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Anotace 

Bakalářská práce s názvem Důstojnost člověka ve stáří si klade za cíl poukázat 

na smysl a kvalitu ţivota ve stáří. Snaţí se propojit mezioborový vhled 

s biblickým pojetím stáří. Přináší nové pohledy na současnou situaci seniorů ve 

společnosti a zabývá se rovněţ problematikou negativních obrazů stáří a senio-

rů. Seznamuje s lidsko-právními dokumenty, které se vztahují k ochraně dů-

stojnosti seniorů. Hlavním motivem celé práce je moţnost navrátit člověku ve 

stáří důstojnost. První část podává charakteristiku stáří z hlediska bio-psycho-

sociálních-spirituálních změn, které mohou podstatně ovlivnit kvalitu ţivota ve 

stáří. V druhé části bakalářské práce se čtenář dozví o původu a podstatě člo-

věka stvořeného k Boţímu obrazu a podobě, na jehoţ základech je vystavěna 

lidská důstojnost. Biblické příběhy nabízejí model důstojného proţití stáří a 

naplnění jeho smyslu. 
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Stáří, stárnutí, důstojnost, smysl a kvalita ţivota, lidská práva, spiritualita, Boţí 

obraz a podoba, ilustrativní biblické příběhy 

 

Summary 

This BA thesis, entitled The Dignity of Man in the Old Age, aims to point to 

the meaning and quality of life in the old age. It strives to relate the interdisci-

plinary approach with the Biblical conception of the old age. It brings a new 

perspective of the position of senior citizens in the society and it deals with the 

negative image of the old age and senior citizens. The thesis also introduces the 

most important human rights documents concerning the human dignity in the 

old age. The main theme of the thesis is the restoration of dignity of senior cit i-

zens. The first part provides a characteristic of the old age in relation to social, 

biological, psychological and spiritual changes that can substantially influence 

the quality of life in the old age. The second part of the thesis discusses the 

origin and the substance of man, as he was created as God’s image and to His 

likeness, on the basis of which the concept of human dignity is constructed. 



 

Biblical stories provide examples of a dignified life in the old age and of ful-

fillment of its meaning. 
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Úvod 

Podle Guardiniho je důleţité v ţivotě naučit se správně stárnout. Pro mladší a 

střední generaci je tato otázka spíše otázkou do budoucnosti. Ţivotní období je 

členěno do několika ţivotních etap. Jednou z etap, kterou člověk prochází je 

dětství, jehoţ vlastním smyslem je růst. Důleţité pro růst v tomto období je 

vhodné prostředí, podpora, proţitky, z kterých dítě čerpá a získává hodnoty pro 

další etapu ţivota – dospělost. Smyslem období mládí a dospělosti je směřovat 

především k ţivotní zralosti. To je smyslem etapy stáří, který Guardini shrnuje 

pojmem „moudrost“.
1
 

Cílem této práce je poukázat na tento smysl a kvalitu ţivota člověka ve stáří, 

a zejména na základě reflexe biblických textů ukotvit jeho důstojnost. Před 

tímto krokem ještě podle poznatků jednotlivých stěţejních disciplín předloţíme 

pohled na člověka ve stáří, opět se zřetelem k jeho důstojnosti. 

V první kapitole práce s názvem „Mezioborový vhled do problematiky stáří 

a stárnutí“ vymezíme základní pojmy a nahlédneme do oblastí gerontologie. V 

její podkapitole s názvem „Charakteristika stáří z bio-psycho-sociálního-

spirituálního pohledu na člověka“ si uvedeme změny, které se v člověku během 

procesu stárnutí odehrávají a mohou velmi zásadním způsobem ovlivnit kvalitu 

ţivota seniora a obecný pohled na smysl stáří. Důraz je kladen zejména na 

změny z hlediska sociálního. V podkapitole s názvem „Charakteristika stáří ze 

spirituálního pohledu na člověka“ se dotýkáme hlubších témat, která se stářím 

souvisí. Předkládáme obecný pohled na spiritualitu člověka, který bude pak 

samostatně úţeji rozvinutý jako pohled křesťanské spirituality. Druhá kapitola 

s názvem „Obraz stáří a seniora ve společnosti“ předkládá zdroje negativních 

obrazů o stáří a problematiku mýtů, rovněţ pak faktory, které mají vliv na 

utváření obrazu seniora ve společnosti. Předestírají se tady také jisté pozitivní 

prvky – společenské tendence mající za cíl s negativními obrazy a mýty o stáří 

zápasit. První dvě kapitoly tvoří logický celek, stejně jako zbylé tři kapitoly.  

Třetí kapitola práce s názvem „Důstojnost člověka ve stáří“ pojednává o ko-

řenu a univerzalitě lidské důstojnosti člověka. Vychází se zde z lidsko-právních 

dokumentů, vztahujících se k důstojnosti člověka ve stáří. Kapitola jednak ma-

puje situaci legislativního zakotvení práv seniorů, lidská práva jsou pak v ná-

sledujících dvou podkapitolách „Pohled na člověka z hlediska křesťanské spiri-

tuality“ a „Člověk stvořený k Boţímu obrazu a podobě“ chápány jako původní 

a to v rámci duchovní dimenze člověka, která je zde z křesťanského hlediska 

                                                
1  Guardini, 95. 
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rozebírána a ze které také vychází otázka kořenu lidské důstojnosti. Podstatnou 

je čtvrtá kapitola práce, ve které se podává charakteristika stáří z pohledu Bib-

le, obsahuje také pohled na stáří očima Jana Pavla II. Nastíníme si zde jednot-

livé aspekty stáří a stárnutí, jak je nalezneme v Bibli a pokusíme se je v někte-

rých bodech propojit s tématy prvních dvou kapitol práce. „Ilustrativní biblické 

příběhy o stáří“ nám v poslední podkapitole realisticky vykreslí obraz staří 

podle vybraných témat. Jejich smyslem je znovu udělit stáří svou důstojnost, 

smysl a kvalitu. 
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1 Mezioborový vhled do problematiky stáří a 

stárnutí  

Abychom vystihli smysl a specifickou kvalitu ţivota člověka ve stáří, nejprve 

nahlédneme do terminologie vědních disciplín, které se stářím a stárnutím za-

bývají. Zaměříme se na stručnou charakteristiku stáří, stárnutí z bio-psycho-

sociálního-spirituálního pohledu na člověka. Zaměříme se rovněţ na faktory 

mající vliv na obraz seniora ve společnosti.  

1.1 Vymezení pojmů stárnutí a stáří  

Nejprve nahlédneme do disciplíny gerontologie. Etymologicky pojem „geron-

tologie“ (z řečtiny „gerón“ = starý člověk a „logos“ = slovo, nauka), tedy ge-

rontologie je disciplína, která zahrnuje poznatky o stárnutí, stáří a ţivotu člo-

věka ve stáří. Dotýká se oblastí sociologie, psychologie, politologie, sociální 

práce, práva a dalších odborných disciplín.
2
  

Gerontologie se dělí na gerontologii experimentální, sociální a klinickou. 

Krátce nahlédneme do těchto dílčích oblastí:  

 Gerontologie experimentální je zaměřena na prevenci procesu stár-

nutí v biologické i psychologické sloţce člověka. V podstatě jde o od-

dálení procesu stárnutí a o zachování člověka co nejdéle mladým.  

 Gerontologie sociální se zaměřuje na sociální faktory, které ovlivňují 

proces stárnutí. Zabývá se sociálním prostředím člověka a zjišťováním 

potřeb stárnoucích a starých lidí, prevencí a tématy jak stárnout zdravě 

a jak si udrţet soběstačnost.  

 Gerontologie klinická se zaměřuje na choroby ve stáří a specifika je-

jich léčby. V tomto oboru jsou vzděláváni především lékaři a zdravot-

níci.
3
  

Dílčí oblasti gerontologie se tedy mezioborově zaměřují na oblast prevence, 

oddálení stáří, stárnutí, vlivy na proces stárnutí, na choroby ve stáří a jejich 

léčbu. Zahrnují péči o bio-psycho-sociální sloţku člověka. Na toto pojednání o 

pojetí člověka se zaměříme níţe v druhé části práce s názvem Lidská důstoj-

nost člověka ve stáří. 

Gerontologická psychologie se zaměřuje na studium psychických změn 

v průběhu stárnutí a stáří. Neomezuje se pouze na vývoj psychiky v této po-

slední fázi ţivota, ale na celoţivotní děj, v kterém se proces stárnutí realizuje. 

                                                
2  Kalvach, 7. 
3  Kalvach, 9.  
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Gerontopedagogika zajišťuje pomoc a podporu seniorům při uspokojování je-

jich potřeb, zabývá se výchovou ve stáří a ke stáří.
4
 Gerontopsychologie a ge-

rontopedagogika jsou nové obory gerontologie.  

Ještě předtím, neţ se pustíme do hlubší analýzy naší problematiky, je důleţi-

té sjednotit způsob oslovování seniorů, jelikoţ z něj plyne určitý přístup 

k jejich důstojnosti. Haškovcová doporučuje pouţívat pojem „starší občan“ a 

upozorňuje na nevhodné označení seniorů „přestárlí občané“.
5
 Kalvach dopo-

ručuje vyhýbat se pojmům „dementní,“ „senilní,“ „přestárlý“. Důleţité je 

ochránit lidi před negativně vnímanými výrazy starci, staří, geronti, důchodci.
6
 

Pro srovnání, Říčan ve své knize Cesta ţivotem pouţívá převáţně výraz „ge-

ront“ (starý muţ). Naopak vyhýbá se pojmu senilita, senilní, které mají v laické 

řeči hanlivý význam, spojený s chorobným, zuboţeným stářím.
7
 Všichni autoři 

se snaţí najít ten správný, nejlépe pozitivně laděný výraz, chránící postavení 

seniora a pohled na obraz stáří ve společnosti. Ve své práci budu pouţívat vý-

razy senior, člověk ve stáří, starší občan, starší lidé, staří lidé, stárnoucí osoba. 

1.2 Charakteristika stáří z bio-psycho-sociálního-spirituálního 

pohledu 

Jsou různé způsoby, jak lze charakterizovat stáří. Pro účely této práce volím 

charakteristiku  

E. Malíkové, ve které můţeme pozorovat hlavní témata, která jsou 

s procesem a problémem stáří a stárnutí spojená, a která vychází z definice 

Haškovcové: „stáří je přirozené období lidského ţivota, které vztahujeme také 

k ostatním ţivotním obdobím: k dětství, mládí, k době zralosti.“
8
 Stáří lze cha-

rakterizovat procesem změn, které probíhají na úrovních tělesné, psychické a 

sociální.
9
 Na základě těchto změn se Malíková pokusila obecně charakterizovat 

stárnoucí osobu celkovým úbytkem sil, schopností jedince, sniţováním výkon-

nosti, při náročných činnostech potřebou delší přípravy a koncentrace, zvýše-

nou potřebou odpočinku, podpory a pomoci, změnou ţebříčku ţivotních hod-

not a potřeb, změnami v psychické sloţce a emocionálních projevech člověka. 

Schopnost vyrovnat se s vlastním stářím, ovlivňuje celý průběh stárnutí a pro-

ţití stáří.
10

 Podle Křivohlavého je v rámci stáří moţné odlišit chronologický, 

                                                
4  Malíková, 23. 
5  Haškovcová 1990, 21. 
6  Kalvach, 80. 
7  Říčan, 332. 
8  Haškovcová, 1990, 59. 
9  Venglářová, 12. In: Malíková, 18. 
10  Malíková, 19. 
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biologický, psychologický, sociální věk ve stáří. Podle toho jsou ukazatelé 

stárnutí organismu změny ve všech uvedených sloţkách.
11  

Vzhledem k zaměření práce se podrobněji budeme zabývat sociálním po-

hledem na stáří, stručně se zmíníme o biologickém a psychologickém pohledu. 

Naznačíme obecně spirituální pohled na člověka ve stáří, na základě něhoţ dál 

naváţeme na stěţejní téma lidské důstojnosti člověka ve stáří.  

1.2.1 Charakteristika stáří z biologického pohledu medicíny  

Z pohledu medicíny lze stáří charakterizovat úbytkem fyzické zdatnosti, síly – 

tedy úbytkem zdraví.
12

 Křivohlavý však zdůrazňuje, ţe stáří není nemoc, i kdyţ 

je velmi těţké si tento fakt obhájit.
13

 V této souvislosti upozorňuje seniory a 

veřejnost na faktory - zdravý ţivotní styl, výţivu, aktivitu, způsob myšlení, 

ţivotní prostředí, které ovlivňují „problémy ve stáří“. Podstatou zdravého staří 

a stárnutí, je ukázat seniorům a veřejnosti jak stárnout zdravě.
14

  

Je známo, ţe v průběhu stárnutí se přidruţují různé choroby. Příčinou mo-

hou být anatomické a fyziologické změny například v pohybovém aparátu. 

Rovněţ celkový vzhled se ve stáří přirozeně mění. Například přibývají vrásky, 

šedivé vlasy, řidnutí vlasů, plešatost, vrásčitá kůţe.
15

 Kromě biologických 

změn probíhají v procesu stárnutí změny v psychických funkcích, změny v 

oblasti intelektu, emocí, v orientaci na ţivotní cíle a kreativitu.
16

 Křivohlavý 

tyto změny uvádí pro celistvou představu obrazu stárnutí. 

1.2.2 Charakteristika stáří z pohledu psychologie 

Vývojová psychologie klasifikuje stáří jako poslední vývojovou fázi ţivota. 

Hlavním rysem posledního ţivotního stádia je podle Eriksona integrita: schop-

nost přijmout a integrovat stáří do ţivota. Součástí této integrity je historie pro-

ţitého ţivota, změny přicházející ve stáří.
17

 Podle Junga je stáří určitý „životní 

obrat“. Obrat člověka k sobě samému, k svému já, nebo časem pro odkrytí a 

nalezení pravého já. V opačném případě zastírání bytostného já, způsobuje, ţe 

se člověk ve stáří před sebou ukrývá a na okolí můţe působit skrblickým do-

jmem, proţívat hypochondrické stavy
18

 a chovat se jako zásadový člověk nebo 

                                                
11  Křivohlavý, 137–145.  
12  Kalvach, 7. 
13  Křivohlavý, 139. 
14  Rheinwaldová, 9.  
15  Křivohlavý, 139–140. 
16  Křivohlavý, 140–145. 
17  Erikson, 64. 
18  „Hypochondrie je charakterizována úzkostným sebepozorováním a strachem z nemoci. A to 
i navzdory, ţe je pacient opakovaně ujišťován ošetřujícím lékařem o výborném fyzickém zdravot-
ním stavu.“ In: http://nemoci.vitalion.cz/hypochondrie/. [cit. 6. 12. 2011]. 

http://nemoci.vitalion.cz/hypochondrie/
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jako věčný mladík.
19

 Teorie Eriksona a Junga odkazují na potřebu integrovat se 

v období stáří, věnovat tomuto procesu integrace patřičnou pozornost a váţnost 

v naší moderní společnosti. 

1.2.3 Charakteristika stáří z pohledu sociálních věd  

Z hlediska sociálních změn je stáří charakterizováno velmi často odchodem, 

lépe řečeno vstupem neboli přechodem do důchodu. Vstupem do důchodu člo-

věk ztrácí pracovní roli, mění se jeho sociální uspořádání ţivota. Vstup do dů-

chodu je povaţován za jeden z nepříznivých sociálních aspektů, které ovlivňují 

stáří. Obecně je stárnutí a stáří společností pojímáno negativně, s obavami mezi 

které patří strach z poníţení a ze ztráty lidské důstojnosti, respektu.
20

  

Světová zdravotnická organizace rozčlenila stáří do tří období. První období 

začíná ve věku 60-74 let a nazývá jej raným stářím. Druhé období od 75 – 85 

let vyznačuje stařecký věk neboli senium a třetí období od 90 let a výše vyzna-

čuje dlouhověkost.
21

 Existují rovněţ celospolečenské demografické ukazatele 

stáří v rámci sociologických statistik, které sledují strukturu obyvatel ve spo-

lečnosti. Hovoří se o celospolečenském problému stárnutí populace, a to 

v kontextu s hlavní otázkou: „jak zajistit kaţdému starému člověku základní a 

důstojné materiální předpoklady pro kvalitní proţívání stáří a jak zajistit do-

stupnou a kvalitní péči o nemocné a nesoběstačné staré občany.“
22

 Demogra-

fické údaje ukazují na stárnutí naší populace,
23

 které jsou platné také 

v celosvětovém a evropském rozsahu. Podle demografie stárnutí populace za-

sahuje naši společnost, Evropu a celý svět.
24

 

Sýkorová v rámci Gerontosociologie podává velmi podrobnou analýzu vý-

zkumů a teorií populačního stárnutí obyvatelstva na území České republiky ve 

srovnání s dalšími evropskými zeměmi. Pro zajímavost výzkumy uvádí, ţe 

nejstarší věková struktura obyvatel v České republice prozatím patří 

k evropskému průměru.
25

 

Podle Českého statistického úřadu Česká republika očekává do roku 2050 

dvaapůlkrát-třiapůlkrát větší nárůst starého obyvatelstva oproti dětské sloţce 

obyvatel a poměr ekonomicky nezávislých a ekonomicky závislých se zřejmě 

                                                
19  Jung, 103. 
20  Malíková, 14, 22. 
21  Haškovcová, 1990, 23.  
22  Haškovcová, 2002, 14. 
23  Jiţ v 70. letech 20. století demografové upozornili na celosvětové stárnutí populace. V roce 

1982 předloţili tento celosvětový problém ve Vídni na Světovém shromáţdění o stárnutí a stáří. Haš-

kovcová, 2002, 14. 
24  Haškovcová, 2002, 5. 
25  Sýkorová, 40. 
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vyrovná.
26

 Tento nástin demografického stárnutí bude klást vyšší nároky na 

zajištění zdravotní a sociální péče. K redukci ekonomických výdajů by mohla 

přispět prevence: zlepšování zdravotního stavu, udrţování fyzické soběstačnos-

ti seniorů, odpovědný přístup osob k stáří. Tímto by se zmenšil počet chronicky 

nemocných osob.
27

 Stárnutí populace souvisí nejen s ekonomickou otázkou, ale 

rovněţ se specifickými potřebami starých lidí, respektováním jejich potřeb a 

s problematikou vytlačování seniorů na okraj zájmu společnosti.
28

 Můţeme 

krátce nahlédnout, jakými nástroji reaguje sociální politika na demografické 

změny a problémy, jakým způsobem podpoří smysl a kvalitu ţivota stárnoucí 

populace. 

(i) Pohled sociální politiky na aspekt stárnutí a stáří 

Z pohledu sociální politiky je stáří pokládáno za sociální událost,
29

 kterou nelze 

odvrátit. K tomu řadí i mimořádné kategorie událostí, které s sebou nesou 

zdravotní či sociální omezení – nerovnost, diskriminace, ztráta bydlení, invali-

dita, diskriminace, chudoba, nezaměstnanost. Ţivotní události, které mohou mít 

psychický a etický dopad, sociální politika nepovaţuje za sociální událost, po-

kud nejsou spojeny se sociálním vyloučením. Stáří je tedy v tomto chápání 

sociální událostí, která s sebou toto vyloučení nese. 

Sociální politika si klade za cíl poskytnout míru sociálního začleňování a 

sociální ochrany, omezit sociální vyloučení, zabezpečit nezadatelná lidská prá-

va a podporovat dosaţení kvality ţivota.
30

 Sociální politika reagovala na prud-

ký nárůst stárnoucího obyvatelstva změnou koncepce solidarity, motivací 

k sociální solidaritě. Co to konkrétně znamená? Sociální politika motivuje lidi 

k tomu, aby byli odpovědní za vlastní budoucnost a nestávali se závislými plně 

na sociálním zabezpečení, sociální péči. Cílem motivace k solidaritě je napří-

klad podpořit zaměstnanost zdravotně znevýhodněných osob daňovými úleva-

mi pro zaměstnavatele.
31

 Otevření příleţitostí k zaměstnání, vzdělávání a soci-

                                                
26  http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vekova_skladba_obyvatelstva_v-roce-2050 [cit. 26. 6. 

2005] In: Sýkorová, 42. 
27  Sýkorová, 44. 
28  Tamt., 46.  
29 „Pojem sociální událost označuje sociální riziko, které je společensky uznáno za závaţné, pro-

toţe ekonomicky a sociálně ohroţuje existenci člověka a jeho řešení vyţaduje společenskou ochranu, 

protoţe postiţená osoba nebo její rodina nejsou s to jeho důsledky odvrátit vlastními silami.“ Tomeš, 

186.  
30  Tamt., 183. 
31  Tamt., 184. 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vekova_skladba_obyvatelstva_v-roce-2050
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ální aktivity seniorů patří mezi nástroje začleňování seniorů do společnosti a 

k podpoření jejich společenského a osobního uplatnění.
32

  

(ii) Kvalita života ve stáří. Národní program přípravy na stáří a stárnutí 

na období let 2008 až 2012 

Na demografický vývoj a výše uvedené problémy a potřeby seniorů vláda rea-

govala tvorbou politického programu „Kvalita ţivota ve stáří. Národní program 

přípravy na stáří a stárnutí na období let 2008 aţ 2012.“ Vzhledem k důleţitosti 

tohoto dokumentu pro kontext práce se jim teď budeme zabývat podrobněji.  

Cílem programu je podpořit „Kvalitu ţivota ve stáří“ (jak to prohlašuje jeho 

název). Realizace programu probíhá v resortech ekonomické, sociální, zdra-

votní, rodinné politiky, dále politiky zaměstnanosti a důchodové politiky a dal-

ších. Vláda přijala tento strategický dokument s cílem zajistit, aby jednotlivá 

odvětví politik adekvátně reagovala na potřeby stárnoucích osob a současných 

seniorů. Vláda ukládá místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí 

za úkol řešit stanovené cíle a opatření v rámci resortů politik a kaţdoročně je 

vyhodnocovat, předkládat zprávu o plnění cílů a opatření programu Radě vlády 

pro seniory a zajišťovat také zveřejňování informací o plnění cílů a opatření 

programu jednotlivým krajům a obcím. Vláda v programu zveřejnila okruh 

aktuálních problematických témat, které si stručně nastíníme.  

Hlavními tématy programu jsou:  

Základní principy. – Preferovat zdravé, důstojné a aktivní stáří, s cílem za-

jistit seniorům a stárnoucí populaci co nejkvalitnější stáří. Principy prosazují 

celoţivotní přístup ke stáří a stárnutí, partnerství vlád a samosprávy (mají 

značný vliv na kvalitu a dostupnost sluţeb, podmínky stárnutí), mezigenerační 

vztahy a soudrţnost. Zvláštní pozornost program věnuje přístupu 

k znevýhodněným a zranitelným skupinám (například senioři z etnických men-

šin, oběti totalitních reţimů, váleční veteráni, můţeme zmínit i osoby 

s onemocněním demence aj.), odpovědnost jednotlivce a společnosti za kvalitu 

vlastního stáří, dialog s občanskou společností a sociálními partnery (například 

neziskové organizace zavádí nové sluţby zkvalitňující ţivot seniorům), sniţo-

vání sociálních a geografických rozdílů (například zajistit rovný přístup 

k sluţbám a jejich dostupnost). 

Dalšími principy jsou politika podloţená důkazy (sbírá data a reaguje opat-

řeními v jednotlivých oblastech, které ovlivňují kvalitu ţivota), informovanost 

a mainstreaming. Mainstreaming se průřezově a celistvě věnuje specifickým 

                                                
32  Sýkorová, 46. 
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potřebám a rizikům seniorů, například vyuţívá participativní přístup, díky ně-

muţ sleduje pohled občanů na důstojnost a kvalitu ţivota ve stáří. 

Stěţejním principem pro téma této práce je důstojnost ve stáří. Naplnění dů-

stojnosti starších lidí vyţaduje uspokojení jejich duchovních a kulturních po-

třeb, „zplnomocnění“ a podporu aktivní nezávislosti. Národní program koncep-

cí důstojnosti reaguje na potřebu zabránit redukci potřeb starších lidí a chápání 

stáří na sociální a zdravotní problematiku. Podrobněji se problému důstojnosti 

k člověku ve stáří budeme věnovat v druhé části této práce. 

Strategické priority – Výzvy k řešení demografického stárnutí, zaměřují se 

na zvýšení kvality ţivota ve stáří. Mezi strategické priority program preferuje 

aktivní stárnutí, prostředí a komunity vstřícné ke stáří, zlepšení zdraví a zdra-

votní péče ve stáří, podpora rodiny a pečovatelů, podpora participace na ţivotě 

společnosti a ochrana lidských práv.  

Aktivní stárnutí. – Program se zaměřuje na zvýšení ekonomické aktivity a 

zaměstnanost stárnoucí populace, prodluţování pracovního a aktivního ţivo-

ta,
33

 reformu trhu práce a přípravu změn v rámci důchodového systému. Opat-

řením program usiluje změnit diskriminační přístup k starším lidem na trhu 

práce, zabránit jejich sociálnímu vyloučení a stereotypnímu vnímání stáří a 

stárnutí ve společnosti. Ve spolupráci se zaměstnavateli začlenit starší osoby na 

trh práce, posílit jejich roli, přínos na pracovišti, ve společnosti. Jedním 

z opatření je také monitorování příjmové situace a rizika chudoby seniorů, kte-

ré z velké části ovlivňuje jejich kvalitu ţivota.  

Prostředí a komunita vstřícná ke stáří. – Na kvalitu ţivota má vliv pro-

středí, ve kterém stárnoucí člověk ţije. Cílem opatření je podpořit kvalitu fy-

zického prostředí (podporovat ţivot v přirozeném prostředí domova - techno-

logické přizpůsobení bydlení, dostupnost aktivit, sluţeb, informací, bezbarié-

rovost, zvýšení bezpečnosti) a sociálního prostředí (vztahy, rodina, komunita), 

rozšíření sluţeb pro seniory, osoby s různým zdravotním omezením, transfor-

mace rezidenčních zařízení v komunitní centra, nebo chráněná bydlení pro se-

niory a zvýšit nezávislost a participaci osob ve společnosti. Potřebným zákla-

dem pro vytvoření vstřícného prostředí podle programu je pozitivní vztah spo-

lečnosti ke stáří a starým lidem. Coţ je rovněţ cestou jak podpořit důstojnost a 

úctu k ţivotu ve stáří.  

Zdraví a zdravé stárnutí. – Program pokládá zdraví za hodnotu důleţitou 

pro zachování kvality ţivota. Zdravé stárnutí zahrnuje aspekty spokojenosti, 

                                                
33 K prodluţování pracovního, aktivního ţivota, patří příprava na stáří v průběhu ţivota (například 

investice do vzdělání, péče o zdraví, aktivní přístup k rozvoji dovedností, dalšího vzdělávání). Kvalita 

ţivota ve stáří, 21. 
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seberealizace, důstojnosti, autonomie, participace. Program vyzývá veřejnost 

k ochraně a péči o vlastní zdraví a předcházení negativním vlivům, které na něj 

působí. Upozorňuje na rizika
34

 omezující kvalitu ţivota ve stáří. Prevencí zdra-

ví, zdravé stárnutí rovněţ můţe příznivě ovlivnit finanční nároky na zdravotní 

a sociální péči. 

Očekávaná dlouhověkost ţivota sebou přinese větší zranitelnost a křehkost 

osob ve vysokém stáří. Z toho důvodu je nutné zajistit těmto osobám vstřícné 

podmínky k aktivnímu ţivotu v přirozeném prostředí, rovněţ zkvalitnit péči o 

křehké geriatrické pacienty, zamezit diskriminaci v péči a respektovat jejich 

specifické potřeby. Program navrhuje zlepšit provázanost zdravotní a sociální 

péče, změnit podmínky předávání pacientů a informací mezi poskytovateli 

zdravotní péče a sociálních sluţeb. Navrhuje rozvoj dlouhodobé péče, trans-

formace pobytových sociálních sluţeb (i z finančních důvodů) ve sluţby po-

skytované v přirozeném prostředí uţivatele, podporující jeho začlenění, s cílem 

omezit rizika deinstitucionalizace sociálních sluţeb. Zvýšit dostupnost domácí 

zdravotní péče, domácí paliativní a hospicové péče, pečovatelské sluţby ve 

všech oblastech České republiky. 

Rodina a péče. – Program se zaměřuje na podporu rodin a její zdravý vývoj 

a růst dětí v průběhu ţivota, ve stáří podpořit mezigenerační soudrţnost a soli-

daritu v rodině. Klade důraz na roli rodiny v péči o seniory a spoléhá se na její 

pomoc. Rodinná politika by měla podpořit rodinu pečující o seniory. Program 

preferuje deinstitucionalizace péče o seniory, podporu ţivota seniora v přiroze-

ném prostředí. Velmi zajímavé je opatření programu „zpracovat koncepci péče 

o truchlící a pozůstalé a vytvářet podmínky pro zvýšení kvality jejich ţivota.“ 

Program podporuje projekty zaměřené na mezigenerační vztahy, mezigenerač-

ní spolupráci, vzdělávací programy. Zaměřuje se na kvalitu poskytované péče, 

dostupnost profesionální pomoci, podporu zdraví pečovatelů a rodiny – na pre-

venci proti nedůstojné a nekvalitní péči.  

Participace a lidská práva. – Program prosazuje opatření na ochranu dů-

stojnosti při poskytování zdravotních a sociálních sluţeb pro seniory. Věnuje 

pozornost zkvalitnění péče poskytované seniorům v ústavních zařízeních, ne-

mocnicích, formou kontrol zařízení. „Důleţitá je zejména ochrana lidských 

práv osob s omezenou právní způsobilostí, osob závislých na péči druhých 

osob.“
35

 Preferuje preventivní přístup zaměřený na sníţení rizikových faktorů, 

zvýšení bezpečí, poradenství, podporu pečujících rodin. Preventivně se zamě-

                                                
34  Např. zneuţívání alkoholu, zanedbávání, dále penzionování, ztráta blízkých, problematiku de-

mence, deprese aj. Kvalita ţivota ve stáří, 36–37. 
35  Kvalita ţivota ve stáří, 48. 
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řuje na zvýšení informovanosti seniorů, samosprávy, policie, zdravotních a 

sociálních sluţeb proti zneuţití práv. Program prosazuje aktivní ţivot seniora, 

jeho seberealizaci, moţnost uplatnit zkušenosti, podporuje dobrovolnictví jako 

vhodný zdroj nových kontaktů, také zájmové, vzdělávací aktivity, které senio-

rům pomohou lépe se adaptovat na sociální a společenské změny (internet – 

zprostředkovatel pracovních, kulturních nabídek) a omezit tím diskriminaci. 

Zvýšit kvalitu sluţeb v rezidenčních zařízeních a zařízeních dlouhodobé zdra-

votní a sociální péče rozšířením sortimentu sluţeb zaměřených na kvalitu ţivo-

ta a smysluplný ţivot v přirozeném prostředí starších osob. 

 

Realizace uvedených témat programu je sledováno stanoveným opatřením a 

termínem plnění po dobu 5 let, následně má být vyhodnoceno a revidováno. 

Shrnutím Národní program přípravy na stárnutí sestavil dlouhodobý plán, kte-

rým se snaţí podpořit solidaritu a soudrţnost mezi generacemi, zvýšit zájem 

společnosti o seniory, vytvořit podpůrné a integrující prostředí pro obě strany, 

zvýšit bezpečí a ochranu práv seniorů, vytvořit rovné příleţitosti starším oso-

bám posilující právo na to být hodnoceni jako ostatní jednotlivci, bez ohledu na 

věk, barvu pleti, zdravotní postiţení – umoţnit seniorům uplatnit se, vzdělávat 

se, podporovat jejich aktivitu. Změnit přístup k starším osobám na trhu práce, 

v oblasti zdravotní péče a sociálních sluţeb. Předcházet dlouhodobému vzniku 

závislosti na institucionalizované péči, vytvořit nabídku sociálních komunit-

ních sluţeb poskytující starším občanům, rodinám podporu, flexibilní sluţby. 

Vytvořit nabídku vhodného a důstojného bydlení pro seniory. Vzhledem 

k prodluţování střední délky ţivota, a vzhledem k rozvoji medicíny se předpo-

kládá, ţe budeme stále větší část dospělého ţivota proţívat ve stáří. Rozdělo-

vání produktů a sluţeb pro seniory a neseniory přestanou mít smysl. Z tohoto 

důvodu program vyzývá ke zkvalitňování a flexibilitě sluţeb, aby vyhovovali 

všem. Těmito cíli plánuje postupně zajistit maximum pro důstojný, zdravý a 

aktivní ţivot v druhé polovině ţivota. Usiluje o tzv. přípravu na příchod spo-

lečnosti dlouhověkosti.  

Nastínili jsme si cíle programu přípravy na stáří a stárnutí. Obsahují mnoho 

bodů, které by se dali dopodrobna rozpracovat. V rámci teologické části práce 

se pokusíme propojit některá uvedená témata národního programu. 

V následujícím pohledu sociální práce si uvedeme důleţité metody sociální 

pomoci, které pomáhají zkvalitňovat ţivot seniorům a podporují jejich začle-

ňování do společnosti.  
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(iii) Pohled sociální práce na aspekt stáří a stárnutí 

Krátce si nastíníme úlohu sociální práce v pomoci seniorům a osobám se zdra-

votním postiţením. Jakým způsobem můţe podpořit smysl a kvalitu ţivota 

stárnoucí populace a člověka ve stáří?  

Posláním sociální práce je pomáhat, podporovat klienty v sociálním fungo-

vání ve společnosti. Pojem sociální fungování jakoţto cíl sociální práce má 

široké vymezení, jehoţ koncept se odráţí v základních paradigmatech sociální 

práce,
36

 tedy v přístupech, kterými sociální pracovníci podporují sociální fun-

gování klienta.  

Teorie a praxe sociální práce čerpá z širokého spektra vědních oblastí.
37

 

Zaměřuje se na člověka „jako na celistvou bytost zakotvenou v prostředí“.
38

 

Teorie i praxe dohromady je schopná celistvě pomáhat, podporovat člověka 

v obnově jeho sociálního fungování. Sociální fungování starších lidí můţe být 

omezeno, oslabeno ztrátou jistot (například obavami ze smrti, přechodem do 

důchodu, ztrátou blízkých, změnou bydliště, přechodem do péče sociálního 

zařízení), problém můţe také nastat, pokud člověk nadměrně akceptuje svá 

omezení, neţ ve skutečnosti jsou, dále pokud ignoruje realitu blíţící se smrti a 

úkol připravit se na ni.
39

  

Na uvedené omezení a ztráty jistoty reaguje tzv. existenciální přístup v rám-

ci sociální práce, který „pomáhá klientovi při hledání nového smyslu jeho exis-

tence.“
40

 V rámci tohoto přístupu se sociální pracovník zaměřuje na individu-

ální práci s klientem. Pracuje s proţitky, s destrukcí pocitu hodnoty související 

s přechodem do penze, s pocitem neuţitečnosti, nízkým hodnocením přínosu 

pro druhé, s nemocí.
41

 Existenciální model sociální práce se zajímá o vnitřní 

proţívání člověka, klade otázky smyslu ţivota a můţe přesahovat k transcen-

dentální dimenzi člověka.
42

 Z toho důvodu si tento přístup také uvádíme. Exis-

tenciální přístup sociální práce pomáhá starším lidem nalézt způsob, jak od-

stranit pocit omezení, podporuje svobodu rozhodování. V souvislosti 

                                                
36  Sociální práce jako terapeutická pomoc – cílem je terapeutickou intervencí zajistit psychosoci-

ální pohodu sociální práce jako reforma společenského prostředí – sociální práce se snaţí o zmocňo-

vání klientů, vize podpory společenské rovnosti s ohledem k různým věkovým skupinám pro sociální 

fungování (Matoušek, 187), poradenské paradigma sociální práce obsahuje sociálně právní pomoc – 

podporuje schopnost klienta zvládat problémy, informovat o sluţbách, zaměřuje se na individuální 

změny, potřeby člověka. Tamt., 188. 
37  Psychologie, sociologie, pedagogiky, právních věd aj. Tamt., 193. 
38  Tamt. 
39  Tamt., 211. 
40  Tamt., 212. 
41  Tamt. 
42  Tamt., 202. 
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s negativními pohledy na stárnutí, pomáhá klientovi redefinovat smysl stáří a 

pomáhá při hledání nového smyslu jeho existence.
43

 Kromě přístupů v sociální 

práci jsou důleţitým místem pro její realizaci sociální sluţby. 

Důleţitým nástrojem zkvalitňování sociální sluţeb je Zákon o sociálních 

sluţbách č.108/2006 Sb.,
44

 v němţ si naznačíme oblasti, které mají vliv na dů-

stojnost a kvalitu ţivota ve stáří. Z úvodu zákona zmiňme paragraf 3, který 

vymezuje základní pojmy pouţívané v sociální práci. Pro tuto práci jsou pod-

statné zejména pojmy „nepříznivá sociální situace“
45

 a „dlouhodobě nepříznivý 

zdravotní stav,“
46

 jejichţ následky mohou ovlivnit sociální fungování, tím i 

kvalitu ţivota člověka ve stáří. Zákon o sociálních sluţbách 108/2006 Sb. sta-

novuje základní zásady pro poskytování pomoci, podpory osobám s cílem za-

chovat jejich lidskou důstojnost. K tomu patří zásada poskytovat sluţby kvalit-

ně, aby byla dodrţena základní lidská práva a svoboda osob. Paragraf 2, článku 

2 Zákona o sociálních sluţbách ukládá systému sociálních sluţeb respektovat 

důstojnost uţivatelů, podporovat jejich nezávislost a zvyšovat jejich společen-

skou a ekonomickou participaci, zajistit ochranu zranitelných skupin (senioři) 

před zneuţíváním, nedbalostí v jeho přirozeném prostředí, i v instituci.
47

 Zá-

kladem je kvalita v oblasti autonomie, integrace, respektování potřeb, partner-

ství, kvalita – ochrana zranitelných osob, rovnost bez diskriminace.
48

 

Zákon přinesl změnu v systému sociální péče, změnil vztah mezi poskytova-

teli sluţeb (například neziskové organizace) a uţivateli (v našem případě senio-

ři). Osobám ve vysokém věku nebo v nepříznivém zdravotním stavu zajistit 

důstojné prostředí a vstřícné zacházení, v rámci sociální péče.
49

 Zákon zavedl 

velmi důleţitou sociální dávku příspěvek na péči, která umoţňuje seniorům 

setrvat v jeho přirozeném prostředí domova, zároveň ho uschopňuje k volbě.
50

 

V závěru teze Zákon obecně klade důraz na základní lidská práva, lidskou dů-

stojnost k uţivatelům (seniorům) sociálních sluţeb.
51

  

 V následující podkapitole krátce nahlédneme do spirituálního rozměru stáří. 

Obecně vymezíme co je spiritualita, jakých témat se dotýká.  

                                                
43  Tamt., 212. 
44  http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf [cit. 13. 10. 2011]. 
45  Vlivem věku, zdravotního stavu, ohroţením práv a zájmů, nepříznivým sociálním prostředím, 

špatnými ţivotními návyky. 
46  Znamená nepříznivý zdravotní stav, který můţe ovlivnit sociální fungování člověka. 
47  Průša, 10. 
48  Srov. Bílá kniha v sociálních sluţbách, 9–14. 
49  Průša, 18. 
50  Průša, 19. 
51  Čamský, 17. 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf
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1.2.4 Charakteristika stáří ze spirituálního pohledu 

Uvedeme si obecnou definici spirituality, podle Murray, R., and Zenter, J., 

Nursing Concepts for Health Promotion: „Spiritualita je hodnota, která přesa-

huje náboţenské začlenění, jeţ usiluje o inspiraci, úctu, respekt, smysl a účel, 

dokonce i u těch, kteří nevěří v Boha. Spirituální rozměr se pokouší být 

v harmonii s univerzem, snaţí se odpovídat na otázky ohledně nekonečnosti a 

dostává se do popředí především v obdobích emočního stresu, fyzické i dušev-

ní nemoci, bolestné ztráty, či úmrtí.“
52

 Doplníme i ve stáří. Spirituální dimenzi 

tak můţeme chápat jako součást kaţdého člověka, bez ohledu na jeho náboţen-

ské začlenění.  

Duchovní dimenze člověka – spiritualita – je zdrojem dalších úvah, zejména 

co se týká lidské důstojnosti. V stěţejní kapitole „Lidská důstojnost člověka ve 

stáří“ se podrobněji zaměříme na křesťanskou spiritualitu, kde se přiblíţíme 

původu duchovní dimenze člověka zakládající jeho trvalou důstojnost.  

Bible vykresluje hodnotu ţivota člověka ve stáří, jeho krásu a také úkoly 

člověka ve stáří a jeho ocenění. Ladí pozitivní pohled na stáří a podporuje jeho 

smysl. Pohledem Jana Pavla II. má stáří svá bohatství. Je jím například moud-

rost, jehoţ plodem jsou zkušenosti. Stáří nám staví před oči čas, který uběhl. 

Bible podle něj pohlíţí na stáří velmi realisticky: upozorňuje nás na prchavost 

ţivota a konečnost člověka. Tuto skutečnost vykresluje Jan Pavel II. slovy ka-

zatele: „pomíjivost, samá pomíjivost, všechno pomíjí“ (Kaz 1,2).
53

 Z pohledu 

Bible můţeme vnímat stáří jako „příznivý čas“ k tomu, aby člověk mohl lépe 

pochopit smysl ţivota a dosáhnout „moudrosti starce“.
54

 O tom bude více po-

jednávat druhá část práce. 

Uvědomování si vlastní konečnosti ţivota přináší sebou existenciální otázky 

po smyslu ţivota.
55

 Odsun existenciálních otázek týkajících se duchovních 

hodnot, smyslu ţivota, pohledu na smrt, můţe způsobit ve stáří na konci ţivota 

duchovní nouzi. L. Došková charakterizuje tento stav proţíváním velkého 

vnitřního utrpení.
56

 Z toho důvodu je potřeba věnovat pozornost duchovním 

potřebám, které ve stáří, v nemoci vystupují do popředí.  

M. Opatrná se setkávala ve své praxi doprovázení nemocných a umírajících 

s následnými potřebami: rekapitulování ţivota a kladení otázek po smyslu ţi-

vota, potřeba věřit v „Něco“ a podpora víry, ţe smrtí ţivot nekončí. Potřeba 

očištění, metanoia (smíření), odpuštění, urovnání vztahů. Potřeba mít průvod-

                                                
52  Kalvínská. 
53  Jan Pavel II., 7. 
54  Tamt., 10. 
55  Křivohlavý, 154. 
56  Ambros, Došková, Munzarová, 16.  
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ce, poradce, pastýře na cestě ke konci ţivota, se kterým je moţné hovořit. Po-

třeba vztahu k věčnosti, k osobnímu Ty, potřeba modlitby.
57

 Péče o duchovní 

sloţku člověka naplňuje celistvou péči o člověka. 

 Mezi důleţitá témata stáří můţeme tedy zahrnout otázky hodnoty člověka, 

konečnosti, utrpení, umírání, smrti, přesahu k transcendentální skutečnosti (k 

Bohu).
58

  

 

                                                
57  Opatrná, 68–72.  
58  Křivohlavý, 155. 
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2 Obraz stáří a seniora ve společnosti 

V této části vycházím z autorů Malíková E.,
59

 Haškovcová H.,
60

 Holmerová I. 

a kol.,
61

 Sýkorová D.,
62

 kteří popisují problematiku obrazu stáří a seniora ve 

společnosti.  

Ţebříček morálních hodnot se ve společnosti mění. V popředí společenské-

ho zájmu panuje preference mládí, výkonnosti, flexibility a do pozadí ustupují 

zkušenost, rozvaha, moudrost, moţnost srovnání, uznání, ocenění a pokora. 

Dále jsou v pozadí zájmu morální hodnoty, které předávali starší lidé mladším 

generacím. V současnosti obraz seniora deformují nálepky různého znění, jsou 

centrem posměchu, v reklamách jsou negativně prezentováni. 

Malíková poukazuje na ztrátu morálních hodnot, které mají za následek 

ztrátu přirozeného respektu chování a přístupu ke starším lidem a k samotnému 

stáří. Důleţitým ukazatelem morální úrovně vyspělé společnosti je „vztah spo-

lečnosti jako celku k seniorům“.
63

  

Nahlédneme teď do hlubších zdrojů negativního pohledu na stáří a seniora. 

K negativnímu pohledu na stáří a stárnutí Malíková řadí ageismus, diskrimina-

ci, předsudek, stereotyp, mýty o stáří, gerontofobii.
64

 Obsah a význam jednotli-

vých pojmů nám osvětlí postoje, které obraz stáří a seniora ve společnosti mo-

hou silně deformovat. 

Ageismus (z anglického slova age, tj. věk nebo stáří) je postoj, který zna-

mená předsudky, negativní představy o seniorech. Malíková uvádí pohled dok-

tora Butlera (USA), který jako první zařadil ageismus na rovinu diskriminace, 

rasismu, sexismu, kategorizování, stereotypizace. Konkrétně senioři „jsou ka-

tegorizování jako senilní, rigidní ve svém myšlení, způsobech, staromódní 

v morálce, dovednostech. Ageismus dovoluje mladším generacím vidět starší 

lidi jako odlišné od nich samých, a to jim brání, aby se se staršími identifikova-

li jako s lidskými bytostmi.“
65

 Ageismus se projevuje nenávistí vůči stáří a 

starým lidem.  

Ze sociálního pohledu je ageismus diskriminací starých lidí. Diskriminace 

se vyznačuje odlišováním, odlišným přístupem ke „skupinám lidí určitého vě-

ku, pohlaví, rasového nebo etnického původu nebo hlásící se k určité kultuře a 

                                                
59  Malíková, 34–40. 
60  Haškovcová, 1990, 42–52.  
61  Holmerová, Jurašková, Zikmundová, 29, 86–88. 
62  Sýkorová, 47. 
63  Malíková, 34–35. 
64  Tamt., 36–37. 
65  Tamt., 35. 
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náboţenství nebo ke skupinám, které mají určitou nevýhodu, případně okrajové 

sociální postavení, a tímto znakem se liší od jiných lidí.“
66

 

Především lidsko-právní dokument Charta základních práv a svobod, kapi-

tola III s názvem „Rovnost“, čl. 20 jasně říká, ţe „všichni lidé jsou si před zá-

konem rovni.“
67

 Konkrétně čl. 21 zakazuje diskriminaci – jakékoliv nerovné 

zacházení na základě věku, zdravotního postiţení, sociálního původu. Další 

lidsko-právní dokumenty v širším kontextu uvedu v samostatné kapitole zamě-

řující se na práva seniorů. 

Gerontofobie je postoj, který současná společnost velmi podporuje. Zna-

mená „strach ze stárnutí, stáří a starých osob.“
68

  

Stereotyp je navyklý vzorec myšlení, chování na základě negativních před-

stav o společenských skupinách, vrstvách, etnik. Je základem rasových a spo-

lečenských předsudků. Pojem se uţívá v sociologii a sociální psychologii. Ne-

gativní stereotypy jsou přebírány v dětství, v mládí od svého okolí. „Společen-

ské stereotypy se vyskytují například v karikaturách a hrají velkou roli v maso-

vé propagandě.“
69

 

Předsudky jsou určité soudy, strnulé názory, postoje, vůči vymezené sku-

pině lidí.
70

 Předsudek je negativní stereotyp, který určité skupině připisuje ne-

gativní vlastnosti, záporně hodnotí a odsuzuje.
71

 Přenáší se generacemi, jsou 

velmi těţko ovlivnitelné skutečnými fakty. Z předsudků se rodí mýty. 

Mezi předsudky patří například negativní, zkreslené výroky o seniorech 

podporované rodinou. Předsudky podporují politické výroky, média např. tele-

vizní pořady, které prezentují seniory jako chudáky, jako skupinu lidí, na kte-

rou se doplácí.
72

  

 

Sýkorová uvádí sociologický výzkum
73

 s názvem „Stáří a staří lidé – mýty a 

skutečnost“. Sociologický výzkum mýty popírá a přetváří v pravdivé informa-

ce. Proti mýtu „senioři hájí sobecky své zájmy, hrozí intergenerační konflikt“ 

staví skutečnost, ţe „výzkumy dokumentují podporu zájmů mladých o seniory 

a naopak souhlas mladších se zachováním nároků a práv starých lidí“. Výzku-

                                                
66  Matoušek, 52. 
67  http://www.helpnet.cz/dokumenty/deklarace-prav/1063-3 [cit. 24. 5. 2011]. 
68  Malíková, 37. 
69  http://cs.wikipedia.org/wiki/Stereotyp [cit. 11. 4. 2011]. 
70  Malíková, 36. 
71  http://www.czechkid.cz/si1230.html [cit. 14. 4. 2011]. 
72  Vital Plus, 11. 
73  Sýkorová, 50.  

http://www.helpnet.cz/dokumenty/deklarace-prav/1063-3
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stereotyp
http://www.czechkid.cz/si1230.html
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mem tedy Sýkorová ukázala sociálně konstruované, nereálné obrazy o stáří a 

starých lidech, zatíţené mýty a stereotypy.
74

 

Stáří zatíţené diskriminací, předsudky, stereotypy, mýty ovlivňují zdravé 

stárnutí, vitalitu seniorů. Mohou vést k aţ patologickému stárnutí (stereotyp-

nímu smýšlení o vlastním stáří, pasivitě, ztrátě motivace k činnosti), na které 

v rámci podpory aktivizace a zdraví seniorů Rheinwaldová upozorňuje. Mýtus 

o stáří můţe tedy v stárnoucím člověku vyvolat pochybnosti o svých činech, 

schopnostech a navodit pocit nedůvěry, například různé slovní naráţky, které 

mohou podkopávat tvůrčí činnost, dílo seniora.
75

 

Pojďme se tedy podívat hlouběji na jednotlivé mýty. 

2.1. Charakteristika mýtů - předsudků o stáří a stárnutí 

Mýty o stáří si teď podrobně přiblíţíme. Jsou podstatné pro téma tyto práce, 

protoţe můţou nabourávat chápaní lidské důstojnosti ve stáří. 

Podle Haškovcové mýty vznikají na základě tzv. polopravd, které se šíří ve 

společnosti mezi lidmi. Krátce bych načrtla ty mýty, které spolu s Haškovco-

vou můţeme povaţovat za hluboce zakořeněné v naší společnosti.  

Mýtus falešných představ. Ve společnosti panuje představa, ţe pokud je 

senior materiálně zajištěn, musí být automaticky spokojen. Spokojenost seniora 

je zaloţena na materiálním zajištění a jistotách. Bezpochyby Haškovcová ne-

zpochybňuje nutnost ekonomického a materiálního zajištění seniora. Spíše 

chce naznačit, ţe materiální zajištění je jednostranné uspokojení základních 

potřeb člověka na biologické úrovni.  

Mýtus demografie se týká ztráty smysluplnosti ţivota přechodem do penze. 

Podle tohoto mýtu si většina mladších, ale i starších lidí vytváří obrazy o stáří a 

starém člověku a nachází jen negativní perspektivy období stáří redukované na 

nemoc, těţkosti, s perspektivou blízké smrti. Vzhledem k prodluţování střední 

délky ţivota, jak uvádí Haškovcová, však kaţdodenní hledání smysluplnosti 

ţivota během celého ţivota a tudíţ i ve stáří však můţe být zdrojem hlubšího 

pohledu na ţivot, jehoţ smysl můţe pak podpořit péče o spirituální sloţku člo-

věka. 

Mýtus homogenity je velmi problematický mýtus vypovídající o jedno-

stranném pohledu společnosti na vnější obraz seniora a jeho potřeb. Podle mýtu 

jsou všichni senioři z pohledu zvenku „stejní“. Podle Haškovcové jsou potřeby 

seniora heterogenní, jelikoţ speciálně senioři nemohou mít stejné potřeby, ale 

                                                
74  Sýkorová, 49-50. 
75  Rheinwaldová, 17-19. 
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naopak maximálně jedinečné, vzhledem k vysoce individuálnímu proţitku ţi-

vota, který Haškovcová zdůrazňuje. 

Mýtus neužitečného času. Senioři jsou charakterizováni přívlastky staří, 

stejní, šediví, shrbení, a podezíravostí z nicnedělání. Naráţí na ekonomickou 

neaktivitu seniora, který je společností hodnocen jako neuţitečný. Hodnota 

člověka je zde redukována na pracovní poměr. Ztrátou zaměstnání člověk ztrá-

cí hodnotu, nic nedělá = nic neznamená. Mýtus deformuje důstojnost starého 

člověka, úctu, váţnost, je nazván také jako mýtus ignorace. 

Mýtus schematismu a automatismu vznikl na základě zániku zastaralé 

tradice předat dovednosti a zkušenosti řemesla z otce na syna. Započalo to 

změnu generačních hodnot, které dříve byly předávány z otce na syna. Tradič-

ně se mělo za to, ţe mladí lidé jsou ti, co se vzdělávají, zatímco staří jenom 

předávají, co uţ umí. V současnosti je však ve společnosti podporováno celoži-

votní vzdělávání: získávání dovedností v průběhu celého ţivota, tedy i ve stáří.  

Mýtus o úbytku sexu. Ve společnosti převládá představa asexuálního stáří. 

Haškovcová toto téma rozvíjí ve zvláštní kapitole s názvem „Láska kvete 

v kaţdém věku“
76

 Naznačuje silnou tabuizaci sexuálního ţivota ve stáří. 

Při práci se sexualitou klientů, v rámci krizové intervence, upozorňuje Vo-

dáčková na potřebnou sebereflexi pomáhajícího pracovníka. Mezi pomáhající-

mi pracovníky mohou být tradované představy, zraňující předsudky, nepravdy 

obecně vůči sexualitě. Mezi předsudky řadí například tento: starší lidé – zvláště 

poté, co ovdoví – nemají sexuální potřeby. Senior se můţe ocitnout v krizi při 

ovdovění, potřebuje pomoc. Předsudky pomáhajících pracovníků mohou bránit 

v poskytnutí i přijetí účinné pomoci.
77

 

Mýtus o lékařích a o lidech, kteří se věnují péči o staré lidi. Mýtus je zamě-

řen na moderní medicínu, která podle něj můţe automaticky navrátit zdraví a 

pocit štěstí, aniţ by senior své zdraví sám podporoval. Haškovcová upozorňuje 

na tento pohodlný, scestný přístup seniora. Kompetence lékařů je pomáhat se-

niorům v překonání jejich zdravotních problémů. Podstatou zdraví seniora je 

prioritně jeho sebe-péče.  

Mýtus o arterioskleróze směšuje běţnou zapomnětlivost se závaţným dia-

gnostickým onemocněním demence. Zastánci tohoto mýtu nerozlišují dvě od-

lišné kognitivní změny funkcí. Homogenním způsobem „sklerózu“ připisují 

kaţdému seniorovi. Všichni senioři trpí „sklerózou“. Starý člověk je charakte-

rizován jako „senilní“, „roztomilý stařík“, působící komicky, v médiích, fil-

mech, beletrii. Obraz seniora je tímto mýtem zesměšňován.  

                                                
76  Haškovcová, 2010, 157. 
77  Vodáčková, Vančura a kol., 257. 
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Mýtus o chudobě seniorů řadí Haškovcová k obzvlášť zvláštním, novodo-

bým mýtům. Souvisí se zajištěním systému důchodového zabezpečení. Ve spo-

lečnosti roste obava mladé generace ze ztráty důchodů. Současní senioři mají 

nízké důchody, lidé pociťují finanční nejistotu, vzpomínají na minulost socia-

lismu, kde panovala jistota. 

Haškovcová se u chudoby seniorů setkávala s fenoménem psychických ba-

riér. Dotýkají se cen zboţí na trhu, které byli dříve jiné neţ dnes. Senior můţe 

zaţívat psychický blok něco si koupit, i přesto, ţe má peníze. Lidé 

v důchodovém věku mají skutečně finanční problémy. Problémem jsou pod-

průměrně nízké důchody, které má 60% populace seniorů. Tvoří skupinu 

chudých nebo středně chudých osob v populaci seniorů. 

Specifickým mýtem vzniklým po postkomunismu, uvádí Haškovcová je 

„mýtus o bezplatném zdravotnictví“ nebo o tom, ţe socialistické zdravotnictví 

bylo „veskrze špatné“. Jsou to mýty, do kterých se „prolínají ideologické názo-

ry a politické postoje jednotlivých generací.“ Původem mýtů jsou srovnávání 

socialismu se současným hospodářstvím a situací země.
78

  

Faktory, které ovlivňují obrazy stáří ve společnosti 

Na obraz seniorů ve společnosti mají velký vliv média, konkrétně televize, 

rádio, denní tisk. Haškovcová uvádí, ţe televize nabízí jak pořady vhodné pro 

seniory tak i nevhodné pořady, které obraz seniorů ve společnosti negativně 

prezentují. Mapuje český mediální obraz seniorů ve zpravodajství i v publicis-

tice, kde je tématem vztahujícím se ke stáří především téma důchodové refor-

my. Podle Haškovcové „nevhodné prezentace v médiích přispívají k vysoké 

desolidarizaci populace.“
79

 

Desolidarizaci ve společnosti podporuje tisk a články, které napadají za-

městnanost osob v starším věku. Předčasný vstup do penze prezentují mladším 

generacím jako řešení nezaměstnanosti mladších osob. Z druhé strany je medi-

álně na seniora jako ekonomicky nečinného v starobním důchodu, pohlíţeno 

rovněţ jako na zátěţ pro stát a celý ekonomický systém.
80

 

Další faktory, které negativně ovlivňují obraz stáří, jsou vysoké finanční ná-

klady na zdravotní péči poskytovanou seniorům. Haškovcová navrhuje mediál-

ně podpořit argumenty, které by zdůraznily „zásluhovost dnešních seniorů 

(celý ţivot pracovali a platili daně), odpovědnost společnosti i jednotlivců vůči 

nim“, formou médií podpořit, posílit mezigenerační solidaritu ve společnosti.
81

  

                                                
78  Haškovcová, 2010, 42-47. 
79  Tamt., 48. 
80  Tamt. 
81  Tamt., 49. 
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2.2 Současné tendence v boji proti negativnímu obrazu stáří 

Začátkem října roku 2010 vznikla kampaň s názvem „Mluvme o stáří“. Cílem 

kampaně je probudit zájem mladší generace o témata stáří a podnítit je k debatě 

o vztazích mezi generacemi. Jedním z témat je například diskriminace starých 

lidí.
82

 Kampaň byla zveřejněna prostřednictvím časopisu „Vital Plus,“ který 

svým podnadpisem sděluje, ţe chce být „časopis[em], který pomáhá senio-

rům“. Obsahuje články, které prezentují rozhovory, reportáţe známých osob-

ností, cenné rady pro seniory. Časopis chce „otevírat témata, o kterých se ne-

mluví nebo je společnost nechce slyšet: smrt, umírání, samota, ztráta partnera. 

Představuje seniory bez předsudků – takové, jací opravdu jsou: aktivní, milují-

cí, ale i zranitelní a bezmocní – stejní jako my.“
83

  

V roce 2006 vznikl v Praze Nadační fond s názvem „Veselý senior“ jehoţ 

cílem je přeměnit stereotypy o stáří, překonat předsudky o ţivotě, postavení 

seniorů ve společnosti. Usilují podpořit ţivot seniora v jeho přirozeném domá-

cím prostředí, dosáhnout uznání solidarity mladší generace se staršími lidmi, 

podpořit přínos seniorů pro společnost a jejich nezastupitelné kvality.  

Mezi partnery Nadačního fondu pro rok 2010-2011 patří média (televize, 

rozhlas, tisk). Existují webové stránky,
84

 které obsahují podrobnější informace 

o aktivitách nadačního fondu.  

Čtvrtky s „Veselým seniorem“ (t. j. pravidelné setkávání seniorů s organizá-

tory Nadačního fondu „Veselý senior“) zprostředkují seniorům navázání spole-

čenského kontaktu s lidmi, získání nových informací, poučení, zábavy. Podpo-

rují začleňování seniora do společnosti. 

Centrum sociálních sluţeb vydává jednou za dva měsíce časopis s názvem 

„Praţský senior“, který je projektem Hlavního města Prahy. Obsahuje uţitečné 

rady, tipy, zajímavosti pro seniory. Časopis podporuje informovanost seniorů o 

různých zájmových aktivitách, změnách ve společnosti, sociálních sluţbách a 

zprostředkuje kontakt se ţivotem známých osobností, které sami prochází stá-

řím. Internetový portál pro seniory v rámci projektu „Praţský senior“ obsahuje 

také specifický program přístupný osobám nevidomým. Aktuálně zveřejňuje 

dění v metropoli a nabízí rychlý přístup k zdravotním i sociálním sluţbám pro 

seniory.
85

  

                                                
82  Šéfredaktor časopisu Vital Plus Jiří Hrabě odkazuje na více informací o kampani na webové 

stránky www.mluvmeostari.cz. Vital Plus, 3.  
83  http://elpida.cz/page.php?page=93 [cit. 2. 4. 2011]. 
84  http://www.veselysenior.cz/onas.php?id=1 [cit. 8. 4. 2011]. 
85  http://www.prazskysenior.cz/o-casopisu [cit. 8. 4. 2011] 

http://www.mluvmeostari.cz/
http://elpida.cz/page.php?page=93
http://www.veselysenior.cz/onas.php?id=1
http://www.prazskysenior.cz/o-casopisu
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Nadační fond „Veselý senior“, časopis „Vital Plus“, projekt „Praţský seni-

or“ poskytují pozitivní mediální podporu seniorům ve společnosti.  

Podle Haškové pozitivní „image stáří v mediích“ můţe ve společnosti vý-

razně přispět k přeměně stereotypního smýšlení, předsudkům vůči období stáří 

a seniorům. Média mohou být tedy účelným prostředkem pro prezentaci pozi-

tivního obrazu stáří formou tisku, rádia, televizních pořadů, webových stránek 

pro seniory.
86

  

Šablonovitý a devalvující přístup k seniorům je těţké měnit, jelikoţ tradice, 

polopravdy mýtů a předsudky společnost silně ovlivňuje. Destabilizovat posta-

vení mýtů a předsudků ve společnosti lze úspěšně tak, ţe se budeme zajímat „o 

heterogenitu postojů, potřeb, názorů a přání starých lidí“. Teoreticky to podle 

Haškovcové znamená, jak bylo naznačeno, přeměnit homogenní pohled na 

seniory „všichni jsou ve všem stejní“ v heterogenní pohled na seniora jako „in-

dividuální bytost s odlišnými postoji, potřebami, názory, přáními“, které je 

třeba respektovat a brát váţně.
87

 Přeměnit obraz o stáří a seniorech ve společ-

nosti, můţe pomoci prakticky kaţdý (jednotlivec) sám za sebe svým postojem 

k této skupině osob. Média, mezigenerační vztahy v rodině, jednotlivec, pra-

covníci v pomáhajících profesích mohou velmi účinně podpořit skutečný obraz 

stáří a seniora ve společnosti, objevit smysl stáří a hodnotu starého člověka pro 

mladého člověka.  

2.3 Shrnutí 

Vymezením pojmů jsme stručně nastínili šíři problematiky stáří. Předtím, neţ 

jsme se hlouběji věnovali problému charakteristiky stáří z bio-psycho-

sociálního-spirituálního pohledu na člověka, jsme nahlédli do disciplíny geron-

tologie. Dotkli jsme se oblasti jejího rozšíření o gerontopedagogiku a geron-

topsychologii. V zmíněné podkapitole „Charakteristika stáří z bio-psycho-

sociálního-spirituálního pohledu na člověka“ byly naznačeny jednotlivé změny, 

které mohou mít silný vliv na kvalitu ţivota člověka ve stáří. Na tyto oblasti se 

budu odkazovat v dalších kapitolách této práce. V rámci pohledu sociálních 

věd jsme si blíţe rozebrali vládní Národní program přípravy na stáří a stárnutí 

na období let 2008-2012, nahlédli jsme do hlavních témat programu, který 

podporuje zdravé, důstojné a aktivní stáří, participace seniora ve společnosti a 

ochranu jeho práv. Smyslem programu je podpořit kvalitu ţivota člověka ve 

stáří, vytvořit takové podmínky, ve kterých by společnost respektovala práva a 

důstojnost seniora. Zároveň je tento program výzvou nejen pro mladší genera-

                                                
86  Haškovcová, 48- 52. 
87  Tamt., 47. 
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ci, ale především pro střední a starší generace a jejich konfrontaci se stárnutím. 

Spirituální pohled na stáří nám naznačil moţnost chápat toto období jako zdroj 

mnohých bohatství na nemateriální bázi. Zde jsme se zaměřili obecně na obsa-

hy spirituální dimenze člověka, která utváří prostor pro kladení otázek po 

smyslu ţivota a duchovních hodnotách, a otevírá cestu ke křesťanskému po-

jednání o smyslu stáří, kterému se hlouběji budeme věnovat v následující kapi-

tole. V neposlední řadě v podkapitole „Obraz stáří a seniora ve společnosti“ 

jsme poukázali na negativní obrazy o stáří a stárnutí, které podporují zakořeně-

né předsudky, stereotypy, mýty a podněcují vznik ageismu, diskriminace, ge-

rontofobii vůči stáří a seniorům ve společnosti, ovlivňují zdravé stárnutí, péči o 

seniory ve zdravotních, sociálních zařízeních, mezigenerační soudrţnost a soli-

daritu. 
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3 Důstojnost člověka ve stáří 

„Kladu si otázku, co nebo kdo byl příčinou, že jsi dal člověku tak velkou důstojnost? Jistě 
to byla tvá nesmírná láska, s níž jsi sám v sobě pohlížel na své stvoření a zamiloval si je. 

Vždyť jsi je stvořil z lásky a z lásky jsi mu dal bytí schopné okoušet tvé dobro.“ (sv. Kateři-
na Sienská) 

3.1 Lidsko-právní dokumenty vztahující se k důstojnosti člově-

ka ve stáří  

Důstojnost člověka je základem lidských práv, proto se v této části zaměříme 

na lidsko-právní dokumenty odkazující na ochranu důstojnosti člověka ve stáří. 

Organizace spojených národů přijala v roce 1948 Všeobecnou deklaraci 

lidských práv, která se ve svých článcích zasazuje o udrţení důstojnosti člo-

věka na morální bázi. Byl to jeden z prvních kroků jak chránit člověka a jeho 

práva. Je právně nezávazným dokumentem, nemá právní vymahatelnost, ale 

v rámci politiky je uznáván na celém světě.
88

 V deklaraci jsou zakotveny člán-

ky, které se dotýkají ochrany práv člověka ve stáří. Na obecné bázi se čl. 1 

vztahuje na původ práv, čl. 25 směřuje k obecně materiálnímu zajištění kvality 

ţivota člověka ve stáří. Obsahuje právo seniorů na sociální zabezpečení ve stáří 

a úkol státu zajistit patřičnou ţivotní úroveň seniora pro udrţení zdraví a dal-

ších základních, materiálních potřeb člověka.
89

 Všeobecná deklarace Lidských 

práv má dodnes velký význam, je odkazem na potřebu vidět hodnotu člověka.
90

  

Na Všeobecnou deklaraci lidských práv navazuje Mezinárodní pakt o hos-

podářských, sociálních a kulturních právech a Mezinárodní pakt o občan-

ských a politických právech. Ve svém základu hned v úvodu uznávají oba 

pakty důstojnost, rovnost a nezcizitelnost lidských práv v obecné rovině. Přes-

toţe člověka ve stáří specificky nevymezují, uvádím je, jelikoţ se pakty rovněţ 

odkazují na práva, která jsou odvozena od přirozené důstojnosti člověka, a kte-

rá vylíčíme v kapitole 2.3. Člověk stvořen k Boţímu obrazu a podobě. Meziná-

rodní pakt o občanských a politických právech v čl. 26 zakazuje jakoukoliv 

                                                
88  http://www.pravnik.cz/uplna-zneni/uz-102.html. [cit. 16. 3. 2010]. 
89  Článek 25 (1): „Kaţdý má právo na takovou ţivotní úroveň, která by byla s to zajistit jeho 
zdraví a blahobyt i zdraví a blahobyt jeho rodiny, počítajíc v to zejména výţivu, šatstvo, byt a 
lékařskou péči, jakoţ i nezbytná sociální opatření; má právo na zabezpečení v nezaměstnanosti, v 

nemoci, při nezpůsobilosti k práci, při ovdovění, ve stáří nebo v ostatních případech ztráty 
výdělečných moţností, nastalé v důsledku okolností nezávislých na jeho vůli.“ Všeobecná deklarace 
lidských práv. Tamt. [cit. 16. 3. 2010]. 
90  Fischer, Milfait a kol., 97. 
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diskriminaci z jakéhokoliv důvodu,
91

 vymezuje se tedy proti ageismu vůči se-

niorům ve společnosti.  

Listina základních práv Evropské unie, nazývaná také Charta základ-

ních práv Evropské unie je dokument, který upřesňuje základní práva občanů 

EU. Základní práva vymezují v rámci 1. - 6. hlavy okruh základních lidských 

práv, kterými jsou důstojnost, svoboda, rovnost, solidarita, občanská práva a 

soudnictví. Listina vešla v platnost 1. 12. 2009. 

Listina je zaloţena na všeobecných hodnotách lidské důstojnosti, svobody, 

rovnosti, solidarity. Do středu zájmu staví jednotlivce. Čl. 1 hl. I nese název 

„Lidská důstojnost“ a hovoří o nedotknutelnosti lidské důstojnosti člověka, 

která musí být respektována a chráněna. Čl. 3 hl. I rozvádí oblasti ochrany prá-

va proti zneuţití (například v prvním bodě právo na respektování fyzické a 

duševní nedotknutelnosti člověka). Čl. 20 hl. III s názvem „Rovnost“ zdůraz-

ňuje rovnost kaţdého člověka před zákonem. Čl. 21 hl. III s názvem „Diskri-

minace“ zakazuje diskriminaci na základě zdravotního postiţení či věku.  

V čl. 25 hl. III s názvem „Práva starších osob“, unie uznává a respektuje 

práva starších osob na důstojný, nezávislý ţivot, aby měl podíl na společen-

ském a kulturním ţivotě. Listina se konkrétně a oficiálně zastává práv seniorů, 

které jsou zakotveny a právně závazné. Unie uznává a respektuje rovněţ práva 

osob se zdravotním postiţením se snahou usilovat o nejvyšší moţnou integraci 

(čl. 26 hl. III s názvem „Začlenění osob se zdravotním postiţením“). 

Důleţitý je čl. 4 hl. IV s názvem „Sociální zabezpečení a sociální pomoc“: 

uznává a respektuje nárok seniorů na sociální dávky v rámci sociálního zabez-

pečení a sociální sluţby zajišťující ochranu osob ve stáří, jako projev solidarity 

státu.
92

 

 

Uveďme zde také principy OSN pro seniory.
93

 Obsah principů se dotýká pě-

ti základních oblastí: nezávislost seniora, zařazení do společnosti, péče o senio-

ry, seberealizace seniora, důstojnost seniora. Vláda by měla tyto zásady zařadit 

do svých národních programů, aby byla respektována a chráněná důstojnost 

člověka ve stáří a kvalitní proţitek ţivota. „Senioři by měli ţít v důstojnosti a 

bezpečí a nemělo by být vyuţíváno jejich tělesné nebo duševní závislosti. Se 

                                                
91 http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2005020103. [cit. 16. 3. 2010]. 
92 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0001:0016:CS:PDF. [cit. 
26. 3. 2010]. 
93 Přijaté valným shromáţděním OSN 16. 12. 1991. http://www.mpsv.cz/cs/1111. [cit. 19. 3. 
2010]. 

http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2005020103
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0001:0016:CS:PDF
http://www.mpsv.cz/cs/1111
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seniory by mělo být dobře zacházeno bez ohledu na jejich věk a měli by být 

hodnoceni nezávisle na jejich ekonomickém přínosu.“
94

 

 

V rámci práv a etických kodexů se opakuje důraz na základní hodnoty, kte-

rými jsou rovnost, respekt k svobodě kaţdého, spravedlnost a solidarita.
95

 Jsou 

nazývána také jako základní práva, jelikoţ se odvozují z lidské důstojnosti člo-

věka a jeho potřeb, přísluší kaţdému člověku proto, ţe je člověkem.
96

 Je třeba 

tyto hodnoty formulované jako základní práva respektovat.  

U nás jsou tyto práva zakotveny ústavně: Listina základních práv a svo-

bod je součástí Ústavního zákona České republiky, má tedy právní závaznost. 

Listina základních práv a svobod v čl. 1 hl. 1 s názvem „Obecná ustanovení“ 

uvádí: „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a 

svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.“
97

 Zde 

zákon jasně hovoří o ochraně lidské důstojnosti v rámci právní platnosti: nedo-

tknutelnost hodnot důstojnosti a úcty k základním právům jsou povinni respek-

tovat a dodrţovat všichni občané ČR.  

 

Vzhledem k problematice důstojnosti a práv starších občanů je nutno zmínit, 

ţe i kdyţ jsou lidé ve stáří velmi zranitelnou a početnou skupinou osob, jsou 

skupinou bez specificky vymezeného práva. Podle sociologických statistik jsou 

osoby ve stáří v ČR nejpočetnější skupinou, která nemá svá specifická práva a 

má je pouze v rámci obecně ustanovených práv.  

Právně závazná Listina základních práv a svobod se zaměřuje obecně na 

ochranu práv občanů, ţádný článek jmenovitě, konkrétně ochranu práv seniorů 

nevymezuje: čl. 5 hl. 2. odd.1: „Základní lidská práva a svobody:“ „Kaţdý je 

způsobilý mít práva.“ Můţeme dodat, práva má kaţdý občan bez ohledu na věk 

a omezení, které mohou způsobovat fyzické i psychické změny ve stáří. Čl. 31 

hl. 4 s názvem „Hospodářská, sociální a kulturní práva“ uvádí: „Kaţdý má 

právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na 

bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví 

zákon.“ Zdraví je pro člověka ve stáří velkou hodnotou. Podléhá fyziologickým 

změnám stárnutí, které zasahují celistvě bio-psycho-sociální-spirituální sloţku 

člověka. 

                                                
94

 http://www.mpsv.cz/cs/1111. [cit. 19. 3. 2010]. 
95  Fischer, Jandejsek, Milfait a kol., 65. 

96  Skoblík, 177. 
97  http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html. [cit. 17. 3. 2010]. 
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Čl. 7 hl. 2. odd. 1. s názvem „Základní lidská práva a svobody“ zavazuje 

chránit soukromí člověka, čl. 10 (1) se zaměřuje na ochranu důstojnosti člově-

ka ve smyslu ochrany jeho osobní cti a pověsti, dále čl. 10 (3) zaštiťuje právně 

ochranu před zneuţitím a zveřejňováním osobních údajů.
98

 Bohuţel můţe do-

cházet k častému zneuţití těchto bodů článků. Především organizace poskytují-

cí sociální sluţby pro seniory by měli dbát na ochranu osobních údajů a citlivě 

s nimi zacházet, preventivně předcházet zneuţití seniorů.  

Naproti tomu specifické lidsko-právní dokumenty týkající se seniorů nejsou 

právně závazné. 

 

Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. má garantovat pomoc při pro-

sazovaní práv a zájmů seniorům, aby byla zachována jejich důstojnost. Reali-

zuje se prostřednictvím sítě sociální sluţeb.
99

 Obsahuje právní řád - Etický ko-

dex sociálních pracovníků, který pracovníky zavazuje jednat s člověkem na 

základě etického přístupu jehoţ „(…) nejvyšším cílem a měřítkem zodpověd-

ného jednání v sociální práce je osobní důstojnost kaţdého člověka.“
100

  

Mezinárodní akční plán pro problematiku stárnutí (Madrid 2002) 

Byl přijatý na prvním světovém shromáţdění o stárnutí ve Vídni 2002, je-

hoţ cílem bylo znovu vynést na povrch problematiku stárnutí a za pomoci výše 

uvedených principů OSN usilovat o podmínky, které by zajistili bezpečné a 

důstojné stáří, podpořili aktivní participaci seniorů na ţivotě ve společnosti, 

jako plnoprávných občanů. Plán navrhuje určitá doporučení, která by se ve 

státě mohla podniknout pro zlepšení nebo udrţení kvality ţivota člověka ve 

stáří. A to v rámci příslušných politik, sociálních a zdravotních sluţeb, výcho-

vy a vzdělání, generační a mezigenerační solidarity. Tématy akčního plánu jsou 

konkrétní cíle a závazky, mezi kterými také jsou: „(a) Plná realizace lidských 

práv a základních svobod všech starých lidí; (b) Dosaţení bezpečného stárnutí, 

                                                
98  Tamt., [cit. 17. 3. 2010]. 
99  Zákon o sociálních sluţbách 108/2006 sb ve znění 223/2009, paragraf 2: Základní zásady zá-

kona (2): „Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních sluţeb musí za-

chovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí 

působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, 

které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat 

jejich sociální začleňování. Sociální sluţby musí být poskytovány v zájmu osob a v náleţité kvalitě 

takovými způsoby, aby bylo vţdy důsledně zajištěno dodrţování lidských práv a základních svobod 

osob.“ http://www.atre.cz/zakony/page0048.htm. [cit. 16. 3. 2010]. 

100  Fischer, Jandejsek, Milfait a kol., 65. 
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které zahrnuje cíl vymýtit chudobu ve stáří a navázat na zásady OSN pro senio-

ry; (e) Zajištění plného proţívání ekonomických, sociálních a kulturních práv a 

občanských a politických práv lidí a odstranění všech forem násilí a diskrimi-

nace starých lidí; (g) Uznání zásadní důleţitosti rodin, mezigenerační vzájemné 

závislosti, solidarity a vzájemnosti pro sociální rozvoj.“
101

 

Mezinárodní akční plán do problematiky stárnutí zahrnul také snahu o pozi-

tivní obraz stárnutí a s cílem odstranit mylné stereotypní obrazy stárnutí (srov. 

mýty o stáří z předešlé části práce), uchopit lidskost a vyzvednout silné stránky 

člověka ve stáří. Jedním cílem v rámci bodu 113 je zvýšit uznání, autoritu, 

moudrost, produktivitu starších lidí ve společnosti, předcházet tak předsudkům, 

mýtům, zacházet se staršími lidmi citlivě, s respektem, důstojně. Mezinárodní 

akční plán se rovněţ obrací na pomoc médií, při propagaci pozitivního obrazu 

lidí ve stáří – zviditelnit jejich silné stránky, odvahu, tvořivost a moudrost a 

tímto způsobem odstranit tradované předsudky ve společnosti.
102

 

Právně závaznou listinou v ČR je Úmluva OSN o právech osob se zdra-

votním postižením,
103

 kterou je důleţité alespoň stručně zmínit: mnozí z řad 

seniorů jsou osoby se zdravotním postiţením anebo trpí určitou formou těles-

ného znevýhodnění. Účelem Úmluvy je podle úvodu prvního článku „podpo-

rovat úctu k přirozené důstojnosti“ a dále zajistit osobám se zdravotním posti-

ţením rovné příleţitosti v oblastech občanského, politického, hospodářského, 

sociálního a kulturního ţivota. Prioritou je komplexní ochrana práv a důstoj-

nosti člověka se zdravotním postiţením.  

 

Lidská práva jsou vrozená, nezcizitelná, týkají se všech lidí – dodejme – bez 

ohledu na věk. Původ lidských práv tkví v křesťanském pohledu na člověka, 

který teď nastíníme. 

3.2 Pohled na člověka z hlediska křesťanské spirituality 

Člověk není pouze bytostí tělesnou, ale i duchovní/spirituální. Abychom lépe 

pochopili kořen lidských práv a důstojnosti člověka, musíme nahlédnout do 

původu spirituální sloţky v člověku. V první části práce jsme naznačili, jak je 

moţné chápat spiritualitu obecně. V této kapitole se zaměříme na křesťanskou 

spiritualitu člověka, zvl. na původ duchovní/spirituální dimenze člověka.  

 

                                                
101  http://www.mpsv.cz/files/clanky/1205/madrid.pdf. [cit. 28. 3. 2010]. 
102  http://www.mpsv.cz/files/clanky/1205/madrid.pdf. [cit. 28. 3. 2010]. 
103  http://www.nrzp.cz/umluva-osn-o-pravech-osob-se-zdravotnim-postizenim/. [cit. 29. 3. 2010].  
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Slovo spiritualita je odvozeno z latinského slova „spiritus“ coţ znamená 

duch, dech, vzduch. „Spiritus,“ odv. z lat. slova „spirare“ znamená dýchat. 

Slovo „duch“ tedy „Boţí duch“ (Duch svatý) je odvozen z hebrejského slova 

„ruach“ znamená dech, vánek, vítr. Tedy Boţí duch je ten, který lidem dává 

dech – ţivot, je princip ţivota.
104

 Původ člověka je textově zakotven v knize 

Genezis (Gn 2,7): „I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl 

mu v chřípí dech ţivota. Tak se stal člověk ţivým tvorem.“ Bůh vdechuje do 

člověka svého Ducha a tím se člověk stává člověkem, ţivou duchovní bytostí, 

která se ve své přirozenosti vztahuje k Bohu, směřuje k tomu co ho přesahuje k 

(transcendentnu).
105

 Ve stáří, umírání vstupují tedy přirozeně do popředí spiri-

tuální potřeby,
106

 kterým je třeba věnovat pozornost, např. prostřednictvím du-

chovní péče.
107

 

Pramenem křesťanské spirituality je radostná zvěst o Jeţíši Kristu. V křes-

ťanské spiritualitě se uplatňuje náboţenská víra. Pro křesťanskou spiritualitu je 

důleţitý způsob pojetí a proţívání křesťanského ţivota. Odráţí vztah k Bohu, 

uchovává ho, projevuje se soukromou i veřejnou zboţností. Podle A. E. 

McGratha
108

 ji nelze přesně definovat, jelikoţ vychází z rozmanitosti proţívání 

víry a uplatňování v praxi. Uveďme pro ilustraci alespoň několik definic:
109

 

Spiritualita je: „proţitá zkušenost na základě křesťanské víry, která vede 

k duchovnímu růstu a rozvoji osobnosti,“ (sv. Ignác z Loyoly); „proţívání Bo-

ha, na základě kterého se snaţíme přeměnit náš ţivot,“ (Richard O´Brien: Cat-

holicism); „ţivot modlitby a činů – jím se projevuje autentická křesťanská ví-

ra,“ (Don E. Salies: Spirituality); „termín, popis toho jak si lze individuálně 

přisvojit tradiční křesťanský pohled na Boha. Je vyjádřena v termínech, které 

se týkají našich postojů, ţivotního stylu, aktivity,“ (Philips Sheldrake: Images 

of Holiness); „sama o sobě přesahující znak všech lidských bytostí a všeho,“ 

(Richard Woods: Christian Spirituality). Křesťanskou spiritualitu lze také chá-

pat jako způsob, jímţ křesťanští jednotlivci či skupiny usilují o prohloubení 

svého proţitku Boha nebo o „uplatňování přítomnosti Boţí“.
110

 

Duchovní ţivot v křesťanském smyslu je ţivot v Duchu a s Duchem svatým. 

Duch svatý je „duší naší duše,“
111

 dává smysl a sílu všemu lidskému. Nejsme 

                                                
104  Ţáková, 2011. 
105  Tamt. 
106  Opatrná, 68-72 uvádí nejtypičtější duchovní potřeby nemocných a umírajících, více k tomu viz. 

první část práce. 
107  Tímto tématem jsem se podrobněji zabývala ve své absolventské práci, viz. Pospíšilová, 83. 
108  McGrath, 13-15. 
109  Tamt., 15-17. 
110  Tamt. 
111  Špidlík, 12. 
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ţivi z vlastní síly, ale z Kristova ducha (srov. Řím 8,9-11). Písmo říká, ţe se 

máme nechat vést Duchem Boţím, který dosvědčuje našemu duchu, ţe jsme 

Boţí děti (srov. Řím 8,14-17). Je zdrojem inspirace k duchovní zralosti a ce-

listvému naplnění všech sloţek (bio-psycho-sociálních-spirituálních).
112

  

Křesťanská spiritualita se tedy týká proţívání vztahu mezi osobou a Bohem 

skrze následování příkladu Jeţíš Krista, který říká: „Já jsem cesta, pravda i 

ţivot. Nikdo nepřichází k Otci neţ skrze mne.“ (Jan 14,6) Modlitba, bible, 

konkrétní činy, běţný ţivot, společenství církve jsou prostorem, kde se můţe 

tento vztah rozvíjet, sytit, dál prohlubovat. Zmiňme, ţe základem teologického 

aspektu duchovního rozměru člověka je osobní důstojnost, dále svoboda, po-

znání, láska.
113

  

V následující kapitole se zaměříme na kořen důstojnosti člověka, který je 

ukotven ve stvoření člověka k Boţímu obrazu a podobě, v němţ tkví i původ 

lidských práv a jejich ochrany, jak bylo zmíněno výše.  

3.3 Člověk stvořený k Božímu obrazu a podobě 

Z křesťanského pohledu princip lidské důstojnosti vysvětlíme z hlediska bib-

lické antropologie. Téma stvoření člověka k Boţímu obrazu je postaveno na 

základě biblického zjevení, které je klíčem k porozumění toho, kdo je člověk a 

kde se nachází kořen jeho důstojnosti.  

Boţí obraz je tzv. definice člověka, vztahuje se na všechny lidi. Stvoření 

člověka je tedy neoddělitelným tajemstvím člověka a Boha. První biblická 

zpráva o stvoření člověka dokládá Gn 1,26 slovy: „I řekl Bůh: „učiňme člově-

ka, aby byl naším obrazem podle naší podoby.“ Další část zprávy pokračuje Gn 

1,27 slovy „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl ob-

razem Boţím, (…).“ Podle SZ výkladu výrazy „obraz“ a „podoba“ zdůrazňují 

to, co činí člověka člověkem: „společenství s Bohem.“
114  

Představme si blíţe pojmy „obraz“ a „podoba“. 

 

Slovo „obraz“: hebrejsky „Tselem“, řecky „Eikona,“ znamená podoba, tvar, 

forma. Slovo obraz vyjádřuje duchovní podobu člověka s Bohem. „Být obra-

zem Boţím znamená být osobou svobodnou, zodpovědnou“, zpřítomňovat Bo-

ha na zemi, reprezentovat ho.
115

 Podle Písma být obrazem Boţím naznačuje 

schopnost člověka ţít ve společenství s Bohem, ve vztahu blízkosti, zároveň i 

                                                
112  McGrath, 16.  
113  Boublík, 66. 
114  Výklady, 25. 
115  Ţáková, 20. 



 

38 

odlišnosti. Boţí obraz v člověku je jeho přirozeností, zahrnuje celistvě člověka. 

Bible ukazuje na celistvou konstituci člověka, který je stvořen v duchovní, tě-

lesné, společenské jednotě.  

Slovo „podoba“ vychází z hebrejského „D´mut,“ prohlubuje význam slova 

„obraz“. Obraz a podoba nemohou být od sebe odděleny. Podoba můţe zna-

menat svobodu, vztah mezi Stvořitelem a stvořeným.
116

 Podoba Boţí je podsta-

tou lidství a smyslu jeho stvoření, lidé jsou určení tedy k tomu, aby se podobali 

Bohu.
117

  

Stvoření člověka je vrcholem stvořitelského díla, vychází z osobního roz-

hodnutí Boha: „Učiňme člověka“ (srov. Gn 1,26). Bůh se rozhoduje sám 

v sobě, činí člověka jako takového. Výraz Adam znamená podle hebrejského 

originálu „člověk“. Bůh činí člověka jako celek, není tedy slepenec různých 

sloţek, je bytostí, poznamenaný Boţím dotykem, přijat za Boţí vlastnictví. 

Bůh určil člověka k tomu, aby skrze něj zjevoval sebe sama, svou vůli a moc, 

vyjadřoval svou pravdu i lásku.
118

 Člověk má tedy velmi výsadní postavení 

mezi ostatním stvořením. To dokládá druhá zpráva o stvoření, kterou zde zmí-

níme.  

Gn 2,7 „I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu 

v chřípí dech ţivota. Tak se stal člověk ţivým tvorem.“ Starozákonní výklad 

slova „vytvořil“ přirovnává činnost Hospodina k práci hrnčíře. Činnost stvoři-

tele líčí hebrejské slovo „Návar“, coţ znamená formovat. „Je to činnost hrnčíře 

na hrnčířském kruhu, kdy dává nádobě tvar.“
119

 Bůh člověka formuje jako ná-

dobu, které dává v přesném významu tvar, funkci, strukturu vztahu. Výraz „vy-

tvářet“ líčí představu o Boţí péči a trpělivosti
120

, na které výkladem odkazuje 

Izajáš slovy: „Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, 

Izraeli: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě, tvým jménem jsi můj“ 

(Iz 43,1). Anebo: „Ale nyní, Hospodine, tys náš Otec! My jsme hlína, ty náš 

tvůrce, a my všichni jsme dílo tvých rukou“ (Iz 64,7).
121

 Bůh člověka činil, 

formoval a dalo by se říct, ţe se tímto procesem vytvářel vztah k člověku.  

Bůh člověka tvoří z prachu země. Pojem prach označuje kvalitu země, která 

je neobdělávaná.
122

 Člověk je tedy prach. Prach se zformovat nedá, neoznačuje 

                                                
116  Ţáková, 20. 
117  Beneš, 49. In: Milfait, 
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118  Výklady, 24-25. 
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120  Výklady, 30. 
121  Tamt. 
122  Ţáková, 21. 
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materiál, ale jakost. Ukazuje se tím lidská chatrnost a pomíjivost. Po té Bůh 

člověku „vdechl v chřípí dech ţivota“, člověk se stal ţivým tvorem. „Současně 

s ţivotem vdechuje Bůh do srdce člověka svou podobu, kterou je láska, schop-

nost milovat a tvořit vztah.“
123

 Tímto aktem Bůh vyvyšuje člověka nad všecko 

stvoření, určil mu zvláštní postavení tím, ţe do něj sám vdechl dech ţivota a 

tak se člověk stal jedinečným, ţivým tvorem. Bezpodmínečnou důstojností, 

kterou Bůh vloţil do kaţdého člověka, člověk nabyl svůj původ. „Co je člověk, 

ţe na něho pamatuješ, syn člověka, ţe se ho ujímáš? Jen maličko jsi ho omezil, 

ţe není roven Bohu, korunuješ ho důstojností“ (Ţ 8,5-6). Člověk je určený pro 

společenství s Bohem, můţe rozumět Boţí vůli. Je více neţ ostatní stvoření, 

právě svou spirituální stránkou, vykreslující podobnost s Bohem. „Je stvořen 

pro sluţbu Bohu, Bůh mu dal vysoké poslání.“
124

 Dále „svěřuješ mu vládu nad 

dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš (…)“ (Ţ 8,7). 

Boţí obraz v člověku byl narušen hříchem (zneuţití postavení, svobody, od-

porování Boţí vůli). Tímto lidská schopnost pro pravdu, dobro a spravedlnost 

byla narušena, stopy obrazu Boţího byly zastřeny. 

V Novém zákoně je starozákonní obraz stvoření dovršen v obrazu Krista 

(imago Christi), který je dokonalým obrazem Boţím (imago Dei), zakládající 

dle křesťanského pojetí důstojnost člověka. V listě Kolosanům se o tom píše: 

„On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření“ (Kol 1,15). V 

Kristu a skrze něj je ukotveno a obnoveno synovství člověka k nebeskému Ot-

ci. Člověk se můţe aktivně snaţit obnovovat v sobě Boţí obraz, připodobňovat 

se mu například svátostmi. Křtem skrze Krista odumíráme starému člověku, 

oblékáme nového člověka (srov. Gal 3,27:„Neboť vy všichni, kteří jste byli 

pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli“). Skrze Krista se odstraňují jakékoliv 

rozdíly mezi lidmi, všichni se stávají jedno v něm (srov. Gal 3,28: „Není uţ 

rozdíl mezi ţidem a pohanem, otrokem a svobodným, muţe a ţenou. Vy všich-

ni jste jedno v Kristu Jeţíši.“ Přijímáním a následováním Krista se člověk stává 

novým stvořením.
125

  

3.4 Shrnutí 

Obraz a podobenství Boha je dar, který nelze ztratit. Tento transcendentální 

přesah člověka nad ostatním stvořením, mu určuje výsadní postavení. Člověk 

má duši (nefeš), která je vázána na tělo. Člověk je celistvou bytostí – jeho duše 

                                                
123  Tamt. 
124  Mánek, 16. 
125  Pavlincová, 293. 
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by neexistovala bez těla stejně jako dýchání bez dýchacího orgánu.
126

 Tím, ţe 

je duše člověka vázána na tělo, má člověk potřeby tělesné i duševní. Duch tělo 

oţivuje.
127

 Člověk se tedy skrze Ducha svatého stává ţivou bytostí v těle. Dua-

listický pohled na duši i tělo
128

 Bible nepřipouští, z pohledu biblické antropo-

logie je člověk chápán celostně. Je tělem, duší, duchem, srdcem,
129

 které tvoří 

neoddělitelnou jednotu. To pak platí i u nezvratitelnosti lidské důstojnosti.  

Skrze tělo Kristovo můţe být v lidském těle Boţí obraz a podoba obnovo-

vána. Z toho důvodu člověk ve stáří můţe stále obnovovat a posilovat svého 

ducha v utrpení, bolesti, ztrátách.  

Úbytkem fyzické síly, krásy, pruţnosti, výkonu, mentálních schopností, jak 

jsme si jiţ výše uvedli, člověk ve stáří nepřestává být člověkem, bez nároku na 

důstojný přístup a péči. Tělo starého člověka je chrámem ducha svatého, 

v kterém bydlí Boţí duch (srov. 1Kor. 6,19). Z toho důvodu porušení těla ne-

vhodným zacházením, zneuctěním (druhým či sebou), zanedbáním péče, je 

proviněním proti jeho důstojnosti a proti samotnému obrazu Boha. Tímto mů-

ţeme upozornit také na nutnost adekvátního, důstojnost respektujícího přístupu 

lékařů a sester vůči starším pacientům, k umírajícím v rámci našich nemocnic, 

či v rezidenčních zařízeních. Vzhledem k právě načrtnutému obrazu člověka – 

být obrazem Boţím – si vzpomeňme na kontrastné vnímání stáří ve společnos-

ti, načrtnuté výše v podobě mýtů, stereotypů a předsudků, které pokřivují, zne-

hodnocují obraz člověka – seniora.  

Zpráva o stvoření člověka k Boţímu obrazu se týká všech lidí bez rozdílu ve 

stejné míře. Stvořením Bůh člověku propůjčil lidskou důstojnost. Tímto děním 

mezi člověkem a Bohem dostal ţivot člověka smysl.
130

 Jeţíš Kristus naplňuje 

úkol být obrazem Boha, svou smrtí očišťuje, ukazuje kým má člověk být. „Je-

ţíš jako Boţí obraz dává člověku sílu k pravému bytí.“ V jeho lidství je nám 

poloţen důraz na odpovědnost za lidský ţivot Bohu.
131

  

Zde spatřujeme, ţe imago Dei i imago Christi je primárně darem, který je 

člověku nabízen a věnován Bohem skrze Jeţíše Krista, a to bez ohledu na jaké-

                                                
126  https://is.jabok.cz/auth/el/JA10/zima2011/T322/um/Celistvost.ppt. [cit. 25. 11. 2011].  
127  Boţí duch v člověku, v něm se odehrává dynamický vztah mezi člověkem a Bohem, skrze něj 

je zplnomocněn, vědomě proţívá své já, city atd. (Srov. tamt.) 
128  Oddělují duši a tělo. Přičemţ hodnota těla je opomíjena sníţena na pouhý materiál či prostře-

dek pro účel nesmrtelné, nemateriální duše. Důsledkem je porušení důstojnosti těla, sníţením jeho 

hodnoty, určení. (Srov. tamt.) 
129  Celý člověk. Nejvnitřnější jádro, z kterého vychází dobré i zlé myšlenky tvoří svědomí. „Vyja-

dřuje jednotu rozumu, emoce, vůle, etický a duchovní postoj. 

https://is.jabok.cz/auth/el/JA10/zima2011/T322/um/Celistvost.ppt. [cit. 25. 11. 2011]. 
130 Mánek, 22.  
131  Tamt., 22-23. 
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koli podmínky a znaky. Jako dar je vázán na lidské bytí. Stejně tak je vystavěn 

lidsko-právní princip lidské důstojnosti. Proto hovoříme o universalitě lidské 

důstojnosti. Obé tak nevylučuje například osoby slabé či nemocné a náleţí 

kaţdému, tzn. i těm, kdo nejsou jiţ tak výkonní, zdatní a silní. To je klíčové 

právě v kontextu této práce. 

Některé stránky či aspekty ţivota člověka ve stáří, jak je předkládají biblic-

ké texty, si představíme dále. 
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4 Charakteristika stáří z pohledu bible 

4.1 Biblický pohled na aspekty stáří a člověka ve stáří  

Nahlédněme teď na pojetí stáří a seniora v bibli a srovnejme jednotlivé aspekty 

stáří v bibli se současným pohledem na stáří a seniora, tak jak jsme je přednesli 

v první části práce. Velmi zajímavé je nahlédnout do základní biblické termi-

nologie stáří a věkového vymezení seniora v bibli. Jakými výrazy je stáří, seni-

or označen v bibli? Můţeme je srovnat se současnými výrazy, uvedenými výše 

v první části práce. 

V bibli můţeme nalézt pojem „starší“ (hebrejsky „zagen“), který je odvozen 

od slovního kořene s významem stáří. Označoval titul vládců, kteří měli ve 

starověké společnosti na základě věku a zkušeností autoritu, potřebnou kvalifi-

kaci k tomu nejlépe vládnout.
132

  

Terminologie odkazuje na váţenost stáří a roli starších v tehdejší společnos-

ti. 

V bibli v SZ textech nalezneme termín „starší“ pouţitý pro roli občanských 

úředníků, představitelů kmenů (Dt 5,23, 29,10) téţ pro správce a soudce (Joz 

8,33) a pro představitele rodin. Kaţdé město mělo své starší, kteří se starali o 

vládu, úřední činnost, pořádek (zatýkání vrahů Dt 19,12; vedení vyšetřování Dt 

21,12). V době královské působila skupina „starší Izraele,“ kteří pomáhali 

ve vysoké funkci předákům (ustanovovali, vybírali krále (1 S 8,4n). Šalamoun 

uznával jejich postavení (1Kr 8,13), dále téţ Chizkiáš (2 Kr 19,2). Jejich auto-

rita byla rovněţ občanská. V Novém zákoně starší lidu rozhodovali o náboţen-

ských záleţitostech (např. vylučovali ze synagogy).
133

  

V bibli také nalezneme výraz „stařec“. Například v Ţ 105,22: „aby velmoţe 

k sobě připoutal a moudrosti učil jeho starce.“
134

 

Průměrná délka ţivota člověka, jak předkládá Písmo, byla v porovnání se 

současnou délkou doţití nesrovnatelně vysoká. Například neobvykle vysoký 

věk byl připisován praotcům v rodokmenech před potopou. Praotec Abraham 

zemřel ve věku 175 let (Gn 25,7), Sára ve věku 127 let, Izák ve věku 180 let 

(Gn 35,28), Jákob ve věku 147 let (Gn 47,28) a Josef ve věku 110 let (Gn 

50,22). Podle biblického slovníku stáří předcházelo období zralosti a začátek 

stáří se datoval od šedesátého roku ţivota. Na věk a délku ţivota odkazují i 

slova Ţ 90,10:„Počet našich let je sedmdesát roků, jsme-li při síle, pak osmde-

                                                
132  Douglas, 969. 
133  Tamt. 
134  Srov. tamt.  
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sát (…).“
135

 Datace počátku období stáří v bibli je shodná s věkovým členěním 

světové zdravotnické organizace, která šedesátý rok ţivota řadí mezi rané stáří, 

viz výše. 

Biblický slovník uvádí za znak starců šedé vousy, vlasy. V Novém zákoně i 

Kristus je zobrazován s bílými vlasy, je ztotoţňován s „Věkovitými“, kniha 

Zjevení to líčí slovy: „Jeho hlava a vlasy bělostné jako sněhobílá vlna, jeho oči 

jako plamen ohně“ (Zj 1,14).
136

 Naproti tomu kniha Přísloví k šedinám přidává 

za důleţitý znak spravedlnost člověka ve stáří slovy „šediny jsou ozdobnou 

korunou, lze je nalézt na cestě spravedlnosti“ (Př 16,31). Dalším důleţitý zna-

kem stáří je moudrost, zkušenost. Kniha Job říká: „Ať promluví léta, ti, kteří 

mají let mnoho, ať s moudrostí seznamují“ (Job 32,7). O moudrosti starců 

svědčí První kniha královská slovy „Král Rechabeám se radil se starci, kteří 

byli ve sluţbách jeho otce Šalamouna, dokud ještě ţil. (…)“ (1 Kr 12,6). Bible 

si daleko více váţí stáří a moudrosti, která se s tímto věkem spojuje. Znaky 

stáří v Bibli v sobě nesou určitý vzor či obraz seniora. Dalo by se říci, ţe jsou 

oděvem důstojnosti, skrze které k nim společnost s patřičnou váţností, úctou 

přistupovala. 

Stáří je v Bibli pokládáno za znamení Boţí přízně, znamenalo dosaţení pl-

nosti dnů.
137

 Bible ukazuje na zcela odlišné aspekty stáří v porovnání se sou-

časným vnějším pohledem na člověka, kde je kladen důraz na zakrývání „še-

din;“ oddálení projevů stáří různými prostředky je dokonce specifickým před-

mětem výzkumu. V první části práce jsme uvedli experimentální gerontologii 

zaměřenou na prevenci procesu stárnutí a zachování člověka co nejdéle mla-

dým. Ve společnosti je preferován kult mládí. Pravá tvář stáří se vytrácí, nebo 

odsouvá do pozadí.  

Písmo se nevymezuje jednostranně pouze na kladné hodnocení stáří, ale je 

otevřené k projevům stárnutí a těţkostem, které přináší. Například kniha Gene-

sis popisuje biologickou sešlost stáří Abraháma a Sáry slovy „(…) Byli staří, 

sešlí věkem, a Sáře jiţ ustal běh ţenský (…)“ (Gn 18,11). Podobně je tomu i u 

Izáka: „Kdyţ Izák zestárl, jeho oči vyhasly, takţe neviděl (…)“ (Gn 27,1). Bib-

le líčí obtíţnost přijmout vysoké stáří, tedy jak bylo výše řečeno, obtíţnost in-

tegrovat stáří do ţivota. Zoufalství, bezmoc popisuje Sir 41,2 slovy: „Smrti, jak 

dobrý je tvůj rozsudek pro člověka nuzného a toho, jehoţ síly ochabují, pro 

člověka vysokého stáří, pro něhoţ je všechno obtíţné, všemu se brání a ztrácí 

trpělivost.“ 

                                                
135  Tamt., 1085. 
136  Tamt., 1084. 
137  Tamt. 
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4.2. Stáří očima Jana Pavla II. 

Jan Pavel II. odkazuje na potřebu naděje ve světle víry a trpělivému odevzdání 

se Bohu v utrpení, nemoci. Uvedeme zde prodrobněji pohled Jana Pavla II., 

který – sám jiţ v době svého stáří – píše „List starým lidem.“ List, jiţ výše 

zmíněný, nám pomáhá propojit některé aspekty problematiky stáří a stárnutí s 

těmi, které jsme si uvedli na začátku práce. Papeţ vybízí k naději, s odkazem 

na slovy Písma. Průřezově popisuje jednotlivé aspekty stáří pomocí slov Písma 

a aplikuje na současné problémy stáří, seniora ve společnosti. Listem sdílí 

vlastní stáří, hovoří jak k seniorům, tak k mladým lidem. Papeţ se v listě obrací 

zejména ke všem starým lidem všech kultur. Adresuje ho v roce 1999, který 

OSN věnovala starým lidem, aby připoutala pozornost veřejnosti na situaci lidí 

ve stáří a jejich problémy. Svým listem papeţ sdílí svou blízkost s lidmi ve 

stáří pod optikou pohledu Boţí lásky, jeho vedení a podpory.
138

  

Rekapitulací ţivotních událostí (tzv. první světová válka, totalitní reţim), 

kdy byla porušována lidská práva v mnoha národech, povaţuje za největší pří-

nos rozvoj lidských práv,
139

 o nichţ jsme v souvislosti s ochranou důstojnosti 

člověka jiţ hovořili. Jan Pavel II líčí ve světle Písma, jaký má být člověk ve 

stáří. Odkazuje se na apoštola Pavla slovy „starší muţi ať jsou střídmí, váţní, 

rozumní, ať jsou zdraví ve víře, lásce a trpělivosti. Podobně starší ţeny ať se 

chovají důstojně, ať nepomlouvají a nepropadají přílišnému pití vína. Ať vyu-

čují mladší ţeny v dobrém (…)“ (Tit 2,2-4).
140

 (Preferenci zdraví, aktivního a 

důstojného stáří jsme uvedli v rámci základních principů Národního programu 

přípravy na stáří a stárnutí.)  

Jan Pavel II. se v Listu dotýká současného problému mystifikace seniorů ve 

společnosti, jejich vyčleňování, problému jejich údajné nepotřebnosti, a naopak 

významu stáří pro společnost. Těchto otázek jsme se jiţ také dotkli: problémy 

diskriminace, předsudků, stereotypních představ deformujících obraz seniora v 

společnosti vrcholí v popření skutečného přínosu seniorů pro společnost.  

Proti tomu papeţ vyslovuje své přání, aby „společnost dokázala plně ocenit 

staré lidi“. Dále dodává, ţe senioři „(...) mohou být oporou pro kroky mladých, 

kteří se ocitají na prahu ţivota, aby vyzkoušeli jeho cesty.“
141

 „Cos v mládí 

nenashromáţdil, jak bys ve stáří mohl najít?“ (Sir 25,3). Jan Pavel II. zobrazuje 

svými slovy neměnnost lidského ducha: tělo stárne, ale lidský duch zůstává 

„stále mladý“, proto staří lidé mohou být dokonalým zdrojem povzbuzení pro 

                                                
138  Jan Pavel II., 1-2. 
139  Tamt., 4-5. 
140  Tamt., 9. 
141  Tamt. 13-14. 
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druhé, posilou vlastním příkladem:
142

 „Korunou starců jsou bohaté zkušenosti a 

jejich chloubou bázeň před Hospodinem“ (Sir 25,6).  

Staří lidé nesou kořeny minulosti do naší přítomnosti, jsou to pamětníci, kte-

rých bychom si měli podle papeţe váţit, cenit pro to, co proţili, co nesou dál 

dalším generacím.
143

 Tento rozměr podrobněji vylíčí ilustrativní biblické pří-

běhy v samostatné části práce.  

Papeţ také nezastírá aspekt křehkosti stáří a vyzývá k solidaritě mezi gene-

racemi. Biblická tradice zastávala úctu k rodičům v rámci přikázání „Cti otce 

svého i matku svou,“ kde na jedné straně byla povinnost péče o rodiče ve stáří 

a úcta ke všemu dobrému, co v minulosti vykonali.
144

  

Navracíme se postupně k biblickému ideálu, „přebývání starého člověka 

v rodině,“
145

 jak jsme uvedli v rámci bodu rodina a péče, uvedený jako jeden 

z cílů Národního programu přípravy na stáří a stárnutí. Podle papeţe úcta ke 

starým lidem zahrnuje 3 povinnosti: přijetí, péči o ně, ocenění jejich schopnos-

tí, aby se cítili být ţivou součástí společnosti.
146

  

Jan Pavel II. dává v Listě návod, jak podpořit uţitečnost seniorů a úctu vůči 

nim, rezonuje spolu s koncepcí hlavních témat Národního programu přípravy, 

které jsme podrobně uvedli. Jan Pavel II. v Listě podporuje přínos vdovců, 

vdov pro křesťanská společenství, kteří mohou slouţit ve farnosti modlitbou, 

napomáhat v předávání duchovních hodnot vnukům. Zároveň papeţ zmiňuje 

nemocné osoby ve stáří, potřebu jejich modlitby.
147

  

Stáří je slovy ţalmu obdobím směřování k „vrcholu radosti“: „Stezku ţivota 

mi dáváš poznat, vrcholem radosti je být s tebou“ (Ţ 16,11). Ukazuje na hranici 

mezi ţivotem a smrtí, více člověka přibliţuje k tomuto vědomí vlastní koneč-

nosti ţivota. Slova ţalmu to dokládají povzbuzujícími slovy: „Velkou cenu má 

v Hospodinových očích oddanost jeho věrných aţ k smrti“ (Ţ 116,15). Zmiňuje 

to i papeţ Jan Pavel II., který v Listu reflektuje svoji ţivotní zkušenost: „Je-li 

ţivot putováním do nebeské vlasti, je stáří obdobím, v němţ se mnohem samo-

zřejměji hledí na práh věčnosti.“
148

 

V následující kapitole nás od úvah o významu stáří pro konečnost ţivota 

biblické příběhy uvedou do skutečnosti proţívání ţivota ve stáří a jeho důleţi-

                                                
142  Tamt., 13. 
143  Tamt., 11. 
144  Tamt., 12. 
145  Tamt., 14-15. 
146  Tamt., 3. 
147  Tamt., 15. 
148  Tamt., 16. 
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tosti. Biblické příběhy jsou rozděleny podle témat, kterými je moţno konkrétně 

a vyváţeně ukázat na silné i „stinné“ stránky stáří. 

4.3 Ilustrativní biblické příběhy o stáří a jejich reflexe 

Obraz stáří nám ilustrují biblické postavy, poskytují nám různou optiku na 

aspekty stáří. Bible velmi realisticky a pestře líčí proţívání, jedinečnost stáří, 

těţké i radostné kontury stáří, které vše staví na Bohu a člověku, jenţ má svo-

bodu, vůli ovlivnit kvalitu ţivota stáří, udělit smysl tomuto období, ačkoliv 

vnější okolnosti ţivota se můţou jevit jako naprosto nemoţné pro nalezení to-

hoto smyslu.  

4.3.1 Starosti stáří v Písmu 

Stáří má svá bohatství, ale také své starosti, trápení, které bible nepřehlíţí, ale 

realisticky vykresluje slovy Kazatele: „Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech 

svého jinošství, neţ nastanou zlé dny a neţ se zatmí slunce a světlo, měsíc, 

hvězdy, a vrátí se po dešti mraky. V ten den se začnou třást stráţcové domu a 

muţové zdatní se zkřiví a mlečky nechají práce a bude jich málo, a ty, kdo hle-

dí z oken, obestře temnota, a zavřou se dveře do ulice a ztiší se hlas mlýnku a 

vstávat se bude za šveholu ptactva a všechny zpěvy budou znít přidušeně. A 

člověk se bude bát výšek a úrazů na cestě a rozkvete mandloň a těţce se povle-

če kobylka a kapara ztratí účinnost. Člověk se vydá do svého věčného domu a 

ulicí budou obcházet ti, kdo naříkají nad mrtvými. Pamatuj na svého Stvořitele, 

neţ se přetrhne stříbrný provaz a rozbije se mísa zlatá a dţbán se roztříští nad 

zřídlem a kolu u studny se zláme. A prach se vrátí k Bohu, který jej dal“ (Kaz 

12,1-7). Slova Písma také zobrazují ztrátu zraku, zubů, tělesnou ochablost, 

slabost, nespavost, úzkostlivost, oslabenou ctiţádostivost.
149

 Kazatel slabostmi 

stáří upozorňuje na čas, s nimiţ přichází různá omezení na bio-psycho-sociální 

rovině, o kterých jsme hovořili. Ukazuje na duchovní rovinu bytí a směřování 

ţivota k Bohu, ať uţ v mládí, tak i v stáří. Slova ţalmisty o tom dál hovoří: 

„Nezamítej mě v čas stáří, neopouštěj mě, kdyţ pozbývám sil“ (Ţ 71,9). Právě 

člověk ve stáří, kdy prochází bolestmi, ztrátou blízkých, osamocením se, má 

vnitřně tendenci obracet k Bohu, svému Stvořiteli (srov. kp. Spiritualita člově-

ka ve stáří). 

                                                
149  Douglas, 1084. 
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4.3.2 Biblické příběhy a jejich reflexe 

Příběh Samuela a Elího (1Sam, 1-3) 

Chana, ţena Elkána, nemohla mít děti, byla pokořovaná, modlila se v skrytu 

srdce k Hospodinu v chrámě, kde působil kněz Elí. (srov. 1Sam 1,12-15) „Elí 

odpověděl: „Jdi v pokoji. Bůh Izraele ti dá, zač jsi ho tak naléhavě prosila“ 

(1Sam 1,17). Hospodin ji vyslyšel a daroval jí syna. Chana přivedla Samuela 

(to je vyslyšel Bůh) k zasvěcení Hospodinu, jak mu slíbila, do chrámu kněze 

Elího, kde potom od dětství Samuel slouţil Hospodinu. (srov. 1Sam 2,11) 

Elí byl kněz, který měl dva syny. Jeho synové znesvěcovali obětní dary pro 

Hospodina. „Elí byl jiţ velmi starý. Slyšel o všem, čeho se dopouštěli jeho sy-

nové na celém Izraeli (...)“ (1Sam 2,22). Hospodin k Elímu promluvil. Sdělil 

mu, co jeho synové konají a změnil prvotní povolání jeho rodu slovy „proto 

slyš výrok Hospodina, Boha Izraele. Prohlásil jsem sice, ţe tvůj dům a tvůj rod 

budou přede mnou konat svůj úřad věčně. Ale nyní je toto Hospodinův výrok: 

Jsem toho dalek! Ty, kdo mě ctí, poctím, ale ti, kdo mnou pohrdají, budou 

zlehčení. Hle přicházejí dny, kdy odetnu rámě tobě i tvému rodu, takţe tvůj 

dům zůstane bez starce. Spatříš souţení, jeţ dolehne na příbytek při všem dob-

rém, co Bůh učiní Izraeli. Uţ nikdy v tvém domě nebude stařec. (…) Tvé oči 

vyhasnou a tvá duše se naplní steskem, všichni, kdo rozmnoţí tvůj dům, ze-

mřou v muţském věku“ (1Sam 2,30-33). „(…) Sobě však ustanovím věrného 

kněze, který bude konat, co mám na srdci a v mysli“ (1 Sam 2,35).  

To řekl Hospodin Elímu dříve neţ si zavolal Samuela. Prostřednictvím kně-

ze Elího Bůh zavolal Samuela, kterému oznámil, ţe dům Elího navěky odsuzu-

je za nepravosti jeho synů, o nichţ Elí věděl a proti nimţ nezakročil 

(srov.1Sam 3,13-14). Elí věděl, ţe k Samuelovi promluvil Hospodin (srov. 

1Sam 3,4-9). „Otázal se: „Co to bylo, o čem s tebou mluvil? Nic prosím přede 

mnou nezatajuj! Ať s tebou Bůh udělá, co chce, jestliţe přede mnou zatajíš 

něco z toho všeho, o čem s tebou mluvil!“ „Samuel mu tedy oznámil všechno a 

nic před ním nezatajil. A on řekl: „On je Hospodin. Ať učiní, co je dobré v jeho 

očích“ (1 Sam 3,17-18).  

Hospodin se dál Samuelovi zjevoval svým slovem. On obdrţel tedy od 

Hospodina prorocké pověření, o kterém věděl celý Izrael. (srov. 1 Sam 3, 20-

21.) 

Dům kněze Elího byl zbaven starce – poţehnání, protoţe jeho synové zne-

světili oběti, dary Izraelitů pro Hospodina a ţili rozmařilým ţivotem proti Hos-

podinu. Bůh proto dalším generacím nedopřál dožít se stáří. Na konci ţivota 
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Hospodin Elímu několikrát zjevil pravdu. Teprve od Samuela Elí Hospodinova 

slova odevzdaně přijal. Tento příběh nám ukazuje na plody ţivota, které ve 

stáří odkrývají svou pravou tvář, podstatu, např. neposlušnost synů vůči starší-

mu otci, plody výchovy, starostlivosti o kněţský úřad, znesvěcení duchovních 

hodnot, zakrývání očí Elího před pravdou i ve stáří aţ do vyhrocené situace 

ztráty role staršího a starších pro další generace. Elí ve svém stáří slouţil Hos-

podinu v chrámě, měl svou roli a zodpovědnost. Příběh ukazuje na negativní 

stránku starce, který nebyl ochotný zakročit vůči svým bezboţným synům ra-

zantněji. Ztratil autoritu otce, i nakloněnost Boha. Byl bezmocný. V příběhu se 

mladíci postavili proti Hospodinu a zneuţívali kněţského postavení. „Elíovci 

však znehodnotili kněţskou důstojnost a z práva udělali libovůli.“
150

 Elí nepra-

vosti synů snášel, zneuctil svým pasivním postojem Hospodina. Hospodin za-

kročil odebráním kněţského úřadu, který jim přislíbil. Povolal Samuela pro-

střednictvím Elího, který nebyl schopen vidět. „ (….) oči mu začaly pohasínat, 

takţe neviděl“.(1 Sam3,2) Podle SZ výkladu pohaslé oči nejsou příznakem 

stáří, ale neschopností přijímat a chápat Boţí zjevení.
151

 Elí věděl, ţe Hospodin 

promluvil k Samuelovi, chtěl vědět, co mu řekl. V jeho naléhání můţeme spat-

řit strach, obavy, nátlak na Samuela. Elí od Samuela slovo Boţí odevzdaně 

přijal. Hospodin zasáhl v jeho stáří, sdělil mu, jaké plody v ţivotě přinesly hří-

chy jeho synů a zaostávání kněţského úřadu, výchovy. Naproti tomu je ukázá-

na moudrost a poslušnost mladého Samuela, který se nechá vést a vyučovat 

starším knězem Elím na rozdíl od jeho synů. Proto Hospodin daroval kněţský 

úřad Samuelovi. 

 Biblický příběh je také příběhem neúcty ke stáří, která vede k úpadku spo-

lečnosti (odejmutí stáří rodu Éliovců). „V lidu bude popohánět jeden druhého, 

druh druha, chlapec zaútočí na starého, bezcitný na váţeného“ (Iz 3,5).
152

 Do-

ţití dlouhého věku není samozřejmost, ale velký dar a poţehnání od Hospodi-

na. 

Svědek víry: Mučednictví Eleazarovo (2Mak 6,18-31) 

„Jistému Eleazarovi, jednomu z předních znalců Zákona, který byl pokročilého 

věku a ušlechtilých rysů tváře, otevřeli násilím ústa a nutili ho pozřít vepřové 

maso. On však zvolil raději čestnou smrt neţ ţivot s potupou a dobrovolně šel 

na popraviště. Pokrm, který měl sníst, vyplivl. Těm, kdo zůstanou, tím dál pří-

klad, jak odmítat zakázaná jídla i přes všechnu lásku k ţivotu. Dohlíţitelé nad 

                                                
150  Starý zákon, 31. 
151  Starý zákon, 33-34. 
152  Srov. Douglas, 1084. 
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bezboţnými obětními slavnostmi, kteří se s tím muţem znali ještě z dřívějších 

dob, ho vzali stranou a přemlouvali, aby si dal přinést kusy masa, z něhoţ má 

dovoleno jíst, aby si je sám připravil a přitom předstíral, ţe jí maso z obětí na-

řízených králem. Kdyţ prý to udělá, unikne smrti a pro staré přátelství s nimi 

dojde vlídného zacházení. On však učinil významné rozhodnutí, hodné věku a 

důstojnosti stáří, vznešených šedin a od mládí nejvzornějšího chování, zvláště 

pak dbal svatého a Bohem daného zákonodárství, kdyţ odpověděl, aby jej po-

slali do podsvětí. „Nesluší se,“ řekl, „abychom se ve svém věku přetvařovali, 

protoţe by mnozí z mladých soudili, ţe Eleazar se ve svých devadesáti letech 

stal odpadlíkem. Ty bych pro své pokrytectví a okamţik prchavého ţivota ha-

nebně oklamal a na své stáří tak přivodil potupnou poskvrnu. A i kdybych pro 

přítomnost unikl trestu lidí, neuniknu rukám Vševládného, ať ţivý nebo mrtvý. 

Proto se nyní statečně vzdávám ţivota, abych se ukázal hoden svého stáří, aby 

ochotně a důstojně šli na smrt za vznešené a svaté zákony.“ To řekl a hned 

vstoupil na popraviště. Blahosklonnost, kterou mu ještě krátce předtím projevi-

li jeho průvodci, se změnila v nepřátelství pro ta slova, která pokládali za šílen-

ství. Kdyţ skonával pod ranami, se sténáním pravil: „Hospodinu, který má sva-

té poznání, je zjevné, ţe jsem mohl uniknout smrti, snáším na svém těle krutá 

muka bičování a v duši to rád vytrpím z posvátné bázně k němu.“ Tak skonal a 

zanechal svou smrtí příklad hrdinství a památku ctnosti nejen mladým, ale i 

většině národa.“ 

Biblický text vykresluje ušlechtilost tváře muţe pokročilého věku, vzneše-

nost šedin. Bible vylíčila typ krásy, který dnešní společnost opomíjí, slovy 

„(…) byl pokročilého věku a ušlechtilých rysů tváře (…)“ (2Mak 6,18). Nic 

nechtěl předstírat, stál za pravdou, nenechal se zneuţít, potupit dohlíţiteli. Ne-

chtěl porušit důstojnost stáří, přetvařovat se. Vzdal se ţivota, aby zachoval úctu 

svému stáří: obětí pro úctu k tomu co je posvátné, Bohem dané, ukázal na pře-

sah ţivota do věčnosti. Do kontrastu staví pomíjivost vnějšího uspokojení a 

úctu k zákonu Boha. Tím dává příklad víry a úcty k Boţím zákonům mladým 

generacím, cítí odpovědnost za jejich další ţivot. Svým příkladem mladých 

upozornil na sluţbu Bohu, posvátnou bázeň k němu. Text Písma ukazuje na 

ušlechtilost mládí, která se promítá dál ve stáří. Příběh ukazuje na ctnosti člo-

věka, které neuděluje pouze období stáří, ale stáří jako naplnění celého ţivota. 

Eleazar naplnil lásku k ţivotu oddanou věrností Bohu. „Velkou cenu má 

v Hospodinových očích oddanost jeho věrných aţ k smrti“ (Ţ 116,15). Oběto-

val svůj ţivot pro čest Hospodina a pro obraz věrnosti, ctnosti dalším genera-

cím.  
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Hrdinství devadesátiletého letého muţe svědčí o odvaze, věrnosti, ctnosti, 

pravdivosti, která se neztrácí věkem, ba naopak dosahuje vrcholu ve stáří, a to i 

přes nepochopení společnosti.  

Sytost stáří: Simenon a Anna (Lk 2,21-38) 

Josef a Marie přinesli Jeţíše do Jeruzaléma chrámu, aby ho podle zákona Páně 

zasvětili Hospodinu (srov. Lk 2,21-24). Zde se setkali s muţem Simeónem a 

prorokyní Annou:  

„V Jeruzalémě ţil muţ jménem Simeon, byl to člověk spravedlivý a zboţný, 

očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým 

předpověděno, ţe neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy 

veden Duchem přišel do chrámu. Kdyţ pak rodiče přinášeli Jeţíše, aby splnili, 

co o dítěti předpisoval Zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha: 

„Nyní propouštíš v pokoji svého sluţebníka, Pane, podle svého slova, neboť 

mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy – světlo, jeţ 

bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael.“ Jeţíšův otec Josef
 
a matka 

Maria byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. A Simeon jim poţehnal a 

řekl matce Marii: „Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a 

jako znamení, kterému se budou vzpírat – i tvou vlastní duši pronikne meč – 

aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí“. Ţila tu i prorokyně Anna, dcera 

Fanuelova, z pokolení Ašerova. Byla jiţ pokročilého věku, kdyţ se jako dívka 

provdala, ţila se svým muţem sedm let a pak byla vdovou aţ do svého osmde-

sátého čtvrtého roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí slouţila Bohu 

posty i modlitbami. A v tu chvíli k nim přistoupila, chválila Boha a mluvila o 

tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma“ (Lk 2,25-38). 

Na příběhu Simeona a Anny vidíme smysl stáří a vyvrcholení ţivota ve stá-

ří.  

Písmo hezky vykresluje vzhled a povahové rysy Simeona, jeho duchovní ţi-

vot. Byl to člověk zboţný, spravedlivý, plný naděje. V prvé řadě je zde vidět, 

ţe jeho stáří je také, jaký to byl člověk a jakým ţivotem ţil. Stáří bylo pro něj 

očekáváním, nadějí, radostí, ţe se setká s Jeţíšem, očekávaným Mesiášem. 

Radost z celoţivotního čekání na setkání s Mesiášem se skutečně naplnila 

v jeho stáří. Toto setkání pro něj znamenalo vrchol ţivota, naplnění celoţivotní 

sluţby Hospodinu, o které vypovídají jeho slova chvály Boha „nyní propouštíš 

v pokoji svého sluţebníka, Pane, podle svého slova, neboť moje oči viděly tvé 

spasení, které jsi připravil“ (Lk 2, 29-32). Tak Simeon v Duchu svatém poznal 

Mesiáše, zvěstoval jeho poslání Josefu a Marii, po té jim Simeon poţehnal. 

Plodem jeho ţivota a vrcholení bylo setkání s očekávaným Mesiášem.  
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Bible nás téţ upozorňuje na mládí prorokyně Anny, uvádí čtenáři souvislos-

ti. Zasazuje Annino stáří a dlouhověkost do historie jejího proţitého ţivota. 

Zde vidíme, ţe od období stáří bible neodtrhuje historii proţitého ţivota, ale 

staví na jejím základě. Stáří Anny ukazuje, kam směřovala celý svůj ţivot. 

Písmo tedy velmi realisticky vykreslilo ţivotní dráhu Anny: ztrátu manţela 

v mládí, celoţivotní věrnost, velmi přísný ţivot ve sluţbě Hospodinu, kterým 

ho naplnila ţivot. Příběh mimo jiné můţe ukazovat na fakt, ţe stáří není pouze 

obdobím ztrát, ale časem pro obdarování. Vytrvalá návštěvnice chrámu, 84-letá 

Anna dostala při té příleţitosti radost uvidět Jeţíše. Po Simeonovi přichází 

k dítěti a podobně jako on s radostí chválí Boha.
153

  

Starci Simeon a Anna představují naplnění, nasycení ţivota člověka ve stáří, 

které můţe člověku dát jen Bůh.  

Povolání a plody ve stáří: Abraham a Sára Gn (12,15–18), Gn (12,20–25) 

V Písmu se setkáváme s dlouhověkostí zvláště v zosobnění Abrahama, Sáry a 

Mojţíše.
154 Bůh je povolal k různým úkolům: Mojţíš měl ve svém stáří za úkol 

vyvést lid z Egypta, Abrahámovi přislíbil, ţe z něho „učiní (...) velký národ, 

poţehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se poţehnáním! Poţehnám těm, 

kdo ţehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou poţehnání veškeré 

čeledi země“ (Gn 12,2-3). Soustřeďme se teď na jednotlivé aspekty stáří 

v příběhu Abraháma a jeho ţeny Sáry.  

Abraham byl velmi uznávaným patriarchou (zakladatel rodu, nejstarší hlava 

rodiny) hebrejského lidu. Patriarchální zvláštností byla dlouhověkost.
155

 Nazý-

ván je otcem věřících
156

 (srov. Gal 3,9), také otcem národů.
157 

Je příkladem 

poslušnosti a víry, odkazuje na něj List Ţidům slovy: „Abraham věřil, a proto 

uposlechl, kdyţ byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl, a vy-

dal se na cestu, ačkoli nevěděl, kam jde. (…) Upínal naději k městu s pevnými 

základy, jehoţ stavitelem a tvůrcem je sám Bůh“ (Ţid 11,8,10). 

V pokročilém věku dal Hospodin Abrahámovi přislíbení, ţe Sáře poţehná a 

dá mu syna (srov. Gn 17,16). Zajímavá je reakce Abraháma: „Tu padl Abra-

ham na tvář, usmál se a v duchu si řekl: „Coţ se můţe narodit syn stoletému? 

Coţpak bude Sára rodit v devadesáti?“ (Gn 17, 17). „Bůh však pravil: „A přece 

ti tvá ţena Sára porodí syna a nazveš ho Izák (to je Smíšek). Svou smlouvu 

s ním ustavím pro jeho potomstvo jako smlouvu věčnou“ (Gn 17,19). Biblický 

                                                
153  Jan Pavel II., 8-9. 
154 Srov. tamt. 
155  Fouilloux, Langlois, Le Moigné a kol., 170. 
156  Tamt., 22.  
157  Starý zákon, 113. 
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text líčí biologické změny, omezení ve stáří. „Abrahám a Sára byli staří, sešlí 

věkem, a Sáře jiţ ustal běh ţenský. Zasmála se v duchu a řekla si: „Kdyţ uţ 

jsem tak sešlá, má se mi dostat takové rozkoše? I můj pán je stařec“ (Gn 

18,12). Na to Hospodin řekl Abrahámovi: „Pročpak se Sára směje a říká: „Coţ 

mohu opravdu rodit, kdyţ uţ jsem tak stará?“ Je to snad pro Hospodina nějaký 

div? V jistém čase, po obvyklé době, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna“ 

(Gn 18,14). Text bible zdůrazňuje věk Abraháma, kdyţ se Izák narodil: bylo 

mu sto let (srov. Gn 21,5). Narození zobrazuje Boţí moc a velikost (srov. Gn 

21,7). Jedině Bůh má moc učinit stáří plodným a bohatým, taková skutečnost 

plyne i pro nás. V příběhu vidíme, ţe Bůh stáří Abraháma a Sáry naplnil plody 

poţehnání, radosti (srov. Gn 21,6). 

Abrahám prošel ve svém stáří velkou zkouškou víry, kdyţ ho Hospodin po-

volal, aby obětoval svého jediného syna (srov. Gn 22). Na to odkazuje 1Mak 

2,52 slovy: „Abraham byl přece skrze zkoušku shledán věrným a bylo mu to 

počítáno za spravedlnost.“ Abraham si také udrţel autoritu u svých synů, dával 

jim cenné rady, jak jednat spravedlivě a podle práva (srov. Gn 18,19) Bible 

ukazuje na váţnost starších osob v očích mladších. 

Stáří sebou přináší ztráty blízkých osob: bible líčí smrt Sáry a důleţitost 

truchlení – Abrahám oplakává Sáru (srov. Gn 23,2) a koupil vlastní hrob 

v Makpele, kam Sáru pohřbil. (srov. Gn 23,19-20). Bible také líčí, jak Abra-

hám ke konci ţivota odkázal všechno synu Izákovi, další syny obdaroval. Doţil 

se sto sedmdesáti pěti let (srov. Gn 25, 5.6). Je zde odkázáno na konec ţivota a 

potřebu „dát vše do pořádku,“ předání majetku, obdarování blízkých. „I zesnul 

Abraham a zemřel v utěšeném stáří, stár a sytý dnů, a byl připojen k svému 

lidu.“ (Gn 25, 8) Verš mluví o tom, co je přáním většiny seniorů: zemřít 

v pokoji. Předmětem útěšného stáří je vědomí naplněného ţivota: „Po Abra-

hamově smrti poţehnal Bůh jeho synu Izákovi.“ (Gn 25, 11) Abrahám ţil tako-

vým ţivotem, který přinesl poţehnání dalším generacím.  

V osobě Sáry nám příběh ukazuje plod ţivota, naplnění zaslíbení, které dal 

Hospodin Abrahámovi. Plod (narození potomka) znamenal v tehdejší době 

znamení poţehnání od Hospodina, stejně jako dlouhý věk byl přijímán společ-

ností jako poţehnání a dar od Hospodina. Je třeba zmínit, ţe Sára proţívala 

velké pokoření, protoţe byla celý ţivot neplodná (srov. Gn 16, 1-5). Biblický 

slovník vysvětluje Sářin smích (srov. Gn 18,12) právě jako výraz zoufalství.
158

 

Nakonec slova ţalmu dosvědčují, ţe Pán pomáhá pokorným „nuzného zvedá 

z prachu, z kalu vytahuje uboţáka a pak ho posadí vedle kníţat, vedle kníţat 

svého lidu. Neplodnou usazuje v domě jako šťastnou matku synů.“ (Ţ 113,7-9) 

                                                
158  Douglas, 1136. 
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Ve svém stáří porodila syna Izáka, dědice zaslíbení. „Hospodin navštívil Sáru, 

jak řekl, a splnil jí, co slíbil. Sára otěhotněla a Abrahámovi, ačkoli byl stár, 

porodila syna v čase, který Bůh předpověděl. Abraham dal svému narozenému 

synu, kterého mu Sára porodila, jméno Izák.“ (Gn 21,1-3)  

Izákovo narození smylo Sářinu pohanu. Stala se příkladem důvěry 

v Hospodina, na který odkazuje Izajáš slovy: „Pohleďte na Abrahama, svého 

otce, a na Sáru, která vás v bolestech porodila. Jeho jediného jsem povolal, 

poţehnal jsem mu a rozmnoţil jsem ho.“ (Iz 51,2). Apoštol Pavel píše o Sáře 

jako o matce dětí zaslíbení.
159

 V Listě Ţidům je příkladem věrnosti („Také Sára 

věřila, a proto přijala od Boha moc, aby se stala matkou, ačkoliv uţ překročila 

svůj čas, pevně věřila tomu, kdo jí dal zaslíbení.“ (Ţid 11,11) Pro všechny ţeny 

je také příkladem úcty k manţelovi: „(…) Sára poslouchala Abrahama a „na-

zvala jej pánem.“ (1Pt 3,6)
160

 

Dalším příkladem plodů ve stáří jsou v Novém zákoně manţelé Alţběta a 

Zachariáš, jimţ se ve stáří narodil Jan Křtitel (srov. Lk 1,13.18-24). Neplodnost 

matek, kterým Bůh daroval ve stáří potomka, zdůrazňuje moc Boha, jenţ doká-

ţe nemoţné.
161

 Alţběta o tom hovoří slovy: „Toto mi učinil Pán, sklonil se ke 

mně v těchto dnech, aby mne zbavil mého pohanění mezi lidmi.“ (Lk 1,25)  

Biblické příběhy jsou zobrazením plodů, které člověk můţe dostát 

v pokročilém věku: tyto obrazy můţeme chápat nejen doslovně (plod stáří – 

plod dítěte), ale i metaforicky: jde o duchovní plody moudrosti, víry, naděje a 

lásky. 

4.4 Shrnutí 

 Ilustrativní biblické příběhy nám ukázaly obraz stáří ve světle víry a úcty, na-

stínili nám radostné i stinné stránky stáří. Ukazují, ţe člověk ve stáří svou lid-

skou důstojnost za ţádných okolností nemůţe ztratit, protoţe ta je univerzálním 

principem, podstatou lidské bytosti. Úcta a tedy důstojnost ke starcům, starším 

vyplývá z tohoto pohledu na člověka. Ilustrativní příběhy obrazů stáří v bibli 

ruší tak zakořeněný společenský mýtus, který jsme si jiţ obsáhle rozvedli.  Zá-

roveň naznačuje přístup, na základě kterého by snad bylo moţné naplnit někte-

ré cíle Národního programu přípravy na stáří a stárnutí (např. co sa týče rodiny, 

participace seniora na ţivotě společnosti, mezigenerační solidarity). Příběhy 

nám nesou poselství o tom, jakým ţivotem by člověk měl ţít, aby dosáhl sytos-

ti, plodů ţivota ve stáří, jak to dosvědčí ţalm slovy: „Ti, kdo v domě Hospodi-

                                                
159  „Slovo zaslíbení zní takto: „V určený čas přijdu, a Sára bude mít syna.“ (Řím 9,9).  
160  Douglas, 1136-1137. 
161  Fouilloux, Langlois, Le Moigné a kol., 202. 
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nově jsou zasazeni, kdo rostou v nádvořích našeho Boha, ještě v šedinách 

ponesou plody, zůstanou šťavnatí a svěţí. (…)“ (Ţ 92,14-15). Biblické ţivoty 

starců, straších nám mohou být pravdivým vodítkem k zachování vlastní dů-

stojnosti a důstojnosti těch, kteří stářím procházejí. Biblické texty ukazují, ţe 

smysl ţivota ve stáří je svým způsobem plností, ţe je naplnitelný a ţe kvalitu 

ţivota ve stáří také odráţí způsob ţití celého ţivota. 
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Závěr 

Tato práce s cílem poukázat na důstojnost člověka ve stáří, jeho smysl a kvalitu 

ţivota, dospěla k těmto závěrům. 

V rámci mezioborového vhledu do problematiky stáří a stárnutí jsme dospě-

li k poznatku rozvoje současného pojmu gerontologie, který zahrnuje nové 

oblasti například experimentální gerontologii, jejímţ smyslem je oddálit proces 

stárnutí a zachovat člověka co nejdéle mladým. Naopak znaky stáří v Bibli 

(šediny, moudrost, zkušenost) nesou důstojnost seniora a zajišťují mu výhradní 

postavení v tehdejší společnosti. Změny v oblasti bio-psycho-sociální-

spirituální mohou ovlivnit kvalitu ţivota ve stáří. Nemohou však odebrat smysl 

stáří a důstojnost člověka, který je primárně stvořen k Boţímu obrazu a podo-

bě. Coţ zakládá kořen jeho důstojnosti, a to bez ohledu na omezení a ztrátu 

schopností ve stáří. Tímto si můţeme všimnout odlišného postavení a kultury 

ţivota seniorů v Bibli oproti dnešnímu odsunu, upozaďování jejich role 

v rodinách, na veřejnosti, médiích, zaměstnání, která můţe vyhroceně směřovat 

k diskriminaci, ageismu, předsudkům a rozsáhlým mýtům. 

V rámci lidsko-právních dokumentů jsme došli k závěru, ţe senioři nemají 

svá specificky vyhraněná a zákonem ukotvená práva. Je pravda, ţe zlepšení 

situace postavení seniorů se snaţí řešit na politické úrovni uvedený „Národní 

program přípravy na stáří a stárnutí na období let 2008 aţ 2012“. Svými tématy 

se dotýká jednotlivých oblastí ţivota seniorů. Nicméně se nabízí otázka, zda-li 

cíle programu budou skutečně naplněny a pokud ano, do jaké kvality, coţ je 

samotným předmětem vyhodnocování plnění programu. 

Tato bakalářská práce se pokusila propojit některé body první logicky uce-

lené části práce (t. j. první a druhá kapitola) s druhou (třetí a čtvrtá kapitola), 

tedy zejména s aspektem stáří z pohledu Bible. Ilustrativní příběhy ruší spole-

čenský mýtus bezvýznamnosti stáří a vykreslují sytost, plody, naplnění ţivota 

člověka ve stáří. Přínosem práce bylo poukázat, ţe stáří je dar a dlouhověkost 

Boţím poţehnáním. 

Kus pravdy tkví v tom, co řekl v Listu starým lidem papeţ Jan Pavel II. a to, 

ţe současná společnost nemůţe odstranit stáří, seniora ze zřetele. Jsou to 

„stráţci kolektivní paměti“ tedy minulosti, na které staví přítomnost své dějiny.  

Závěrem nám ilustrativní biblické příběhy ukázaly na důstojnost stáří, jeho 

smysl a zdroj hodnot pro další generace. 
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