se ale urĉitě bude rozšiřovat, protoţe pro mnohé seniory je 

virtuální  vzdělávání jedinou moţností, jak se zapojit do kvalitního 

vzdělávacího procesu.   

   Virtuální univerzity třetího věku kladou vysoké nároky nejen na 

poĉítaĉovou gramotnost seniorů, ale i na jejich poĉítaĉové vybavení. Poĉítaĉ 

musí být kompatibilní a dostateĉně rychlý, aby senior mohl kurz spustit. 

Pokud senior nemá vlastní poĉítaĉ, většinou mu konzultaĉní středisko 

poskytuje moţnost navštěvovat své poĉítaĉové uĉebny.  

   Poĉítaĉová gramotnost seniorů sice za poslední roky výrazně stoupla a je o 

ní moţné říct, ţe je vysoká, rozhodně ale ještě v Ĉeské republice není na 

úrovni západoevropských zemí. Podle Ĉeského statistického úřadu v roce 

2011 pouţívalo osobní poĉítaĉ 18,2 % osob ve věku 65+. Uţivatelů 

internetu mezi seniory v té době bylo 16,3 % 

(http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/9705-12). Oproti tomu v roce 

http://www.e-senior.cz/www/kurzy/
http://www.e-senior.cz/www/kurzy/
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2006 pouţívalo osobní poĉítaĉ 4,4 % osob ve věku 65+ a internet pouţívalo 

pouhých 3,3 % (http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/informacni_ 

spolecnost_v_cislech_2008_o). Na těchto ĉíslech je jasně znát rozšíření 

nabídky kurzů PC. Zvýšení gramotnosti je jistě rovněţ zapříĉiněno 

zavedením informaĉních systémů do firem. Senioři, kteří nyní odcházejí do 

důchodu mají s poĉítaĉi více zkušeností, neţ senioři, kteří odešli do důchodu 

před několika lety. Výzkum Eurostatu z roku 2010 ukazuje, ţe pravidelných 

uţivatelů internetu v EU je mezi seniory ve věku 65 – 74 let 25 %. V oblasti 

kreativního vyuţívání internetu (vytváření vlastních stránek) je aktivních 5 

% seniorů (Digital Agenda Scoreboard, 2011, s. 19 – 20). Uvedené 

výzkumy sice nejsou vzhledem ke zjišťovaným údajům srovnatelné, je 

z nich ale patrné, ţe Ĉeská republika zaostává v poĉítaĉové gramotnosti 

seniorů za průměrem Evropské unie.  

   Výhodou virtuálních univerzit je jejich ĉasová a prostorová dostupnost, 

moţnost studovat z domova a opakovaně si pouštět přednášky. Zároveň i 

moţnost virtuálního kontaktu s dalšími úĉastníky a lektorem lze povaţovat 

za výhodu, otázkou však zůstává, zda seniorům virtuální kontakt bude staĉit 

a jestli by se raději o své záţitky nepodělili při přímém kontaktu.  
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5 ZÁVĚR 

 

   Téma vzdělávání seniorů je v souĉasnosti velmi rozšířené. Proměny 

demografické situace ovlivňují i ţivotní styl seniorů. Vzdělávání 

v pozdějším věku se stává stále aktuálnější, přispívá totiţ k plnohodnotnému 

a kvalitnímu trávení ĉasu. Velkým pokrokem v oblasti vzdělávání seniorů je 

nástup  virtuálního vzdělávání s vyuţitím nejnovějších technologií. Lze 

předpokládat, ţe tento trend se bude v budoucnosti dále rozšiřovat.  

   Hlavním cílem této práce bylo vytvořit text kompilaĉního charakteru, 

který by na základě studia odborných publikací nastínil, jak se 

s přibývajícím věkem mění schopnost ĉlověka uĉit se. Tento cíl zahrnuly 

kapitoly o docilitě a motivaci. Urĉitou překáţku ve zpracování 

představovala skuteĉnost, ţe autoři ĉasto neuvádějí příĉiny změn, ale pouze 

popisují stavy. Problémem byla rovněţ neujasněnost odborné termonologie.  

   Práce poukázala na pozici seniorů ve spoleĉnosti, která je ovlivňována 

řadou negativních postojů mladších generací. Názory autorů na toto téma 

nejsou jednotné, ale v zásadních faktech si neodporují. Ĉást textu se 

zabývala  přístupem státu k otázce vzdělávání seniorů. Stát má snahu o 

zlepšení moţností seniorů v oblasti vzdělávání a rovněţ o zlepšení jejich 

pozice ve spoleĉnosti, ale jeho opatření nebývají vţdy efektivní.  

Dalším cílem bylo zmapovat nabídku kurzů univerzit třetího věku. Zde 

nastal problém při získávání podkladů, protoţe kaţdá univerzita má jiný 

systém zprostředkovávání vzdělávacích aktivit a jejich nabídky bývají 

nepřehledné. Řešila jsem to zohledněním aktuálnosti nabízených kurzů na 

úkor jejich rozsahu.  

Dosavadní úroveň bádání je v oblasti vzdělávání seniorů nedostaĉující. 

Publikace, které s tématem souvisejí, jsou znaĉně specializované a chybí jim 

všeobecný přehled. Zabývají se péĉí o seniory, institucemi, které ji zajišťují 

nebo kompletní problematikou vzdělávání dospělých. Vzdělávání seniorů 

v nich bývá zastoupeno pouze okrajově. Kompletního přehledu v této 

oblasti lze dosáhnout aţ prostudováním znaĉného mnoţství publikací. 
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   Do budoucna bych doporuĉila podrobnější statistický výzkum. Nedostatky 

jsou například v porovnávání poĉtu studujících ţen a muţů. Také jsem 

postrádala více reprezentativních výzkumů motivace seniorů ke studiu. 

Třebaţe existují, jsou přístupné pouze odborným kruhům, nikoli veřejnosti. 

Pokud by kaţdá univerzita prováděla svůj výzkum a poté by výsledky byly 

zveřejněny, jednalo by se o velký přínos.  

   Univerzity třetího věku se těší stále větší oblibě, proto by do budoucna 

měly navyšovat svou kapacitu. Poĉet zájemců o studium by se zvýšil 

úpravou jejich internetových stránek, jelikoţ bývají v souĉasnosti 

nepřehledné. Usnadněním pro orientaci seniorů v nabídce univerzit třetího 

věku by mohl být i jejich jednotný seznam.  

  Vzhledem k stále se zvyšujícímu poĉtu seniorů ve spoleĉnosti je důleţité 

se zabývat důsledky, které vyplývají z této situace. Je třeba zajistit 

vzdělávání seniorů nejvyšší prioritu, nejen kvůli trhu práce a ohroţení 

dosavadních sociálních a zdravotních systémů, ale i jako podporu konceptu 

aktivního stáří. 
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