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Abstrakt 

Název: Sport a pohybové aktivity seniorů, stav a podpora ve městě Cheb 

 

Cílem diplomové práce je prozkoumat, jaký způsob ţivota upřednostňují senioři v Chebu, 

jaké fyzické úrovně dosahují a jaké specifické programy a moţnosti pro trávení volného 

času se pro tuto specifickou skupinu obyvatel v Chebu organizují. Provedený průzkum 

poskytuje odpovědi především na otázky vztahující se k úrovni fyzické aktivity seniorů, 

míry začlenění cvičení do ţivotního stylu, motivaci a stanovování cvičebních cílů, vnímání 

vlastního zdraví a spokojenosti se svým ţivotem. Výsledkem práce jsou poté návrhy, které 

by mohly pomoci zapojit větší mnoţství seniorů do aktivního způsobu ţivota a návrhy, 

které by mohly zváţit zavedené organizace věnující se práci se specifickou skupinou 

seniorů.  

 

Klíčová slova: stáří, seniorská populace, fyzické aktivity a volný čas, vnímání zdraví, 

město Cheb; 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

Title: Sport and physical activities in senior population - situation and promotion in Cheb 

Town 

 

The aim of this thesis is to examine what way of  life seniors  in Cheb prefer, what physical 

level they achieve and what specific programs and opportunities for leisure activities for 

this specific group of people in Cheb is organized. Conducted survey is to provide answers 

to questions primarily related to the level of physical activity of seniors and  integration of 

these activities in their lifestyle and  perception and satisfaction wit treir own  health and  

life. Results of this work are the proposals that could help engage more seniors in an active 

lifestyle and proposals that could be considered by established organizations devoted  to 

work with this  specific group of people. 

 

Keywords: Adulthood, senior population, physical activity and leisure, health 

perception, town Cheb; 
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1. ÚVOD 

 

V současné době se stále častěji diskutuje o problematice stárnutí obyvatelstva, lidé se 

doţívají vyššího věku, prodluţuje se délka lidského ţivota. Podle Amerického národního 

institutu pro zdraví a stárnutí ţilo v roce 2010 zhruba 524 milionů lidí ve věku 65 let a více, 

coţ tvořilo 8% světové populace. Do roku 2050 se předpokládá nárůst aţ na 16% světové 

populace. Tento jev je způsoben poklesem porodnosti a prodluţováním délky ţivota a 

objevuje se jak v rozvinutých tak v rozvojových zemích. Také podle genderových údajů 

Českého statistického úřadu populace v ČR stárne, ţeny se v průměru doţívají vyššího 

věku neţ muţi, proces stárnutí je však v posledních letech rychlejší.  

 V důsledku stárnutí obyvatelstva se hledají nejrůznější moţnosti, jak tuto skupinu 

obyvatel zapojit do aktivního ţivota a poskytnout jim tak moţnosti a prostředky, které 

budou pozitivně působit  nejen  na jejich zdraví, ale také na dosaţení větší samostatnosti a 

psychické i fyzické kondice. Jak uvádějí Bunc, Hráský, Skalská ve výzkumu Pohybové 

aktivity seniorů – problémy a benefity, jsou kvalita ţivota a celková ţivotní spokojenost ve 

stáří ovlivněny několika faktory, jak vnějšími tak individuálními. K volnočasovým 

aktivitám, které lidé v důchodovém věku vykonávají, patří mimo jiné sport a další tělesné 

aktivity. Pohybové činnosti mohou výrazně přispět k vyšší kvalitě ţivota starších lidí a 

znamenají často prevenci negativních doprovodných účinků tohoto věku. Zdravý ţivotní 

styl, správná ţivotospráva a aktivní stárnutí podporuje kvalitu ţivota seniorů a předchází 

nejrůznějším problémům spojeným se stárnutím. Senioři preferující aktivní ţivotní styl jsou 

více spokojeni se svým zdravotním stavem a lépe se vyrovnávají také se sociální 

problematikou stáří.  

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma Sport a pohybové aktivity seniorů, 

stav a podpora ve městě Cheb.  Pro výběr tématu mám hned několik důvodů. Za prvé je to 

neustálý kontakt se staršími lidmi, ať uţ z mého blízkého okolí či z řad veřejnosti, kdy tito 

lidé často ţijí sami doma a nemají ţádné moţnosti kontaktu s ostatními lidmi, nemluvě o 

společenských aktivitách a důstojných podmínkách pro ţivot. V této oblasti je třeba udělat 

velký krok, neboť současné podmínky jsou pro velkou část lidí v důchodovém věku velmi 

špatné a společnost se k nim obrací zády. Za druhé bych ráda poukázala na pozitivní 
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aspekty aktivního ţivotního stylu ve stáří, kdy člověk naplní volný čas smysluplnou 

činností, která s sebou přináší nejen dobrý pocit, ale také sociální kontakty a často vede 

k zlepšení zdravotního i psychického stavu seniora. Dalším důvodem, který mě motivoval 

pro výběr tohoto tématu je zmapování situace v Chebu. Ráda bych poukázala na veškeré 

aktivity, které město Cheb nabízí právě pro tuto skupinu obyvatel. Celkové zhodnocení 

nabízených aktivit bych ráda doplnila o vlastní nápady a návrhy, které vyplynou mimo jiné 

z dotazníkového šetření, a které by bylo vhodné zavést či rozšířit jimi nabídku stávajících 

zařízení.        

V úvodní, teoretické části se zaměřím na získávání poznatků a definování pojmů 

z oblasti vývojové psychologie, jako je stárnutí, změny probíhající ve stáří a stadia stáří. 

Dále se budu věnovat významu sportu pro lidi v důchodovém věku, analyzuji současnou 

situaci v České republice, kde poukáţi na statistická data o počtu seniorů, poukáţi na vládní 

a samosprávní opatření z této oblasti a pokusím se popsat přístup k péči o seniory u nás. 

Nakonec se budu věnovat tématu volného času seniorů, jak ho tráví a jaké pro ně můţe 

nárůst času představovat problémy. Tyto pojmy a získané poznatky vyuţiji pro praktickou 

část, kdy představím a charakterizuji veškeré aktivně činné spolky a kluby, které se věnují 

práci se seniory. Zjistím jaké programy a sluţby pro seniory nabízejí a pokusím se 

doporučit návrhy na zlepšení jejich činnosti. V druhé části výzkumu pak zhodnotím 

informace z dotazníkového šetření. Prozkoumám faktory, které ovlivňují jejich fyzickou 

aktivitu a vnímání vlastního zdraví. Následně se pokusím zjistit odlišnosti ve způsobu 

trávení volného času mezi ţenami a muţi v seniorském věku. V části věnované metodologii 

představím pouţité výzkumné metody a techniky sběru dat, které k získání dat pro svou 

práci pouţiji. Na závěr zhodnotím situaci v Chebu a navrhnu moţná opatření, která by 

pomohla seniorům v Chebu zlepšit podmínky a moţnosti pro trávení volného času.  

   

 

 

    



3 

 

2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Sport – význam sportu pro život seniora 
 

Výhody tělesného pohybu a provozování sportovních aktivit jsou ţádoucí ve všech 

obdobích ţivota, není tomu jinak také ve stáří. „Co se v mládí naučíš, v stáří jako kdyţ 

najdeš“, nejinak toto přísloví platí také v oblasti sportu a aktivního způsobu ţivota. Pokud 

je člověk od útlého věku veden k zdravému ţivotnímu stylu, k pozitivnímu vztahu ke 

sportu a pohybovým aktivitám, je to základ úspěchu i pro zdravé stárnutí. Pozitivní aspekty 

aktivního ţivotního stylu můţeme rozdělit na biologickou, psychologickou a sociální 

oblast.  

 

1) Biologické hledisko:  

Důleţitou součástí stárnutí je celková osvěta a vzdělání, tzv. zdravotní gramotnost, díky 

které člověk pochopí a uzná pozitivní aspekty zdravého ţivotního stylu. Jedná se o 

vědomosti, jak udrţovat zdraví a předcházet onemocněním, typickým pro vyšší věk. Spolu 

se zvyšujícím se věkem je spojeno přibývání zdravotních komplikací, coţ často vede 

k poruchám mobility a sníţení soběstačnosti. Významný vliv na sníţenou soběstačnost má 

objem ztráty kosterní svalové hmoty, podrobně viz (Haškovcová, Fenomén stáří, 2010).  

„Od 40 let věku dochází v průměru k 5% ztrátě svalové hmoty za dekádu a její 

nahrazování tukovou tkání. Po 65 letech je ztráta ještě výraznější. Věkem podmíněná ztráta 

svalové hmoty je pomalý, ale nezadržitelně progredující proces s nežádoucími důsledky pro 

kvalitu života seniorů. Pohybová intervence přiměřená aktuálnímu stavu seniora je jedním 

z prostředků, které mohou významným způsobem ovlivnit stárnutí. K benefitům lze řadit 

podstatné snížení úbytku svalové hmoty, zpomalení deficitu neuromuskulárních funkcí, 

možnosti komunikace, zlepšení mobility i zlepšení kvality života.“
1  

                                                 
1
 Hráský, P., Bunc V., Pohybové programy pro ovlivnění tělesného sloţení, tělesné zdatnosti a nezávislosti 

seniorů, [online]. [cit. 2013-10-10]. Dostupné z <http://starnuti2012.cz/rep/sbornik.pdf> 
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Věnovat se sportovním a pohybovým aktivitám znamená také stárnout zdravě. Investice do 

aktivního způsobu ţivota i v pozdějším věku se ukazuje býti velmi efektivní a objevuje se i 

u nás ve větší míře neţ doposud. Z nedostatečného mnoţství pohybu vzniká tzv. „pohybová 

deprivace“ výrazně sniţující kvalitu ţivota seniorů. Více příkladů k této problematice uvádí 

Hráský a Bunc ve výzkumu Pohybové programy pro ovlivnění tělesného sloţení, tělesné 

zdatnosti a nezávislosti seniorů.  

Významem sportu a tělesného zatěţování ve stáří se zabývá také studie Autorů Eiselta a 

kol., kteří „vyšetřili 65 sportovců vyššího věku, jejichž společným znakem bylo, že dosud 

prováděli tělesná cvičení a cítili se relativně zdraví. Šetřením bylo zjištěno, že 88% 

vyšetřovaných bylo přes svůj pokročilý věk dosud společensky aktivních. Celoživotně 

prováděná tělesná cvičení oddálila fyziologický pokles výkonnosti ve stáří a snížila 

biologický věk. Udržela dobré dechové funkce a zabránila poklesu funkční zdatnosti.“
2
  

2) Sociální hledisko 

Jako další pozitivní důsledek tělesných cvičení a aktivního způsobu ţivota seniorů lze uvést 

sociální integraci, která má pozitivní dopad na celkový stav jednotlivce. Aktivní trávení 

volného času prostřednictvím nejrůznějších sportovních aktivit a tělesných cvičení má 

významný vliv na socializaci člověka a integraci do společnosti. „Z perspektivy aktivního 

způsobu života mívají velké problémy jedinci v důchodu v souvislosti se ztrátou sociálního 

postavení a nepřipraveností na smysluplné trávení volného času. Právě sport je prostředek 

jak si ji jedinec může udržet.“
3
 V dnešní době jsou také velmi oblíbené skupinové hry, kde 

se klade důraz především na proţitek z pohybu, lidé se zde navzájem lépe poznávají, ale  

dochází i k interakci a komunikaci s ostatními členy skupiny. Tzv. sociální komunikace 

přispívá k překonání pocitu sociální izolace a osamělosti často se vyskytující v seniorském 

věku.   V současné době probíhá na řadě míst velké mnoţství sportovních i pohybových 

programů pro seniory, nabízí se nejrůznější kulturní programy a zájezdy za poznáním. 

Nejen občanská společnost, ale i stát by měl být schopen vytvářet podmínky a zajistit 

podporu programů zaměřující se na skupinu seniorů. Důleţité je motivovat nejen seniory, 

ale kaţdého jednotlivce ke zdravému ţivotnímu stylu prostřednictvím nejrůznějším 

preventivních programů. Tyto programy by měly být dostupné pro všechny seniory bez 

                                                 
2
 ŠTILEC, M., MARVANOVÁ, Z., Program aktivního stylu ţivota pro seniory, Portál, 2004, str. 56.  

3
 SEKOT, A., Sociologie sportu, Grada Publishing a.s., 2008, str. 224.  
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ohledu na jejich socioekonomický status, proto je také důleţité nastavit důchodový systém 

tak, aby poskytoval adekvátní příjem kaţdému člověku ve vyšším věku.
4
  

3) Psychologické hledisko        

„Za nejobecnější charakteristiku stárnutí se považuje zpomalení psychické činnosti. 

Nedostatky ve smyslovém vnímání mohou vyvolávat emoční problémy, hlavně deprese, ale i 

úzkost a výbušnost staršího člověka.“
5
 Právě proti těmto příznakům lze působit aktivním 

stylem ţivota, vykonáváním tělesných cvičení a účasti ve sportu. Prostřednictvím těchto 

aktivit dochází k pozitivnímu hodnocení a vnímání vlastního ţivota a zdraví. „Posílením 

aktivního přístupu k životu lze zlepšit zdatnost a zdraví populace. Díky prevenci došlo 

v posledních letech v řadě zemí k poklesu nemocnosti a nemohoucnosti starých lidí, což 

potvrzuje představy o možnosti úspěšného stárnutí“
6
 Stále velmi často se však stává, ţe do 

speciálně navrhovaných programů pro seniory dochází pravidelně jen velmi málo z nich. 

Zde hrají roli také psychické problémy spojené s nechutí seniorů k pohybu. Velmi často zde 

hraje roli také obava z vlastního pohybu či z moţného úrazu.  

 

2.2. Sociálně-demografické a makroekonomické charakteristiky 
seniorské populace 

 

V současné době lze sledovat trend stárnutí obyvatelstva. V celé Evropské unii neustále 

roste počet a podíl starších lidí a to vyţaduje zvláštní pozornost. „Mezi příčinami vyššího 

věku doţití jsou uváděny:  

 genetika: lidé s dlouho ţijícími předky obvykle mají také dlouhý ţivot; 

 pohlaví: ţeny ţijí déle neţ muţi; 

 stavba těla 

 lokace: ti, kteří ţijí v mírném klimatu nebo bezkonfliktním městě nebo vesnici, ţijí 

déle; 

                                                 
4
 Národní program přípravy na stárnutí na období let 2013 -2017. [online], [cit. 2013-11-10]. Dostupné z: 

<http://www.mpsv.cz/files/clanky/13099/Teze_NS.pdf> 
5
 ŠTILEC, M., Program aktivního ţivotního stylu ţivota pro seniory, Praha: Portál 2004, str. 15. 

6
Salus/ Program pro seniory [online], [cit. 2013-11-11]. Dostupné z: 

<http://salussalus.cz/stranky/program_aktivniho_stylu_zivota_pro_seniory> 
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 stravování, lidé s přiměřenou stravou ţijí déle; 

 manţelství prodluţuje délku ţivota; 

 obyvatelé asijských národů patří mezi nejdéle ţijící; často konzumují ryby i 

zeleninu a dlouhověcí rekordmani patří mezi mírně podvyţivené; 

 antioxidanty chrání proti volným radikálům; jsou obsaţeny například v ovoci a 

zelenině; 

 hodinou zvýšené fyzické aktivity denně (rychlá chůze, jízda na kole, plavání atd.) 

můţete zvýšit svůj reálný věk o dva aţ pět roků“
7
 

 

Fakt stárnutí obyvatelstva, znamená přizpůsobování sluţeb a produktů potřebám a 

preferencím starších lidí. Je důleţité se na problematiku stárnutí dívat ze dvou úhlů 

pohledu, přičemţ jeden je ekonomický, druhý sociální. Jedním z nejdůleţitějších dopadů 

demografického stárnutí je jeho vliv na produktivitu práce, příjmy a hromadění bohatství. 

Ekonomický dopad stárnutí populace je do značné míry závislý na tom, jak vyuţijeme 

získané přírůstky v délce ţivota. Samozřejmě zde hraje důleţitou roli lepší zdraví a delší 

ţivot obyvatelstva. Pokud jsou lidé ve společnosti zdravější a vzdělanější je zde patrná 

příleţitost pro, jak ekonomický, tak sociální rozvoj. Pozitivum se projeví, pokud budeme 

více investovat do zdraví a vzdělání v průběhu ţivota a vyuţívat schopnosti a dovednosti 

starších osob.  

Na grafu číslo jedna můţeme pozorovat, jak si stojí Česká republika 

v procentuálním zastoupení populace ve věku 65 let a více. S 15,5% lidí ve starším věku se 

nacházíme v druhé polovině grafu, kterému vévodí Německo s 20,6 % a naopak v Irsku ţije 

relativně nejméně osob starších 65 let a to 11,6%.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Kolik stojí prodluţování střední délky ţivota, [online], [cit. 2013-11-12]. Dostupné z:   

<http://zdravi.e15.cz/news/check-pro?id=142654&seo_name=mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn> 
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Graf č.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/seniori 

Dle ministerstva práce a sociálních věcí vyplatila Česká správa sociálního 

zabezpečení  ke konci března roku 2012 v České republice celkem 2 340 218 starobních 

důchodů. Průměrná výše starobního důchodu činila k 31. 3.2012 celkem 10 740 Kč, z toho 

u muţů 11 908 Kč a u ţen 9 750 Kč. Průměrný věk penzistů pobírajících starobní důchod 

byl v 1. čtvrtletí tohoto roku 68,5 roku – muţi 70, ţeny 67 let.  

Tabulka 1 přehledně dokazuje tendenci stárnutí obyvatelstva, kde dochází k neustálému 

nárůstu počtu důchodců a naopak se sniţuje počet poplatníků na jednoho důchodce.  

Tabulka č.1: Počet důchodců a poplatníků pojistného 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/12950 

V následující tabulce můţeme přehledně porovnat sloţení obyvatelstva dle 

věkových skupin v čtyřletém období od roku 2008 do roku 2011. „Podle demografické 

prognózy zpracované Českým statistickým úřadem bude v roce 2050 žít v České republice 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet důchodců 1 997 503 2 034 881 2 071 269 2 225 908 2 266 348 2 340 218 

Počet poplatníků na 1 
důchodce 

2,48 2,46 2,37 2,17 2,17 2,11 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/seniori
http://www.mpsv.cz/cs/12950
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přibližně půl milionu občanů ve věku 85 a více let (ve srovnání s 101 718 v roce 2006) a 

téměř tři miliony osob starších 65 let (31,3 %). Předpokládá se, že v období let 2000 až 

2050 se v hospodářsky vyspělých zemích zvýší podíl lidí ve věku 80 a více let třikrát, avšak 

počet stoletých a starších 15,5 krát.“
8
 V současné době tvoří senioři v České republice jiţ 

20 % populace.  

 

Tabulka č.2: Sloţení obyvatelstva v letech 2008 – 2011:  

OBYVATELSTVO 

  2008 2009 2010 2011 

Složení obyvatelstva 
  podle věkových skupin 
  k 31. 12. (tis. osob)         

Celkem 10 468  10 507  10 533  10 505  

do 14 let 1 480  1 494  1 518  1 541  

15–64 let 7 432  7 414  7 379  7 263  

65 a více let 1 556  1 599  1 636  1 701  

Muži 5 137  5 157  5 169  5 158  

do 14 let 760  767  779  791  

15–64 let 3 757  3 750  3 731  3 676  

65 a více let 620  641  658  691  

Ženy 5 331  5 350  5 364  5 347  

do 14 let 720  727  739  750  

15–64 let 3 675  3 664  3 647  3 587  

65 a více let 936  958  978  1 010  
     

Zdroj: Český statistický úřad, dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/1409-12 

 

„Z demografických predikcí vyplývá, ţe zvlášť výrazně je předpokládán nárůst počtu osob 

v nejstarších věkových skupinách, tj. ve věku 85 a více let, který by se měl zvýšit podle 

střední varianty projekce do roku 2066 na 7,5 násobek. Právě u této věkové skupiny 

starších občanů lze předvídat zvýšené poţadavky na sociální a zdravotní péči.“
9
  

Jak můţeme pozorovat na grafu 2 reálná a předpokládaná věková struktura 

obyvatelstva České republiky v letech 2010 a 2065 se značně liší. 

 

                                                 

8 Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 aţ 2012, [online]. [cit. 2013-11-10], Dostupné z: 

<http://www.mpsv.cz/cs/5045> 
9
 Národní strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 aţ 2017, [online]. [cit. 2013-11-10], 

Dostupné z: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/13099/Teze_NS.pdf> 

http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/1409-12
http://www.mpsv.cz/cs/5045
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Graf č.2: Reálná a předpokládaná věková struktura obyvatelstva  

 

Zdroj: Demografický informační portál, dostupné z: http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku 

 

2.3. Přístup k péči o seniory v ČR 

 

Péče o seniory, je jednou z oblastí, kterou by se měl pokusit zajistit stát společně 

s rodinnými příslušníky. Občané mohou ţít plnohodnotný ţivot pouze za předpokladu 

zajištění kvalitního prostředí, přičemţ právě senioři jsou jednou z nejohroţenějších skupin 

díky několika faktorům, jsou to například: horší zdravotní stav, niţší příjmy, vzdělání, 

nedostatečná dopravní dostupnost a s tou související horší přístup ke sluţbám. Je třeba 

nabízet co nejširší škálu sluţeb, které odpovídají různým potřebám, stavům a ţivotním 

situacím starších osob. Rodinní příslušníci by se měli dočkat maximální podpory ze strany 

státu ve formě vzdělávání, psychologického poradenství a nabídky dalších sluţeb pro starší 

členy rodiny. V České republice jsou kromě rodinných příslušníků také sociální pracovníci 

a další odborně způsobilí asistenti, kteří přímo pečují o seniory. U profesí sociálních 

pracovníků a dalších odborných asistentů musí dojít ke zvýšení prestiţe vykonávání této 

práce, vymezení poţadavků, tak aby sociální práce zaručovala vysokou úroveň kvality. 

V blízké budoucnosti můţeme očekávat vyšší poţadavky na kvalitu i kvantitu zdravotní a 

sociální péče, kdy se samozřejmě objeví tlak na veřejné finance.  
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Velmi důleţité je navázat v této oblasti partnerství mezi vládou a samosprávou. 

Zatímco regionální samospráva ovlivňuje dopravní dostupnost, zprostředkovává seniorům 

nabídky bydlení, má vliv na zdravotní a sociální sluţby na daném území, eviduje a 

podporuje kulturní a volnočasové aktivity a další sluţby důleţité pro kvalitu ţivota seniorů. 

Vláda naopak dbá na plnění cílů a realizaci programů na celorepublikové úrovni, přičemţ 

hledí na charakter jednotlivých krajů a regionů.  Jednou z priorit vlády, jak uvádí 

v programovém prohlášení z roku 2008 je věnovat zvýšenou pozornost kvalitě ţivota ve 

stáří. Za tímto účelem ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovává vţdy na jednotlivá 

období, nejčastěji pěti let, tzv. Národní program přípravy na stárnutí. V současné době je to 

program Národní strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 aţ 2017, který 

účelně navazuje na Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 aţ 21012. Po 

ukončení kaţdého období je plán vyhodnocen a revidován a na základě zjištěných faktů se 

zpracuje program na následující období. Je důleţité zpracovávat pro naší společnost 

celkový koncept a navrhovat taková opatření, která se této problematice budou detailně 

věnovat. Nestačí tedy pouze pracovat na zlepšení podmínek pro “současné“ seniory, ale 

také věnovat pozornost ostatním skupinám obyvatelstva. Demografická změna stárnutí 

obyvatelstva s sebou přináší významné příleţitosti ve vícero oblastí. Velký potenciál se 

objevuje ve sluţbách pro seniory, které by měly uspokojit jejich potřeby a nabídnout řešení 

v jednotlivých úsecích ţivota. Například zajištění dostupné dopravy, bydlení, kultury a 

dalších sluţeb, které vytvářejí pro seniory bezpečné prostředí a díky kterým senioři 

participují na ţivotě společnosti, zvyšují aktivitu, nezávislost i tělesné zdraví těchto 

obyvatel. Samozřejmě je nutné počítat s velmi heterogenní skupinou, která zahrnuje odlišné 

případy jak z hlediska sociálního, zdravotního či ekonomického.  

Z dokumentu Národní strategie podporující pozitivní stárnutí dále vyplývá, ţe 

v současné době poskytuje sociální sluţby celkem 2 762 zařízení, přičemţ jednou 

z cílových skupin jsou právě senioři. Z uvedeného počtu je pak 1838 sluţeb nepobytových 

a 924 sluţeb pobytových s celkovou kapacitou 49 259 lůţek. Seniorům jsou k dispozici 

domovy pro seniory, kterých je celkem 515. Pokud tedy porovnáme celkové mnoţství 

seniorů a počet zařízení, které nabízejí sluţby seniorům, vidíme, ţe je před námi ještě 

spousta práce a naše společnost se tomuto tématu musí věnovat více, neţ tomu bylo 

doposud.   
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Také občanská společnost a neziskový sektor organizují nejrůznější kluby a spolky 

hájící zájmy starších osob. Takovýchto zařízení na místní úrovni neustále přibývá, zavádějí 

často nové sluţby, předávají cenné zkušenosti a znalosti, které pomohou zvýšit kvalitu 

ţivota starších osob. Spolupráce s občanským sektorem a sociálními partnery se rozvíjí také 

v Radě vlády pro seniory a stárnutí populace. „Rada vlády pro seniory a stárnutí populace 

je stálým poradním orgánem vlády pro otázky týkající se seniorů a stárnutí populace. Ve 

své činnosti usiluje o vytvoření podmínek pro zdravé, aktivní a důstojné stárnutí a stáří 

v České republice a aktivní zapojení starších osob do ekonomického a sociálního rozvoje 

společnosti v kontextu demografického vývoje.“
10

   

 

2.4. Stáří 

 

Stárnutí je nepřetrţitým přechodem v rámci celého ţivota kaţdého člověka. Stáří, jako 

období je poté poslední etapou ontologického vývoje člověka a dělí se na rané a pravé stáří. 

Věda, která se zabývá stárnutím se nazývá Gerontologie (z řeckého gerón – starý člověk, 

logos – nauka).  

Obvykle si klademe otázky, jak přesně vymezit stáří, kdy se člověk stává starým a 

jaké specifické změny jsou s tímto přechodem spojeny. Zde však naráţíme na problém, 

neboť není moţné stanovit určitý věk či specifické rysy, které jednoznačně určí hranici stáří 

pro všechny. Obecně můţeme říci, ţe člověk je pokládán za “starého“, pokud jej tak 

vnímají ostatní členové společnosti. S tím, jak se vyvíjí společnost, dochází postupně 

k posunu této hranice. V minulých stoletích byl člověk posuzován jako starý daleko dříve, 

neţ je tomu dnes. V dnešní době je velmi často uţíván pojem “senior“. Český statistický 

úřad uvádí, že pojem “senior“ není právní ani statistickou kategorií, ale kategorií spíše 

"sociologickou". Jinými slovy, chronologický věk není jednotným kritériem pro zahrnutí 

osoby do kategorie „senior“ společným pro všechny statistické výstupy.
11

 Mimo to se často 

setkáme s rozlišením na kalendářní, biologické a sociální stáří.  

 Kalendářní věk, neboli chronologický můţeme jasně vymezit. Tento věk 

                                                 
10

 Rada vlády pro seniory a stárnutí populace, [online]. [cit. 2013-10-10]. Dostupné z: 

<http://www.mpsv.cz/cs/2897> 
11

 ČSÚ statistiky nezkresluje, [online]. [cit. 2013-10-10]. Dostupné z:  

<http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/csu_statistiky_nezkresluje20121001> 
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nepostihuje individuální rozdíly mezi jednotlivci a můţe být značně zkreslující. 

„Kalendářní věk přesto představuje formální, časovou tvář identity seniora. Z 

výzkumu „Názory a postoje české populace k seniorům“ z roku 2008 vyplývá, že 

nejčastěji je jako věk spojovaný se seniory uváděn věk 60 let.“
12

 

 

 Biologický věk vyjadřuje celkový stav lidského organismu. Křivohlavý (2002, s. 

137) poukazuje na studii Harvardovy univerzity, která bere v úvahu měření celé 

řady ukazatelů a lékařských vyšetření (krevního tlaku, vitální kapacity plic, síly 

sevření pěsti, ostrosti zraku i sluchu a dalších). Dle těchto a dalších ukazatelů se pak 

vyjadřuje biologické stáří, které se můţe značně lišit od kalendářního věku. Měření 

biologického věku se v posledních letech provádí na specializovaných klinikách. 

Tam se obvykle odhalí, jaká jsou rizika kaţdého jednotlivce, jak by měl případně 

přizpůsobit svůj ţivotní styl a návyky aby se přizpůsobil svým genetickým 

dispozicím. Tento věk ukazuje rozdíl skutečného fyziologického stáří od optima.   

 

 Sociální věk se vztahuje ke společenskému očekávání a postihuje změnu sociální 

role a jednotlivých potřeb. „Za počátek je označováno ukončení pracovního procesu 

a nárok na starobní důchod. Zde dochází ke ztrátě společenské prestiže:“
13

 

(Sociálně psychologické aspekty Stárnutí – Kamila Svobodová) 

 

V publikaci „Sociologie stáří a seniorů“ označují Kolesárová a Sak (2012, str.45) seniora 

jako „člověka v završující ţivotní fázi se specifickým postavením“.  

Charakter stáří určují nejrůznější faktory, jako je například zdravotní a psychický 

stav, sociální pozice v rámci společnosti, nebo styl, jakým člověk doposud ţil. Zdravotní i 

psychický stav ovlivňují ţivot seniora velmi individuálně. Dle Vágnerové (2000, str.475) 

závisí proces stárnutí na interakci dědičných předpokladů a důsledků různých vlivů 

prostředí. Je to tedy proces velmi individuální, přičemţ na kaţdého jednotlivce působí 

různé vnější faktory a kaţdý má své genetické předpoklady. Potřeby seniorů a nároky na 

průběh dalšího ţivota se u jednotlivých seniorů velmi liší. Řada seniorů  proţívá svůj ţivot 

                                                 
12

 SAK, P., KOLESÁROVÁ, K., Sociologie stáří a seniorů, Grada Publishing a.s., 2012, str. 85. 
13

 SVOBODOVÁ, K.,  Sociálně psychologické aspekty stárnutí, [online]. [cit.2013-10-10]. Dostupné z: 

<http://svobodova_2_2007_demografie.pdf> 
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nejen aktivně, ale i produktivně do 70–75 let a někteří i ve věku 80 a více let. Mají 

srovnatelné potřeby a podobné zájmy jako dospělá populace. Častým motivem stíţností 

těchto seniorů je pocit nepotřebnosti a vyřazenosti ze společnosti. Podrobněji viz. studie 

Běly Hátlové (Pohybové aktivity a jejich vliv na osobnost seniorů).  

Co se týče společnosti, ta vnímá staré lidi spíše negativně. Jejich zkušenosti a 

kompetence ztrácejí na významu a jsou vnímáni jako přítěţ. Přitom předávání důleţitých 

zkušeností, tradic a hodnot a dobré mezigenerační vztahy jsou předpokladem moderní 

společnosti a mezigenerační solidarita v práci, nebo v rodině je faktorem sociální 

soudrţnosti a ekonomické vyspělosti společnosti. Právě z mezigenerační pospolitosti můţe 

mít prospěch celá společnost.  

Také sociální status se zejména s odchodem do důchodu sniţuje. Někteří autoři jako 

například Haškovcová (2012) nazývají nenávistné postoje vůči seniorům jako ageismus. 

Haškovcová označuje ageismus jako pestré projevy averze vůči starým lidem a všemu, co 

stáří připomíná. Jedná se o tzv. věkovou diskriminaci. (Vágnerová, 2000, str. 481) 

poukazuje na to, ţe z hlediska ageismu je stáří obdobím ztrát, celkového úpadku a zhoršení 

kvality ţivota. Dalším pojmem, který ke stáří neodmyslitelně patří je pojem dlouhověkost. 

Dle odborníků jsou lidé starší devadesáti let zahrnováni do skupiny dlouhověkých. Český 

statistický úřad uvádí, ţe v České republice ţije 1 105 stoletých a starších lidí.  

 

2.4.1. Změny ve stáří a kvalita života seniora 

 

V průběhu stárnutí dochází k nejrůznějším změnám, které mohou být odlišného 

charakteru. Dle Vágnerové (2000, str. 482) se tyto změny dělí na 1) tělesné změny ve stáří, 

2) Psychické změny ve stáří, 3) Změny postojů a sociálního chování starých lidí.  

 

Tělesné změny ve stáří 

 

 Stárnutí ovlivňuje celkovou fyzickou zdatnost a přináší určité zhoršení tělesného 

stavu. Dochází zde ke specifickým změnám, ke kterým přičítáme zejména zdravotní potíţe, 

které jsou dány dědičnými předpoklady nebo různými vnějšími faktory, které ovlivňovaly 

průběh dosavadního ţivota jedince. Vágnerová (2000, str. 483) ve své knize Vývojová 
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psychologie člení proces stárnutí na tzv. primární stárnutí, které je dáno genetickými 

dispozicemi a na tzv. sekundární podmíněné stárnutí, které je dáno vnějšími faktory. 

Zatímco genetické dispozice jsou jednou z příčin značných interindividuálních rozdílů a 

kaţdý člověk má zakódovaný počátek a průběh stárnutí, tzv. sekundární stárnutí projevuje 

způsob proţití všech minulých fází. Exogenní zátěţe ovlivňovaly v průběhu celého 

dosavadního ţivota různé tělesné funkce, coţ se projevuje nejvíce právě ve stáří. Postupně 

se mění také zevnějšek člověka, který ovlivňuje jeho sociální pozici ve společnosti, i to jak 

ho lidé vnímají.  

 

Psychické změny ve stáří 

 

Z hlediska psychickým změn dochází na jedné straně k biologicky podmíněným 

změnám (například: pomalost, horší paměť), a na druhé straně k psychosociálně 

podmíněným změnám (zhoršení adaptačních schopností, včetně inteligence). Psychické 

změny ve stáří dělí Vágnerová (2000, str. 484) na 1. Změny poznávacích procesů ve stáří, 

2. Změny regulačních procesů v období stáří a za 3. Změny osobnosti ve stáří.  

1. Změny poznávacích procesů ve stáří znamenají především proměnu jednotlivých 

schopností i celkové struktury. Například se mění aktivační úroveň. Starší lidé jsou 

pomalejší ve všech činnostech. Zpracování informací i následné rozhodování, to vše 

trvá déle neţ dříve. Mění se i přehled a orientace v prostředí. Jednou z příčin mohou 

být sluchové či zrakové obtíţe, které trápí velkou část starší populace. Člověk se 

musí na všechno lépe soustředit a to ho unavuje. Proto se starší lidé často brání 

společnosti, chtějí se tak vyhnout nepříjemnostem plynoucím z jejich pomalých a 

často nepřesných reakcí, které jsou společnosti na obtíţ. Dále ubývají paměťové 

kompetence a člověk se obtíţněji učí. Ve stáří dochází k celkovému útlumu a 

zpomalení všech paměťových procesů: ukládání i vybavování. Je proto potřeba 

paměť během celého ţivota trénovat, protoţe čím více je paměť trénovaná, tím 

méně jsou narušeny její funkce a člověk uchová informace po delší dobu. V období 

stáří si člověk hůře pamatuje „nové události“, zatímco události z dětství popřípadě 

z dávné doby minulé si člověk uchovává v paměti lépe a vybaví si vzpomínky 

daleko lépe neţ události, které se staly v blízké minulosti. I z hlediska důleţitosti 



15 

 

oceňuje starý člověk události dávno minulé za pozitivní, na rozdíl od událostí 

v posledním průběhu let. Nakonec dochází také ke změnám intelektových funkcí, 

které závisí na faktorech biologických i psychosociálních. Staří lidé jsou také proto 

často konzervativní, protoţe jiţ zaběhlý způsob ţivota je pro ně snadnější. Nové 

aktivity, či situace hůře zpracovávají, obtíţněji se čemukoliv novému učí, a proto 

raději ţijí rutinní, konzervativní a stereotypní ţivot.  

2. Změny regulačních procesů postihují jak biologickou sloţku organismu, tak i 

psychické regulační funkce. Staří lidé mají sklon k úzkostem a depresím. Své 

emoce nedokáţí dost dobře ovládat a to přispívá k celkové osobní nepohodě 

člověka. Samozřejmě má emoční proţívání vliv na další procesy jedince, jako jsou 

například: zhoršená pozornost, zhoršení paměti, nebo nízká motivace k jakékoliv 

aktivitě.   

3. Změny osobnosti, které mohou změnit celou strukturu osobnosti člověka. Nejčastěji 

dochází k zdůraznění některých negativních vlastností jedince. Často se objeví 

vlastnost, která byla u člověka doposud nevýznamná. Mezi nejčastější vlastnosti, 

které se u starších lidí objevují patří: nerozhodnost, úzkostnost, sklon 

k nespokojenosti, podezíravost nebo vztahovačnost.  

 

Změny postojů a sociálního chování starých lidí  

 

Jistým milníkem je také odchod do důchodu, kdy se radikálně mění způsob ţivota 

kaţdého člověka. Ten obvykle ukončí pracovní kariéru, v důsledku čehoţ jednotlivci 

vzroste mnoţství volného času. Právě odchod do penze znamená přechod od aktivního 

ţivota k tzv. pasivnímu proţívání. Tento přechod doprovázejí další nepříjemné skutečnosti, 

jako je například riziko ztráty blízkých osob, ať uţ se jedná o přátele, rodinu či někdejší 

spolupracovníky Dále se senioři potýkají se sníţením příjmů, větší míře izolovanosti od 

okolí, nebo ubývaní různých schopností. Pokud však senior má příleţitost a rozhodne se 

nadále pracovat alespoň na částečný úvazek, znamená to pro něj jednoznačně přínos pro 

kvalitu ţivota jeho, i jeho rodiny. Ukončení pracovní kariéry by tak mělo být rozhodnutím 

kaţdého jednotlivce, s ohledem na jeho zdravotní stav a pracovní moţnosti. I samotný 

přechod mezi ekonomickou aktivitou by měl být více plynulý, postupný. Člověk by měl mít 
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více moţností, jak se s přechodem vypořádat. V současné době buď musí odejít z trhu práce 

do důchodu, nebo plně setrvat na trhu práce. Mezi jednu z nejdůleţitějších potřeb starého 

člověka patří sociální kontakt, který je v mnoha případech udrţován pouze v rámci rodiny. 

Avšak i staří lidé potřebují své soukromí, kdy si odpočinou a nejsou vystavování nadměrné 

zátěţi. Upřednostňují ve velké míře kontakt se známými lidmi, protoţe ví co od nich 

očekávat a nejsou tak vystaveni novým situacím, které potřebují nová řešení. Součástí 

sociálního kontaktu je i dorozumívání se s okolím, čerpání a předávání nových informací. 

Často se v kontaktu se seniory můţeme dostat do obtíţné situace, kdy nám senioři 

nerozumí ať uţ z důvodů zdravotních (např. nedoslýchavost), nebo se hůře a pomaleji 

dokáţí vyjádřit. Další příčinou horší komunikace je také pomalu se zhoršující paměť, kdy 

senioři často opakují jiţ několikrát zmíněnou myšlenku, nebo si hůře vybavují výrazy, jak 

se vyjádřit. Současně je pro staršího jedince těţší komunikovat ve společnosti, neboť se 

nestíhá soustředit na tok řeči a často mu uniká téma hovoru.     

 Vágnerová (2000, str. 487) se ve své knize Vývojová psychologie zmiňuje o postoji 

k normám chování starších lidí. Tito mnohdy trvají na přesném dodrţování řádu, na který si 

s průběhem stáří navykli a povaţují ho za významný. Byť i sebemenší odchylka od jejich 

řádu je uvádí do situace, kdy se necítí v bezpečí. Mění se i sociální role jedince. Vágnerová 

(2000, str. 488) uvádí hned několik příčin změn sociálních rolí, jsou to: odchod do 

důchodu, biologická podmíněnost a ekonomické faktory.  

Kvalita života 

Kvalita ţivota je velmi individuální, kaţdý člověk má své představy o tom, jak ţít 

kvalitní ţivot, proto i definovat, či vymezit tento pojem je velmi nesnadné. „Kvalitou se 

rozumí „jakost, hodnota“ (obecně např. dobrá až prvotřídní nebo naopak špatná 

hodnota“), tj. charakteristický rys, jimž se daný jen odlišuje jako celek od  jiného celku 

(např. život jednoho člověka od života druhého člověka.)“
14

 

Dle L. Slováčka a kol. vychází definice kvality ţivota z Maslowovy teorie potřeb, tj. 

naplňování základních fyziologických potřeb je předpokladem aktualizace a uspokojení 

potřeb subtilnějších. Většina definic pojmu kvality ţivota však obsahuje společný znak a 

tím je: subjektivní posouzení vlastní ţivotní situace.  

                                                 
14

 Křivohlavý, J., Psychologie nemoci, Grada Publishing a.s., 2002, str. 162. 
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2.4.2. Adaptace na stáří 

 

Adaptaci na stáří charakterizuje Vágnerová (2000, str. 488), jako přizpůsobení se na 

jiný, doposud neznámý způsob ţivota. Na způsob ţivota, který je pro jedince zcela nový a 

často je tato změna velmi radikální a přináší nejrůznější obtíţe. Od okamţiku, kdy si člověk 

uvědomí, ţe stárne, začíná se adaptovat na nový způsob ţivota. Tento proces je velmi 

individuální a kaţdý člověk ho proţívá jiným způsobem i v závislosti na konkrétní situaci. 

Adaptace v období stáří však v kaţdém případě probíhá relativně pomaleji neţ 

v předchozích etapách ţivota. Významná je v tomto směru také osobnost jedince v průběhu 

celého ţivota, přičemţ ti, kteří doposud zvládali většinu problémů řešit bez větších obtíţí, 

mají tendenci i tuto změnu zvládnout poměrně dobře. Člověk se během stáří musí 

vyrovnávat s různými souvisejícími událostmi, např. změnou společenského statutu, 

odchodem do důchodu, ztrátou samostatnosti a růstu závislosti, nebo ztrátou partnera. 

Současně se dočká změn ve vlastním organismu, jako jsou změny involuční nebo zvýšená 

nemocnost. Lze říci, ţe úspěšná adaptace je nalezení programu a perspektiv stáří. Existuje 

spoustu aktivit, které mohou staří lidé vykonávat a proţívat tak plnohodnotně i toto období 

ţivota.  

Helena Haškovcová definuje adaptaci jako „funkční přizpůsobení se změněným 

životním podmínkám. Senioři se většinou musejí vyrovnat se ztrátou blízkých osob, když 

zemřou jejich manželky, častěji manželé, a dále pak příbuzní a známí z řad vrstevníků. 

Nemalou psychickou zátěží je též změna bydliště, ať se již jedná o přestěhování do menšího 

bytu, nebo do domova pro seniory, či jiné instituce. Někteří takovou situaci zvládnou bez 

pomoci, jiní potřebují podporu členů rodiny či přátel z řad vrstevníků nebo dokonce 

odborníků. Ošetřující v přímé péči by měli bezpodmínečně vědět, že minimální doba 

adaptace na život v domově pro seniory je asi půl roku. Pokud senior není adaptace 

schopen, dochází k tzv. malaadaptaci.“
15

 

Josef Langmeier a Dana Krejčířová v publikaci Vývojová psychologie člení dle studie 

S.Reichardové (1962) pět strategií vyrovnávání se s vlastním stářím. Jsou to: konstruktivní 

strategie, strategie závislosti, strategie obranná, strategie hostility a strategie sebenenávisti.  

 Konstruktivní strategie; Člověk, který se vyrovnává s vlastním stářím pomocí této 

                                                 
15

 HAŠKOVCOVÁ, H., Sociální gerontologie aneb Senioři mezi námi, Galén, 2012, str. 200. 
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strategie myslí především pozitivně, velmi dobře se vyrovnává s realitou a 

nepřestává být ve svém ţivotě aktivní. Svůj ţivot proţil spokojeně, jak dětství, tak 

manţelství, roli rodiče i pozdní dospělost. Tento člověk nepostrádá humor, rád se 

baví ve společnosti známých lidí a dokáţe se velmi dobře přizpůsobit novým 

okolnostem. Svůj volný čas tráví dle moţností pomocí nejrůznějších aktivit, 

rekreace či práce doma, nebo na zahradě. Přijímá také eventualitu smrti a necítí díky 

tomu přílišné zoufalství.  

 Strategie závislosti; Pro tento způsob proţívání stárnutí je charakteristická 

především pasivita a závislost na druhých lidech, kdy lidé více spoléhají právě na 

další členy společnosti neţ na své vlastní. Uchylují se do svého soukromí a nechají 

povinnosti i odpovědnost na mladších. Jedná se o strategii méně příznivou neţ 

předchozí konstruktivní strategie, ale stále ještě přijatelnou.  

 Strategie obranná; Charakteristická je méně příznivá přehnaná aktivita, díky níţ lidé 

zahánějí kaţdodenní starosti, negativní myšlenky na své problémy a otázky vlastní 

budoucnosti. Tito lidé lpí na tradici a zvycích, proto těţko snášejí jakékoliv nové 

podněty a neví, jak se v těchto nových situacích chovat.  

 Strategie hostility; Lidé proţívající stáří pomocí této strategie mají sklon obviňovat 

druhé ze svých problémů a ztrát. Velmi často si stěţují nejen na stáří, ale také na 

ztrátu sociálního kontaktu a za vším vidí někoho, kdo jim chce ublíţit. Jsou tedy 

velmi podezřívaví a často bývají i nadměrně agresivní a negativní ke svému okolí.  

 Strategie sebenenávisti; Tito lidé jsou jiţ velmi negativní, téměř vše, co doposud 

proţili, vidí jako chybu, jsou k sobě samotným velmi kritičtí a neprojevují ţádné 

přání ţít ţivot znovu. Smrt poté berou jako vysvobození z nepříliš šťastného ţivota. 

U těchto lidí se často setkáváme s nepříznivou etapou ţivota, ať uţ se jedná o 

dětství, dospělost, manţelský ţivot, nebo roli rodiče. 

2.5. Postavení seniorů ve společnosti - sociální aspekty 

 

Prostředí vstřícné ke stáří má dle studie „Národní program přípravy na stárnutí.“ 

Ministerstva práce a sociálních věcí velký vliv na sebeúctu a kvalitu ţivota starších lidí. 
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Pozitivní vztah společnosti ke starším lidem je současně jedním z předpokladů moderní 

společnosti, která by měla zajistit plnou integraci starších občanů s příleţitostí aktivního 

způsobu ţivota i mezigeneračních kontaktů. Sociální integrace předpokládá zachování 

kontaktů a vztahů, účast na ţivotě společnosti a právo na sebeurčení. „Stárnutí populace je 

vyobrazováno pouze v kontextu zvyšujících se nákladů na zdravotní a sociální péči a 

rostoucích nároků na důchodový systém. Nedostatečně je akcentován přínos seniorů pro 

společnost.“
16

 

Jedním ze základních předpokladů péče o seniory je angaţovanost rodinných 

příslušníků. Přičemţ nemělo by se jednat o pouhou povinnost zajistit starším členům rodiny 

důstojný způsob ţivota, ale jde také o pozitivní působení na mezigenerační vztahy. „Jak je 

vidět na vývoji sociálního statusu a pozici v životě, senior dospívá ke specifické situaci, 

charakterizované vysokým potencionálem, který je však naplňován jednotlivými seniory 

velmi diferencovaně. Tento potenciál stáří znamená, že z celé životní dráhy jsou právě v této 

fázi nejpříhodnější podmínky k využití reflektovaných celoživotních zkušeností a výsledků 

celoživotního vzdělávání k povýšení vědomí v postojích, názorech, hodnotách, světonázoru i 

sociální kompetenci. Jedná se o možnou přidanou životní hodnotu konkrétního 

individuálního člověka, o výsledek prožitého života, přetavený do individuálního vědomí.“
17

 

 

2.6. Senioři a volný čas  

 

Volný čas představuje čas, kdy se můţe člověk věnovat čemukoliv dle své vůle a přání. 

Irena Slepičková, ve své knize Sport a volný čas (2005) uvádí, ţe se jedná o čas, kdy 

člověk nemá ţádné povinnosti a sám hledá nejrůznější způsoby, jak co moţná nejlépe dle 

svého ţivotního stylu tyto chvíle proţívat. Doba, která je vyhrazena právě pro volnočasové 

aktivity, však nebyla v minulých letech samozřejmostí a liší se také dle národů, respektive 

jejich vyspělosti. Ještě v minulých staletích lidé trávili většinu svého času prací za účelem 

                                                 
16

 Národní strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 aţ 2017, [online]. [cit. 2013-11-10], 

Dostupné z: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/13099/Teze_NS.pdf> 
17

 SAK, P., KOLESÁROVÁ, K., Sociologie stáří a seniorů, Grada Publishing a.s., 2012, str. 85. 
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získání prostředků pro obţivu. Avšak s rozvojem hospodářství, s technologickým pokrokem 

vystřídalo velkou část lidské práce, práce strojů. Na začátku dvacátého století se v důsledku 

toho pracovní doba velmi zkrátila aţ na osmihodinový pracovní den. Současný trend 

poukazuje na neustálé zkracování pracovní doby ve vyspělých zemích, na druhou stranu 

v zemích méně rozvinutých je tato doba stále velmi dlouhá. Ve vyspělých zemích tedy 

v souvislosti s ubýváním pracovní doby roste čas, který je vyplňována nejrůznějšími 

aktivitami, jedná se o volný čas kaţdého jedince, kdy uspokojuje své přání a potřeby. 

Jistým předpokladem pro formu trávení volného času je také ekonomická situace jedince. 

Volný čas můţe být definován také jako „doba, časový prostor, v němž jedinec nemá žádné 

povinnosti vůči sobě ani druhým lidem a v němž se pouze na základě svého vlastního 

svobodného rozhodnutí věnuje vybraným činnostem. Tyto činnosti ho baví, přinášejí mu 

radost a uspokojení a nejsou zdrojem trvalých obav či pocitů úzkosti.“
18

 

Pro seniory často znamená nárůst volného času určitý problém. V souvislosti s odchodem 

do důchodu se mnoţství volného času mnohonásobně zvyšuje a člověk najednou neví, co si 

s tak dlouhým volnem počít. V souvislosti s touto problematikou vzniká celá řada zařízení 

nabízející volnočasové aktivity. Mezi volnočasové aktivity patří také sport a tělesná 

cvičení. Jak člověk svůj volný čas naplní je velmi subjektivní rozhodnutí a záleţí to na celé 

řadě faktorů, avšak v posledních letech narůstá počet moţností jak trávit volný čas, jak 

aktivně, či pasivně.  

Volný čas bývá v souvislosti se stářím vnímán jako časový úsek, většinou celý den. Senioři 

po odchodu do důchodu ztrácí většinu svých povinností a mají moţnost vybrat si způsob, 

jak trávit svůj čas. V současné době se čím dál tím častěji hovoří o problematice volného 

času seniorů a vznikají nejrůznější programy a instituce nabízející seniorům nejrůznější 

aktivity, od tělesných cvičení, přes ruční práce aţ po nabídku výletů za poznáním. Stále 

větší mnoţství odborníků a specialistů se také zabývá otázkou, jak si nejlépe zachovat 

duševní a tělesnou zdatnost. To, jak senioři tráví volný čas, závisí především na jejich 

fyzickém stavu, předchozím stylu ţivota, ekonomické situaci a dalších ukazatelích. Mezi 

seniory panují i velmi výrazné rozdíly a proto je těţké uspokojit různorodou poptávku po 

volnočasových aktivitách. Současně je nutno říci, ţe senioři v Čechách se poměrně dost liší 
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navzájem, ale také velmi zásadně od seniorů západně od České republiky. Jak uvádí Lenka 

Bočková ve svém textu Volný čas a aktivní stárnutí, panuje u nás velký rozdíl mezi těmi, co 

ţijí ve větších městech, kde je nabídka aktivit poměrně velká, a těmi, co ţijí na vesnicích a 

v menších městech.   

 „Volnočasové aktivity mohou u starších lidí výrazně napomoci v prevenci sociálního 

vyloučení, pocitů samoty a potřeby péče ze strany státu. Právě aktivní a různorodá činnost 

v důchodovém věku ve spolupráci s dostatečným zajištěním terénních sociálních služeb a 

rozvojem bytové politiky vhodné pro seniory, stejně jako zlepšování zdraví seniorů může 

také napomoci ve snižování potřeby speciální zdravotní péče či žádostí o umístění v 

pobytových zařízeních pro seniory, ve kterých v současné době poptávka výrazně převyšuje 

kapacitní možnosti.“
19

 

 Jednou z typických sluţeb pro seniory jsou nabídky domovů důchodců, kluby 

důchodců, dnes velmi populární a rozrůstající se univerzity třetího věku, sportovní kluby 

specializované na osoby v důchodovém věku a další.  

 

2.7. Organizace pro seniory 

 

2.7.1. Domovy důchodců/ Domovy pro seniory 

 

Domovy důchodců, neboli domovy pro seniory jsou speciálním druhem pobytových sluţeb 

slouţících pro seniory v České republice. Tato zařízení nabízejí různé sluţby, obvykle se 

jedná o péči a trvalou pomoc osobám, které nejsou nadále schopni samostatné péče a 

bydlení. Do domovů důchodců nejčastěji přicházejí právě lidé, kteří se o sebe nedokáţí 

nadále sami postarat a nemají takovou moţnost ani v rámci rodiny. Protoţe provoz domovů 

je poměrně drahý, musí si kaţdý jednotlivec tuto péči hradit. Ze zákona č.108/2008 Sb., o 

sociálních sluţbách vyplývá moţnost zaţádat o příspěvek na péči. „Příspěvek na péči se 

poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné 
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 Bočková, L., Volný čas a aktivní stárnutí, [online]. [cit. 2013-11-10], Dostupné z: 

<http://www.respektinstitut.cz/wp-content/uploads/50plusAktivne_web_kapitola8.pdf>    



22 

 

pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.“
20

    

 V zákoně jsou dále rozlišeny stupně závislosti s ohledem na zdravotní a psychický 

stav osoby závislé. Pro rozhodnutí o výši příspěvku a stupně závislosti se dále hodnotí 

schopnost zvládat stanovené úkony, které by jednotlivec měl v kaţdodenním ţivotě 

vykonávat sám.  

Základní sluţby, které domovy nabízejí, jsou sluţby ubytovací, stravovací, úklid, 

pomoc při běţných činnostech kaţdodenního ţivota, lékařskou péči a často také pomáhají a 

zprostředkovávají kontakt s okolním prostředím. Je třeba říci, ţe tyto domovy jsou v České 

republice velmi rozdílné a kaţdý domov nabízí různé sluţby i rozsah péče. Důleţité je, aby 

domovy nabízely komplexní péči, nejen pouze činnosti, které uspokojí základní potřeby 

člověka. Sluţby by měly být značně individualizované v závislosti na konkrétním stavu 

jednotlivce a měly by dbát nejen na zajištění dobrého zdravotního stavu jedince, ale také na 

sociální stav, a to zejména integraci v rámci komunity a zprostředkování nejrůznějších 

volnočasových programů.    

Jde především se o různorodé programy, které by naplnily volný čas seniorů a 

pomohly tak zlepšit jejich duševní a fyzický stav. Pro tyto programy jsou potřeba 

především kvalitně vzdělaní odborníci, kteří mají na mysli zdraví a spokojenost kaţdého 

obyvatele domova. Takovými odborníky jsou u nás například studenti poměrně nového 

oboru ergoterapie. Ergoterapii, definuje Haškovcová v knize Sociální gerontologie (2012, 

str. 32) jako „zdravotnický obor, kde je podstatná myšlenka, že pokud je člověk aktivní, 

v daném případě, pokud se zaměstnává smysluplnou činností (běžné denní aktivity, 

pracovní, herní nebo rekreační) posiluje to jeho identifikaci s prostředím, začlenění do 

příslušného kolektivu.“  

 

2.7.2. Kluby důchodců 

 

Kluby důchodců jsou určeny pro všechny seniory a obyvatele v důchodovém věku, kteří 

mají zájem se setkávat s lidmi stejného věku a trávit tak společně svůj volný čas. Kluby 
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důchodců existují téměř ve všech větších městech, často jsou i součástí středisek volného 

času, nebo fungují při domovech důchodců. Většina klubů má své sídlo, neboli klubovnu, 

kde se senioři pravidelně schází. Mají zde k dispozici své zázemí, které je tvořeno 

společenskou místností, často je k dispozici menší kuchyňka, nebo tělocvična. Senioři se 

významně podílejí na činnosti klubu a navzájem připravují programy. Mezi tradiční 

činnosti, které má v nabídce většina klubů patří přátelské posezení, hraní společenských 

her, často se připravují různé přednášky a besedy na téma vaření, přednáší se autorské čtení, 

nebo další kulturní, počítačové, rukodělné či výtvarné činnosti. V poslední době také 

narůstá počet klubů, kde svým členům nabízejí kondiční cvičení, sportovní aktivity a další 

činnosti podporující zdraví a aktivní ţivotní styl. Některé kluby dále organizují výlety do 

okolí, v současné době je velmi populární výlety nordic-walking pro seniory. Slavnostně se 

zde lidé setkávají při příleţitosti narozenin svých členů, či ke „Dni matek“, nebo spolu 

připravují „Vánoční besídky“.  Vedoucí klubu důchodců často vede kroniku, kde se 

písemnou i fotografickou formou dokumentuje činnost klubu.  Pokud se jedná o právní 

formu, podle které kluby důchodců fungují, jde převáţně o občanská sdruţení, která fungují 

na základě Stanov. Stanovy pak obsahují název občanského sdruţení, sídlo, cíl činnosti, 

orgány sdruţení a zásady hospodaření. V České republice existuje Svaz Důchodců České 

republiky, do kterého se mohou registrovat jak jednotlivci tzv. individuální členství, tak 

klub, jako celek, zde se jedná o tzv. kolektivní členství. Hlavní náplní svazu je dle stanov
21

:  

 udrţování ţivotní úrovně důchodců v přiměřené relaci s ţivotní úrovní ostatních 

vrstev obyvatelstva,  

 snaha o zlepšování sociální a zdravotní péče pro důchodce a zabezpečování dalších 

potřebných sluţeb,  

 Úsilí o rozšiřování aktivit a celoţivotního vzdělávání důchodců, 

  Formulace stanovisek a připomínek při tvorbě právních předpisů, které se dotýkají 

práv a povinností důchodců.  
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2.7.3. Univerzita třetího věku 

 

Univerzity třetího věku, dále jen U3V, často označované také jako A3V, Akademie třetího 

věku jsou specializované instituce věnující se vzdělávacím aktivitám speciálně pro seniory 

v rámci celoţivotního učení. Tyto, ale i další vzdělávací kurzy nabízí nestátní organizace. 

Cílem kurzů pořádaných v rámci U3V je poskytnout seniorům v důchodovém věku 

moţnost, jak se kvalifikovaně a na vysokoškolské úrovni seznámit s nejnovějšími poznatky 

a informacemi z oblasti vědy, historie, politiky, kultury a dalších. Dalším cílem je péče o 

neustálý duchovní rozvoj občanů v pokročilém věku, kteří si díky účasti v těchto kurzech 

rozšiřují nejen znalosti, ale především se dozvídají o současném dění ve světě, přistupují 

aktivně k ţivotu a setkávají se navzájem a tím prohlubují své sociální kontakty a získávají 

přátele. Univerzity třetího věku udrţují pocit uţitečnosti, prohlubují znalosti a 

zprostředkovávají náplň volného času pro specifickou skupinu obyvatelstva. Účastníci U3V 

mají status posluchače vysoké školy, ve smyslu zákonu č.111/1998 Sb. o vysokých školách 

však nejsou studenty. Helena Haškovcová poukazuje na dlouholetou tradici A3V a uvádí, 

ţe jde o „oblíbené cykly přednášek k nejrůznějším tématům. A3V mají dlouhou tradici. Už 

v době socialismu je pořádaly některé složky Národní fronty; prakticky je organizoval 

především Československý červený kříž, ale i Socialistická akademie, osvětové besedy a 

kulturní domy. Po roce 1989 se A3V ještě více rozšířily a dnes se konají ve všech větších 

městech republiky a jsou hojně navštěvovány. Důležité je, že A3V poskytují svým 

frekventantům nabídku nejen jistého tematického rozšíření znalostí, ale také prostor pro 

navázání kontaktů nebo utužení mezilidských vztahů.“
22

  V České republice zaštiťuje 

U3V Asociace Univerzit Třetího Věku. „Asociace Univerzit Třetího Věku (AU3V) je 

občanské sdruţení institucí, které nabízejí a provozují vzdělávací aktivity na úrovni 

vysokoškolského vzdělání, určené občanům České republiky v důchodovém věku. AU3V 

byla zaloţena v r. 1993 z iniciativy několika dobrovolníků, kteří se na svých mateřských 

univerzitách vzděláváním seniorů zabývali a současně sledovali tuto problematiku 

v evropském i světovém měřítku. AU3V má na starosti dva hlavní úkoly: zabezpečit 

vzájemnou informovanost svých členů a postarat se o mezinárodní kontakty AU3V 
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Nejvyšší dosažené vzdělání účastníků U3V

74%

14%

12%

středoškolské vzdělání

vysokoškolské vzdělání

základní vzdělání 

s vedoucími evropskými organizacemi.“
23

       

 Členy této asociace jsou všechny významné vysoké školy, které nabízejí vzdělávání 

seniorů, jsou to například fakulty Univerzity Karlovy v Praze, fakulta elektrotechnická při 

Českém vysokém učení technickém v Praze a v Brně, Vysoká škola ekonomická v Praze, 

Česká zemědělská univerzita, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Masarykova 

univerzita v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Západočeská univerzita v Plzni, Jihočeská 

univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita Palackého v  Olomouci a další.  

Pokud se podíváme na statistická data z roku 2012, pak ministerstvo práce a sociálních 

věcí, dále jen MPSV, ve svém dokumentu „Národní strategie podporující pozitivní stárnutí 

pro období let 2013 aţ 2017“ uvádí podíl osob starších 50 let na dalším vzdělání ve výši 

38%. Přičemţ U3V nejčastěji navštěvují lidé s dokončeným středoškolským vzděláním, 

dále lidé s vysokoškolským vzděláním a následně osoby s ukončeným základním 

vzděláním.  

Graf č.3: Nejvyšší dosaţené vzdělání účastníků U3V 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/12968 

Dalším důleţitým ukazatelem v rámci U3V je objem financí, které stát vynakládá na 

další vzdělání. Česká republika patří ve srovnání zemí Evropské unie, mezi země 

s nejniţším objemem financí. Celkem 21 veřejných vysokých škol s více neţ 700 

specializovanými kurzy nabízí U3V pro starší občany. V České republice je v současné 
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době něco kolem 35 tisíc posluchačů. I přes stále se zvyšující počet kurzů se u nás této 

aktivity účastní pouze zhruba 2% všech seniorů. Poptávka po kurzech U3V je stále větší 

neţ nabízené mnoţství a proto by se měl zlepšit přístup, kvalita v těchto sluţbách a 

rovnocenné moţnosti pro všechny starší obyvatelé. Prostřednictvím těchto vzdělávacích 

programů senioři nacházejí alternativní uplatnění a náplň volného času po odchodu do 

důchodu, zvyšují kvalitu svého ţivota, získávají nové kompetence a působí pozitivně na 

sociální rozvoj. Vzdělání dalších generací a jeho vliv na produktivitu práce můţe významně 

kompenzovat vliv stárnutí populace, přičemţ velmi často dochází k tomu, ţe se díky 

absolvování U3V senioři vrací na trh práce, coţ má pozitivní efekt také na ekonomickou 

situaci jednotlivce i celé společnosti. Dlouhodobé cíle U3V v České republice:  

 rozvoj U3V a dalších vzdělávacích aktivit pro seniory a postupné rozšiřování a 

dostupnost i v menších městech a obcích; 

 Získávání financí a navrţení vhodného systému vícezdrojového financování, 

důleţitého pro budoucí vývoj těchto institucí v České republice; 

 Sledování podílu osob, které díky absolvování U3V přicházejí na opět na trh práce, 

nebo se účastní dobrovolnických aktivit; 

 Kaţdoroční vyhodnocení fungování U3V s ohledem na poptávku a nabídku po 

nabízených kurzech a návrh plánu rozvoje pro další období;  

 Informovat obce a regiony skrze osvětu a příklady dobré praxe o přínosech; 

Dle výše zmíněného dokumentu MPSV jsou za tyto úkoly zodpovědné instituce: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, 

asociace univerzit třetího věku, Rada vlády pro seniory a stárnutí populace a zástupce za 

virtuální univerzitu třetího věku.  
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2.7.4. Sportovní kluby 

 

Sportovní kluby pro seniory, jsou specializované kluby, které nabízejí kondiční 

cvičení, rehabilitační programy, nebo aerobní cvičení. V našich podmínkách se provozují 

sportovní aktivity seniorů často při klubech důchodců a jejich hlavní náplní činnosti tak 

není sport a tělesná aktivita. V některých městech fungují například jednotlivé krouţky, 

které však nejsou organizovány klubem, jde například o plavání pro seniory, jízdu na kole, 

kdy se pořádají nejrůznější výlety, nebo výlety jiţ zmiňované nordic-walking. Tyto aktivity 

můţe zaštiťovat městský úřad společně se správou sportovišť, nebo klub důchodců, 

rehabilitační centra, taneční kluby, Sokol, někdy také domovy důchodců, nebo další 

sportovní organizace. Bohuţel zde najdeme velký rozdíl mezi nabídkou ve velkých městech 

a na druhou stranu v městech menších, nebo na vesnicích. Zde se pak senioři uchylují 

k individuálnímu způsobu pohybu, ve formě jízdy na kole, plavání nebo turistiky.   

„V  Čechách máme zakořeněnou tradici aktivního životního stylu podpořenou tělocvičnou 

organizací Sokol. Sokol vznikl jako první  česká tělocvičná organizace v Rakousku Uhersku 

v době politického uvolnění šedesátých let 19. století z iniciativy dr. Miroslava Tyrše a 

Jindřicha Fügnera. Tělocvičná jednota pražská, později Sokol Pražský, byla založena za 

účasti předních  českých vlastenců 16. února 1862. Cvičení v prostředí Sokola bylo v 

historii vždy spojeno se společenskou angažovaností. Organizace měla a doposud má snahu 

udržet nejen kvalitní pohybový program, ale i sociální vědomí češství a pospolitosti.“
24

 

 

2.8. Shrnutí teoretických poznatků 

 

Teoretické poznatky, získané v úvodní části diplomové práce poukazují na zvyšující se 

potřebu zabývat se tématem Seniorů a způsobem trávení jejich volného času v České 

republice. 

Sport a obecně aktivní způsob ţivota seniorů má vliv na kvalitu ţivota kaţdého 

z nich. Pozitivní dopady můţeme sledovat z hlediska biologického, sociálního ale i 
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psychologického. Proto se v Evropě i v České republice stále více setkáváme se zařízeními, 

často sportovními kluby, které nabízejí cvičení, sportovní aktivity, nebo zájezdy přímo 

uzpůsobené pro seniory.  

Jak jiţ bylo řečeno, v důsledku stárnutí obyvatelstva, seniorů neustále přibývá a 

s tímto fenoménem také souvisejí nejrůznější problémy. Jedná se například o ekonomické 

dopady, které ovlivňují výši důchodu seniorů, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, ale 

také zařízení, kde by se měli o seniory v těţkém ţivotním období postarat a zajistit tak 

plnohodnotný ţivot i během stáří. Základním předpokladem přitom je, účast rodiny seniora 

na péči o něj a zabezpečení důstojného způsobu ţivota. 

S odchodem do důchodu se zásadně mění také kvalita ţivota a dochází 

k nejrůznějším změnám u kaţdého jednotlivce. Tyto změny můţeme rozdělit na tělesné, 

psychické, nebo změny postojů a sociálního chování starých lidí. Přijmout a přizpůsobit se 

se stářím souvisejícím změnám je často velmi obtíţné a člověk se adaptuje relativně 

pomaleji, neţ v předchozích etapách ţivota. Adaptace na stáří znamená přizpůsobení se na 

doposud neznámý ţivot za jiných podmínek neţ doposud. K adaptaci pak starší člověk 

vyuţívá různých strategií a prostředků, které mu lépe pomohou se se svou novou situací 

vyrovnat.  

Bohuţel také postoj současné společnosti k seniorům je velmi negativní, seniory 

chápeme jako přítěţ a jejich zkušenosti nebereme na zřetel. Přitom prostředí vstřícné a 

příjemné má velký vliv na sebeúctu seniora. Sociální integrace seniora předpokládá 

zachování kontaktů a vztahů, účast na ţivotě společnosti a právo na sebeurčení.  

Problematickým se stává přechod z produktivního věku do důchodu také z hlediska 

volného času. Toho narůstá a senioři hledají způsob co si s takovým mnoţstvím volného 

času počít. Za tímto účelem se provozují nejrůznější aktivity jak v domovech důchodců, tak 

v klubech důchodců, nebo ve sportovních klubech. V oblasti práce se seniory působí také 

Univerzity třetího věku, které nabízejí vzdělávání seniorů.  
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3. Cíle práce 

 

Na základě získaných teoretických poznatků jsem pro svou diplomovou práci 

stanovila tyto cíle.  

 

Hlavním cílem práce je posoudit významné determinanty a podmínky pro aktivní ţivot 

seniorů v Chebu. Další cíle a úkoly práce:  

- Zjistit, jak tráví svůj volný čas senioři v Chebu; 

- Vyhledat a popsat veškeré volnočasové aktivity, které jsou pro specifickou skupinu 

seniorů nabízené v Chebu; 

- Zhodnotit účast seniorů na pohybových aktivitách různých výkonností; 

- Poukázat na rozdíly trávení volného času mezi staršími ţenami a muţi; 
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4. Metodologická část – Empirický výzkum, použité 

metody a techniky sběru dat 

 

 Empirický výzkum 

„Funkcí empirického výzkumu je ověřovat pravdivost domněnek a hypotéz, které jsou 

výsledkem teoretického myšlení. Výzkumná práce obsahuje několik etap ověřování 

výzkumných hypotéz. Jsou to 1. definice výzkumného problému, 2. studium literatury, 3. 

formulace a úprava hypotéz, 4. tvorba výzkumného plánu, 5. sběr dat, 6. analýza a utřídění 

dat a 7. příprava a tvorba výzkumných závěrů.“
25

 

 

Zdroje dat, která jsem ve své práci vyuţila, jsou data získaná vlastním průzkumem, 

tzv. data prvotní, ale také data sekundární, která představují materiály z různých statistik, 

novinových článků, informačních broţur a dalších. Ve svém výzkumu jsem vyuţila metod 

dotazování, polostrukturovaného rozhovoru a analýzy dokumentů.  

 

4.1. Výzkum fyzické aktivity a vnímání vlastního zdraví u seniorů 
v Chebu 

 

Vzhledem k tomu, ţe jsem se účastnila výzkumného projektu Psychocociální 

aspekty aktivního životního stylu u starších dospělých, který vedli pan Prof. PhDr. Pavel 

Slepička DrSc. a Mgr. Jiří Mudrák, PhD., získala jsem dostatečné informace o dané 

problematice v Chebu.  

 Výše zmíněný výzkum zkoumá faktory, které ovlivňují fyzickou aktivitu a vnímání 

vlastního zdraví u starších dospělých. Pro účely diplomové práce jsem poté vybrala jen 

některé části výzkumu, které se přímo vztahují k tématu sportu a pohybových aktivit. Tyto 

vybrané úseky výzkumu se věnují úrovni fyzické aktivity a cvičení u seniorské populace 

v ČR, dále zkoumají míru začlenění cvičení do ţivotního stylu zkoumaných osob, strategie 

                                                 
25

 Winkler, J., Technologie empirického výzkumu. [online]. [cit. 2013-10-9-]. Dostupné z: 

<http://fss.muni.cz/~winkler/kapitola2.html> 
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pouţívané při plánování a provádění pohybové aktivity, poukazují na to, jak vnímá nejbliţší 

okolí fyzicky aktivního seniora a jak on sám hodnotí své zdraví a ţivotní spokojenost.  

  

 Organizace výzkumu 

Samotné šetření jsem provedla na výběrovém souboru celkem padesáti seniorů ţijících 

v Chebu v časovém úseku od začátku měsíce října roku 2012 do konce listopadu roku 

2012. Dotazovaní byli senioři ţijící v Chebu, kdy jsem navštívila organizace, které se práci 

se seniory věnují a zde oslovila několik seniorů, zda by byli ochotni na výzkumu 

spolupracovat. Za mé asistence jsme následně dotazník prošli, a pokud měl někdo 

z dotazovaných otázky, mohl se na mě kdykoliv obrátit. Organizace, kde jsem data 

především sbírala byly tyto: Klub důchodců, Klub křesťanských ţen, Trinity club Cheb, 

Univerzita třetího věku při Západočeské univerzitě v Chebu, Domov pro seniory Skalka  a 

Domov pro seniory Spáleniště v Chebu. Dotazovaní měli k vyplňování dostatek času a 

nebyli nijak omezováni. Jediným omezením sběru dat, byla problematika sezonnosti. 

Jelikoţ se některé otázky vztahovaly k činnostem vykonávaným během předchozího týdne 

před dotazováním, bylo zřejmé, a zkoumaní na to sami často upozorňovali, ţe se věnují 

jiným aktivitám v letních měsících a jiným aktivitám v průběhu podzimu a zimy. Pokud 

však sledujeme výsledky těchto padesáti osob, nedocházelo během časového úseku výše 

zmíněného k prudkým výkyvům teplot a tak měli dotazovaní velmi podobné podmínky.  

  

 Metoda zpracování dat - Mann-Whitneyův test 

„Jedná se o neparametrickou obdobu T-testu pro nemetrická data. Slouží ke srovnání 

mediánů dvou nezávislých proměnných. Předpokladem je pouze skutečnost, že obě 

proměnné pocházejí ze dvou různých souborů (nemusí mít normální rozdělení dat). Nulovou 

hypotézu testujeme pomocí testového kritéria U, které vypočítáme z rovnice:“
26

 

 

𝑈 = 𝑛1  × 𝑛2 + 
𝑛1 𝑛1 + 1 

2                                           
−  𝑅1 

                                                 
26

 Základy statistiky – Skripta 2, [online]. [cit. 2013-10-9-]. Dostupné z <http://www.google.cz/ 

2FZAKLADYstatistikySKRIPTA1.pdf> 
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U – testové kritérium 

n1,2 – součet počtu pozorování první a druhé proměnné 

Ri – součet pořadí první proměnné 

 

4.2. Sběr dat ke zmapování nabídky volnočasových aktivit pro 
seniory v Chebu 

 

 

Další částí výzkumu k diplomové práci bylo zmapování všech organizací, které se v Chebu 

práci se seniory věnují sběrem sekundárních dat a formou polostrukturovaného rozhovoru 

s řediteli jednotlivých organizací.  

„Polostrukturovaný rozhovor má předem daný soubor témat a volně přidružených 

otázek, ale jejich pořadí, volba slov a formulace může být pozměněna, případně může být 

něco dovysvětleno. Polostrukturované rozhovory jsou flexibilnější a volnější než 

strukturované, ale jsou organizovanější a systematičtější než nestrukturované rozhovory.“
27

 

 

 Organizace výzkumu 

Pro část výzkumu věnující se nabídce volnočasových a sportovních aktivit v Chebu bylo 

nutné vyhledat veškerá zařízení, která by se v Chebu mohla této specifické práci se seniory 

věnovat. Nejprve jsem tedy shromaţďovala data o těchto institucích. Dále jsem si stanovila 

dílčí cíle výzkumu s ohledem na celkovou strukturu zkoumání a sestavila základní, 

preferované otázky, které budu později zhodnocovat. Dalším krokem bylo dohodnutí 

termínu a místa konání rozhovoru s řediteli, nebo zástupci vedení jednotlivých organizací. 

Samotné rozhovory probíhaly během měsíce října roku 2013 a setkala jsem se zástupci 

všech organizací v Chebu, jejichţ činností je práce se seniory.   

 Pro rozhovor jsem si stanovila 4 základní otázky, které jsem poté během rozhovoru 

doplňovala o další doplňující otázky, vzhledem k průběhu jednotlivých rozhovorů. 

 

1. Jaké volnočasové a pohybové aktivity pro seniory nabízíte? 

                                                 
27

 ZHANG, Y., WILDEMUTH, B. M., Unstructured interviews. In B. Wildemuth (Ed.), Westport, CT: 

Libraries Unlimited, 2009, str. 222-231. 
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2. Jak často se senioři schází za účelem volnočasových a pohybových aktivit? 

3. Nabízíte tyto aktivity během celého roku, nebo jen v konkrétním období? 

4. Kolik seniorů pravidelně navštěvuje Váš klub či organizaci?  

 

Celkovému zhodnocení rozhovorů se budu dále věnovat v praktické části, kde společně 

s výzkumem úrovně fyzické aktivity dotazovaných zhodnotím současný stav práce se 

seniory v Chebu a moţnosti, které zde mají senioři k účasti na pohybových a 

volnočasových aktivitách.   
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5. Výsledková část 

 

5.1. Základní charakteristiky karlovarského kraje a města Cheb 

 

Karlovarský kraj  

Karlovarský kraj leţí na západě České republiky, sídlem kraje jsou Karlovy Vary, a 

co se týče velikosti, jedná se o třetí nejmenší kraj v České republice. Kraj sousedí 

s Ústeckým a Plzeňským krajem, dále pak s neměckými spolkovými zeměmi Bavorsko a 

Sasko. Administrativně se kraj dělí celkem do tří okresů, a to okres Karlovy Vary, Sokolov 

a Cheb. Dle výsledků sčítání lidu v roce 2011 ţilo v Karlovarském kraji 310 245 lidí, 

z čehoţ 15,4 % tvořilo obyvatelstvo starší 65 let. Graf číslo 4 přehledně poukazuje na vývoj 

věkového sloţení obyvatelstva a porovnává rok 2001 a rok 2011. Zde můţeme jasně 

pozorovat tendenci stárnutí obyvatelstva, neboť relativně ubývá počet obyvatel mladších 

generací a přibývá naopak počet lidí v seniorském věku. 
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Graf č. 4: Věkové sloţení obyvatelstva Karlovarského kraje v roce 2001 a 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Statistická ročenka Karlovarského kraje 2012 

 

Město Cheb 

Město Cheb leţí na západě České republiky v Karlovarském kraji. Cheb je okresní 

město a k 1. 1. 2012 zde dle Českého statistického úřadu ţilo celkem 33 067 obyvatel. 

Okres Cheb pak čítá 92 989 obyvatel, z čehoţ je k 31. 12. 2012 celkem 14 529 osob 

starších 65 let. 

Nejvýznamnějším odvětvím v celém Karlovarském kraji je cestovní ruch, především 

pak lázeňství. Město Cheb je známé především díky své bohaté historii a také díky svému 

nesnadnému vývoji, který je dán polohou města. V současné době se zde konají nejrůznější 

kulturní akce a události, které město kaţdoročně pořádá.  
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5.2. Postavení seniorů v populaci Chebska (demografické, 
ekonomické, sociologické charakteristiky) 

 

Dle českého statistického úřadu bylo k 31.12 2011 v Karlovarském kraji provozováno 

celkem 15 domovů pro seniory s celkovým počtem 827 lůţek. V okrese Cheb jich bylo 

celkem 7, s celkovým počtem lůţek 504, v okrese Karlovy Vary byly provozovány celkem 

4 domovy pro seniory s celkovou kapacitou 138 míst a v okrese Sokolov taktéţ 4 domovy 

pro seniory s počtem lůţek 185. V roce 2011 nedostalo místo v těchto domovech celkem 

314 seniorů. V Chebu se nachází celkem 3 domovy pro seniory a jedna léčebna dlouhodobě 

nemocných, jejíţ část by v budoucnu měla být transformována na další, jiţ čtvrtý domov 

pro seniory.  

Dle Českého statistického úřadu pobíralo v roce 2011 starobní důchod 

v Karlovarském kraji 49 846 seniorů z toho 22 282 muţů a 27 564 ţen. Průměrný věk 

člověka, který pobírá starobní důchod je 67 let. Průměrná měsíční výše starobního důchodu 

je v Karlovarském kraji 10 330 Kč přičemţ muţi dostávají průměrně 11 479 Kč a ţeny 

průměrně 9 401 Kč.  

Graf č.5: Průměrná měsíční výše starobního důchodu v Karlovarském kraji 

 

Zdroj:  Statistická ročenka Karlovarského kraje 2012 
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5.3. Nabídka programů pro trávení volného času seniorů 
v Chebu 

 

Město Cheb zabezpečuje nejen pro seniory příspěvkovou organizaci s názvem Správa 

zdravotních a sociálních sluţeb Cheb. Tato organizace zajišťuje především pečovatelskou 

sluţbu pro seniory a pořádá několikrát do roka společná setkání, vzhledem k ročnímu 

období, ale také přednášky a setkání s dětmi z mateřských škol. 

 Ve městě působí celá řada organizací různého charakteru, které jsou zaměřené na 

specifickou skupinu seniorů. Formou polostrukturovaného rozhovoru jsem získala veškerá 

data, která mě zajímala o organizacích působících v Chebu a věnujících se práci se seniory. 

V příloze 1, je detailně zobrazeno, kde se jednotlivé organizace působící se seniory 

v Chebu nacházejí. U některých je problém dostupnosti veřejnou dopravou. Organizacemi, 

které se v Chebu věnují práci se seniory, jsou tyto:  

Klub důchodců Cheb 

 

Klub důchodců v Chebu sídlí ve velmi frekventované ulici Evropská, v centru města. 

Prostory klubu jsou majetkem města Cheb a klub zde má své sídlo jiţ několik let. Do klubu 

dochází zhruba 50 členů, z nichţ převáţnou většinu tvoří ţeny a volnočasové a pohybové 

aktivity se zde nabízí aţ 4x týdně během celého roku. Jedná se o tyto aktivity: paličkování, 

cvičení pro pokročilé věkem, cvičení čchi-kung, vycházky a všelijaké ruční práce. Často 

připravuje vedení také přednášky na různá témata.  Jednou za rok pak pořádá klub větší 

poznávací výlet autobusem. Členové klubu společně slaví narozeniny, svátky vánoční a 

velikonoční a scházejí se společně i za jinými účely.  

Klub křesťanských žen 

 

Klub křesťanských ţen působí při Domu sociálních sluţeb v Kamenné ulici v Chebu. 

V klubu se setkávají ţeny v seniorském věku se zájmem o křesťanský pohled na svět. Jedná 

se především o všeobecně vzdělávací činnost, kdy jsou na programu setkání nejrůznější 

přednášky, besedy, prezentace či diskuze na různá témata. Během těchto sezení se ţeny 

často věnují ručním pracem a navzájem si připravují pohoštění. Členky se schází k různým 

dalším společenským příleţitostem, jako jsou výročí, nebo narozeniny. Jednou za čas 
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pořádá klub různé poutě či zájezdy a udrţují přátelství se skupinou ţen z německého 

Waldsassenu. Členky klubu se schází od září do konce června jednou týdně a to kaţdých 14 

dní.  

T.J. Sokol Cheb 

 

Tělocvičná jednota Sokol působí v Chebu jiţ 21 let a patří pod Karlovarskou ţupu. 

V současnosti má jednota 128 členů z čehoţ je pouze 5 členů muţského zastoupení. Kaţdý 

člen platí členské příspěvky ve výši 100Kč za rok, ti, kteří chodí na cvičení, platí navíc 

oddílové příspěvky v celkové výši 100 Kč za rok. Pro členy je připraven program 2x týdně 

a to od měsíce září do konce června. Cvičí se v tělocvičně 5. Základní školy v Chebu a to 

kaţdé úterý a čtvrtek. V nabídce jsou cvičení jógy a kondiční cvičení pro seniory. Na 

cvičení pravidelně dochází kolem 25 – 30 členů coţ akorát vyhovuje velikosti malé 

tělocvičny. Je třeba říci, ţe na cvičení dochází maximálně 2 muţi a zbytek jsou ţeny. 

V letních měsících cvičení nahrazují výlety a procházky. Výlety pořádá starostka jednoty 

společně s výborem za nejrůznějšími památkami a akcemi v nejbliţším okolí města Chebu. 

Výletů se účastní od 30 do 50 členů. Většinou mají moţnost zvolit buď autobusovou 

dopravu, v závislosti na zdravotním stavu, a pokud je cíl vzdálenější, nebo je pro fyzicky 

zdatnější připravená pěší varianta. Jednou za rok jednota pořádá výlet do vzdálenějších 

míst, letos to byl například zájezd na Rabštejn a Hroznětín.    

Trinity Klub Cheb 

  

Trinity klub je svou povahou sportovním a fitness centrem nacházejícím se na pěší zóně 

v Chebu. Jednou z cílových skupin, na které jsou zaměřené programy fitcentra je také 

skupina seniorů. Pro seniory je připraven program 3 – 5 x týdně vţdy v dopoledních 

hodinách. Dle provozní manaţerky se zde schází vţdy kolem deseti aţ dvanácti seniorů, 

spíše seniorek. V nabídce cvičení pro seniory je kondiční lekce – senior, relaxační cvičení, 

nebo cvičení na míčích. Fitcentrum je v provozu během celého roku, v letních měsících 

klub navíc pořádá jednou týdně vycházky nordic walking a od příštího roku bude 

k dispozici také venkovní posilovna na břehu řeky Ohře. Zde se budou konat další hodiny, 

které povedou zkušení instruktoři klubu.  
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Fitness Park Senior Cheb  

 

Ke konci roku 2013 by mělo být v Chebu dokončené hřiště pro seniory. Budou zde lehké 

posilovací stroje slouţící k rehabilitaci nejen pro seniory. Tento nový typ cvičení je 

v současné době velmi populární a snad si k němu najdou cestu také obyvatelé Chebu.  

U3V 

 

Západočeská Univerzita v Plzni pořádá kaţdoročně několik kurzů v letním i zimním 

semestru pro seniory. Také v Chebu při Fakultě ekonomické Západočeské univerzity 

v Plzni se pořádá mnoho kurzů. V zimním semestru 2013/2014 zde zahájilo studium 342 

účastníků. V nabídce byly kurzy jako například Základy informatiky, Finanční gramotnost, 

Nové občanské právo, Ekonomika, Němčina a další.  

Domovy pro seniory v Chebu 

 

V současné době se v Chebu nachází 3 domovy pro seniory, jejichţ zřizovatelem je 

Karlovarský kraj. Hlavním účelem těchto zařízení je poskytování pobytové sluţby 

v domovech pro seniory osobám, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu věku, jejichţ 

situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiných osob. Cílovou skupinou všech domovů 

v Chebu jsou lidé starší 60 let. Domovy nabízejí především tyto sluţby: poskytnutí 

ubytování a stravování, zdravotní péči, pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní 

osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při 

uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti, rehabilitační 

cvičení a sociálně terapeutickou činnost. Nabídka domovů volnočasových a fyzických 

aktivit se značně liší. Tento rozdíl, který je dán především přístupem vedením a 

jednotlivých pracovníků, ale také lokalitou, kde se domov nachází a dalšími podmínkami.  

Domov pro seniory Cheb – Dragounská 

Domov pro seniory sídlící v ulici Dragounská nedaleko centra města Cheb. Kapacita 

domova je celkem 80 lůţek a ředitelem Domova Dragounská je pan Ing. Miloš Figer. 

Domov má k dispozici malou zahrádku s altánem, kde si mohou senioři v letních měsících 
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posedět, popřípadě něco společně ugrilovat.  

Co se týče pohybových a volnočasových aktivit nabízených v domově pro seniory, jsou 

to: Muzikoterapie, kdy je to především zpěv, hra na harmoniku, kytaru a další hudební 

nástroje. Při těchto aktivitách se aktivizuje organismus prostřednictvím aerobního cvičení. 

Důleţitým v nabídce volnočasových aktivit je také trénink paměti, kterého se účastní téměř 

polovina obyvatel. Dále je to hra petanque, vycházky se psem a individuální vycházky 

v blízkém okolí. Domov nabízí rehabilitační cvičení, kdy mohou klienti poţádat jak o 

individuální cvičení, tak o skupinové. Zde se trénuje především trénink motoriky, 

rehabilitační pracovnice cvičí s kaţdým klientem dle jeho zdravotního stavu, v nabídce jsou 

masáţe a také malá tělocvična se základním vybavením. Z celkového počtu 80 obyvatel 

domova je 15 aktivnějších, kteří dochází na skupinové cvičení. U ostatních probíhá 

rehabilitace po předchozí domluvě s lékařem individuálně. Veškeré aktivity, které se 

pořádají v domově důchodců, jsou pořádané pro osoby zde ubytované, nikoliv pro 

veřejnost.  

Domov pro seniory Cheb – Spáleniště 

Domov pro seniory Spáleniště se nachází na stejnojmenném sídlišti Spáleniště na okraji 

města Cheb. V domově je ubytováno 73 osob a ředitelkou domova je Mgr. Hana Marešová. 

K domovu náleţí zahrada, kde si můţe kaţdý obyvatel pěstovat a obstarávat část zahrádky. 

Na zahradě je dále místo pro setkávání všech obyvatel a v plánu je rekonstrukce části 

zahrady na venkovní hřiště pro seniory. Nabídka domova na Spáleništi je podstatně bohatší 

neţ v případě ostatních domovů z Chebu. Kaţdý den zde probíhají cvičení jak pro skupiny, 

tak pro jednotlivce, v závislosti na zdravotním stavu kaţdého obyvatele. Jako jediný domov 

pro seniory v Chebu, má právě ten na Spáleništi také svou aktivizátorku, která dbá na 

volnočasový program pro obyvatele domova. Do domova dochází dle potřeby také 

rehabilitační sestra a cvičí s jednotlivci i skupinou dle jejich aktuálního zdravotního stavu.  

Ve dvou skupinách probíhá 3 x týdně cvičení v tělocvičně, přičemţ jedna skupina čítá 

12 – 15 osob. Cvičí se mimo jiné také ţidlích, proto se mohou cvičení účastnit i lidé na 

vozíčku. Cvičí se jóga, dechová gymnastika a posilovací cviky. Při cvičení vyuţívají senioři 

různých pomůcek, jako například míče, obruče, muzikoterapie a další. Jednou týdně cvičí 
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senioři společně s dětmi ze stacionáře pro děti s očními vadami. Dále mají senioři jednou 

týdně klubovou činnost, kde se mohou společně dívat na filmy pro pamětníky, docházet do 

arteterapeutické a rukodělné dílny, kde vyrábí ozdoby a různé dárkové předměty. Jednou 

týdně se senioři mají moţnost setkat na odpoledním čtení, ke kterému si připravují sami 

občerstvení. Především v letních měsících pořádá domov různé výlety do blízkého okolí 

Chebu, jednou za čtvrt roku taneční zábavu, do domova docházejí děti z mateřských škol 

s různými vystoupeními a v neposlední řadě jsou na programu různé besedy a přednášky. 

Co se týče individuální péče, jsou k dispozici logopedická cvičení, zooterapie se zvířaty, o 

které se senioři společně starají, vycházky s asistenty, nebo rehabilitace, jak na lůţku, tak 

v tělocvičně. 

Domov pro seniory Skalka v Chebu 

Domov pro seniory Skalka se nachází ve velmi příjemném a klidném prostředí. 

Jedná se o lokalitu na okraji města, kde je v současné době ubytováno 115 seniorů a 

ředitelkou domova je Mgr. Radka Müllerová. V nabídce volnočasových a fyzických aktivit 

Domova Skalka je cvičení na lůţku s fyzioterapeutem, který do domova pravidelně 

dochází. Cvičení probíhá jednou týdně také skupinově. Pracovníci v přímé péči chodí 

s klienty, jak individuálně tak skupinově na procházky do přírody, ale také na nákupy. 

Zhruba jednou měsíčně se pořádá hudební vystoupení, kouzelník, nebo jiné představení pro 

obyvatele domova. Několikrát do roka mají v domově vystoupení děti z mateřských a 

uměleckých škol. Dle ročního období se pořádají také rukodělné dílny, například kolem 

Vánoc, nebo Velikonoc. V poslední době je mezi obyvateli oblíbená tzv. „Kavárnička“, kdy 

se mají moţnost obyvatele domova jednou týdně sejít a přinést co upečou, nebo uvaří.  

 

5.4. Stupeň fyzické aktivity a vnímání vlastního zdraví u seniorů 
v Chebu 

 

Záměrem výzkumu bylo prozkoumat faktory, které ovlivňují fyzickou aktivitu a vnímání 

vlastního zdraví u seniorů v Chebu. Vzor dotazníku je k nahlédnutí v příloze.  

Na začátku výzkumu jsem oslovila celkem 90 seniorů z Chebu, zda by byli ochotni 

účastnit se výzkumu Psychosociální aspekty aktivního ţivotního stylu u starších dospělých. 
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Na závěr se mi podařilo shromáţdit 50 vyplněných dotazníků, neboť ne všichni byli 

ochotni tento na první pohled náročnější dotazník vyplnit. Z celkem 50 dotazovaných, je 11 

můţu, jejichţ průměrný věk činí 68 let a 39 ţen, jejichţ průměrný věk je 71,84 let.  

V tabulce 3 jsou uvedeny základní charakteristiky zkoumaného souboru. V příloze 

číslo 2 jsou pak tyto charakteristiky rozšířeny o další data zkoumaných osob a jsou 

rozdělena dle pohlaví. Můţeme zde pozorovat demografické charakteristiky souboru, jsou 

to: rodinný stav, věk, výška, váha, počet dětí, vzdělání a měsíční příjem. U všech kategorií 

lze pak sledovat jejich průměrnou hodnotu, medián, modus, minimum a maximum 

sledované kategorie, směrodatnou odchylku a rozptyl.  

 

Tabulka č.3: Základní charakteristiky zkoumaného souboru 

 Počet dotazovaných Průměrný věk  

Muži 11 68 

Ženy 39 71,84 

Celkem 50 69,92 

 

 

Pomocí Mann-Whitneyova U testu, kdy se porovnávají dvě nezávislé skupiny – 

ţeny a muţi, bylo u několika otázek zjištěno, ţe se významně odlišují. Tyto otázky jsem 

proto porovnala mezi muţi, ţenami a mezi oběma skupinami celkově. Zjištěné odlišnosti 

jsem se dále pokusila analyzovat a dojít k závěru z jakého důvodu existuje rozdíl mezi 

proměnnými. Důleţité je, ţe kaţdý jednotlivec neměl povinnost odpovídat na ţádnou 

otázku výzkumu, byla to pouze jejich vůle, a na některé otázky respondenti také 

neodpovídali. Proto se u některých objevují prázdné odpovědi. Ty jsou poté ve výzkumu 

označené jako „neodpověděl/a“ a jsou u všech otázek uvedené, jako jedna z moţných 

kategorií.  

Je třeba také říci, ţe k dotazování docházelo mimo jiné v domovech pro seniory, kde 

jsou ubytováni ti senioři, kteří mají bohuţel jiţ jistá omezení ve svém běţném ţivotě a jsou 

odkázáni na pomoc druhých. Proto ani jejich fyzická aktivita není nikterak rozsáhlá ani 
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pravidelná. Často jsou odkázáni na rehabilitační sestry a na procházky v okolí domovů. Na 

druhou stranu se průzkumu účastnilo také několik velmi zdatných seniorů a seniorek, kteří 

chodí pravidelně do fitcentra aţ 4x týdně a jejich fyzická kondice i zdravotní stav dosahují 

velmi dobré úrovně. Dotazováni byli také účastníci kurzů, které pořádá univerzita třetího 

věku a členové klubu důchodců, kteří 1 – 2 x týdně docházejí do klubu za určitou aktivitou.  

 

5.4.1. Současná úroveň fyzické aktivity a cvičení seniorů 

 

První část studie označená písmenem „A“, se zabývá současnou úrovní fyzické aktivity a 

cvičení u seniorů. Cílem bylo zjistit, jak často se senioři věnují sedavým činnostem, 

procházkám, lehkým, středně obtíţným, nebo namáhavým sportovním či rekreačním 

aktivitám a zda někdo cvičil výslovně proto, aby zvýšil svou svalovou sílu či vytrvalost. 

V druhé části se pak ptáme, jaké činnosti v domácnosti senior zastane a zvládne sám.  

Sedavým činnostem se většina, 30 z 50 dotazovaných, věnuje často, coţ znamená 5 – 7 dní 

týdně a jedná se především o tyto činnosti: sledování televize, čtení knih, novin a časopisů, 

ruční práce nebo luštění kříţovek a. Jedná se o typické činnosti, které provází ţivot téměř 

kaţdého seniora a naplňují velmi významně jeho volný čas.  

 

Tabulka č. 4: Kolik hodin denně jste v průměru strávil/a chůzí? 

Otázka A2a 

 

Kategorie 

Muţi Ţeny Celkem 

Relativní 

četnost 

Relativní četnost  

Četnost 

Relativní 

četnost 

1 méně neţ hodinu - 15,38 6 12,00 

2 1-2 hodiny 27,27 53,85 24 48,00 

3 2-4 hodiny 27,27 15,38 9 18,00 

4 více neţ 4 hodiny 36,36 10,26 8 16,00 

Neodpověděl/a 9,09 5,13 3 6,00 

 

Zatímco muţi tráví nejčastěji (36% dotazovaných) 2 -4 hodiny denně chůzí mimo 
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dům, zahrádku, nebo při venčení psa, ţeny tráví chůzí nejčastěji (53,85%) pouze 1 -2 

hodiny denně. Průzkum byl prováděn v podzimních měsících a tak mohou být výsledky 

zkresleny také jiţ méně příznivým počasím. Je pozitivní, ţe téměř kaţdý dotazovaný 

jednou denně stráví minimálně hodinu procházkou. Pouze 6 dotazovaných uvedlo, ţe se 

procházkám věnují méně neţ hodinu. Tento fakt připisuji jiţ zmíněnému horšímu počasí, či 

horšímu zdravotnímu stavu dotazovaných.  

Lehkým sportovním či rekreačním aktivitám se senioři nejčastěji věnovali z 38% zřídka (1 

-2 dny) a z 28% občas (3 – 4 dny). Mezi nejčastěji zmiňované aktivity patří: lehké plavání, 

hrabání listí a úklid zahrady, rybaření, ranní cvičení a protahování, chůze s trekkingovými 

holemi, hry s vnoučaty, nebo cvičení seniorů. Jedná se o typické aktivity, které jsou náplní 

volného času seniorů. Velmi často senioři uváděli chůzi s trekkingovými holemi, která se 

stává čím dál tím více populární.  

Tabulka č. 5: Kolik hodin denně jste se lehkým sportovním či rekreačním aktivitám 

v průměru věnoval/a? 

 

 

 

Je zajímavé, ţe celkem 12,82 % ţen, se výše zmíněným aktivitám věnuje méně neţ 

1 hodinu denně. Můţe to být dáno aktuálním zdravotním stavem, chutí k pohybu či 

dlouhodobějšími problémy. Naopak je pozitivní, ţe celkově 22 % respondentů uvádí 2 -4 

hodiny denně, kdy se věnují uvedeným aktivitám.   

Pokud nás zajímají středně obtíţné, namáhavé sportovní či rekreační aktivity a cvičení na 

zvýšení svalové síly a vytrvalosti, jedná se pouze o několik jedinců, kteří se těmito 

aktivitami zabývají. Dle mého názoru jde především o seniory, kteří docházejí do fitcentra a 

Otázka A3b 

 

Kategorie 

Muţi Ţeny Celkem 

Relativní 

četnost 

Relativní četnost  

Četnost 

Relativní četnost 

1 méně neţ 1 hodinu - 12,82 5 10,00 

2 1-2 hodiny 45,45 56,41 27 54,00 

3 2-4 hodiny 36,37 17,95 11 22,00 

4 více neţ 4 hodiny 9,09 - 1 2,00 

Neodpověděl/a 9,09 12,82 6 12,00 
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zde pravidelně cvičí v programu kondičního cvičení, či v dalších, zde nabízených 

programech.  

Lehké domácí práce, jako utírání prachu či mytí nádobí zastane 96% dotazovaných. Těţší 

domácí práce, vysávání, drhnutí podlahy, mytí oken či nošení dřeva zvládne 76% a 20% uţ 

bohuţel síly na tyto činnosti nemá. Jsou tedy odkázáni na pomoc svého okolí.  

 

Tabulka č. 6: Věnoval/a jste se v průběhu uplynulých 7 dní jakékoliv z následujících 

aktivit?  

a. Opravy v domácnosti jako malování, tapetování, práce s elektrickými zařízeními apod. 

 

V odpovědích respondentů na tuto otázku je zřejmý rozdíl, protoţe ţeny se obyčejně 

těmto domácím aktivitám věnují méně v kaţdém věku.  

 

5.4.2. Míra začlenění cvičení do životního stylu respondentů  

 

Oddíl „D“ se věnuje míře začlenění cvičení do ţivotního stylu respondentů. 

Senioři většinou neplánují svůj program s ohledem na svůj cvičební program ani pro 

ně cvičení není prioritou v plánování denního programu. Naopak zhruba 36 % si spíše 

plánuje své cvičení kaţdý týden na určitý čas a den. Dle mého názoru se jedná o ty, kteří 

jsou členy některé s výše uvedených sportovních organizací.  

 

 

 

 

Otázka A9a 

 

Kategorie 

Muţi Ţeny Celkem 

Relativní 

četnost 

Relativní 

četnost 

 

Četnost 

Relativní 

četnost 

1 ne 36,36 76,92 34 68,00 

2 ano 63,64 12,82 12 24,00 

Neodpověděl/a 0,00 10,26 4 8,00 
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Tabulka č. 7: Zdá se mi, ţe nikdy nemám na cvičení dostatek času 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Většina ţen si nemyslí, ţe by neměly na cvičení dostatek času. Muţi odpovídali na 

tuto otázku, ţe někdy můţe odpovídat, někdy ne. Celkově by tedy nedostatek času neměl 

hrát významnou roli při výčtu důvodů, proč se senioři nevěnují cvičení. To se shoduje také 

se skutečností, ţe v seniorském věku relativně přibývá volného času, neţ jak tomu bylo 

před odchodem do důchodu a senioři často neví co si s volným časem počít.  

 

Tabulka č. 8: Je pro mě obtíţné najít si čas na cvičení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Otázka souvisí s předchozí otázkou „D1“, kdy se opět opakuje, ţe většina 

dotazovaných seniorů, celkem 66 % nemá problém s nedostatkem volného času na cvičení. 

Zde se odpovědi ţen a muţů významně neliší, proto uvádím pouze celkové výsledky. Pouze 

8% dotazovaných si myslí, ţe je obtíţné najít si čas na cvičení.  

 

Otázka D1 

 

Kategorie 

Muţi Ţeny Celkem 

Relativní 

četnost 

Relativní 

četnost 

 

četnost 

Relativní 

četnost 

1 vůbec neodpovídá 18,18 51,28 22 44,00 

2 spíše neodpovídá 18,18 17,95 9 18,00 

3 někdy odpovídá, někdy ne 36,36 17,95 11 22,00 

4 spíše odpovídá - 2,56 1 2,00 

5 zcela odpovídá 18,18 2,56 3 6,00 

Neodpověděl/a 9,09 7,69 4 8,00 

Otázka D3 

 

Kategorie 

Celkem 

 

Četnost 

Relativní četnost 

1 vůbec neodpovídá 15 30,00 

2 spíše neodpovídá 18 36,00 

3 někdy odpovídá, někdy ne 6 12,00 

4 spíše odpovídá 3 6,00 

5 zcela odpovídá 4 8,00 

Neodpověděl/a 4 8,00 
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5.4.3. Jakým způsobem si senioři stanovují při cvičení cíle a plánují 

činnosti 

 

Soubor otázek E se týká toho, jakým způsobem si senioři stanovují při cvičení cíle a plánují 

činnosti. Na otázku, zda si dotazovaní často kladou při cvičení cíle, odpovídali muţi i ţeny 

víceméně podobně. Avšak je zajímavé, ţe pouze 16% souhlasí s tímto výrokem a celých 

36% dotazovaných si myslí, ţe tento výrok vůbec neodpovídá realitě, tedy ţe si neplánují 

ţádné cvičební cíle.  

 

Tabulka č. 9: Často si kladu cvičební cíle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrok, ţe cvičební cíle pomáhají seniorům motivovat se při cvičení, spíše odpovídá 

u celých 28% dotazovaných a u 38% dotazovaných zcela neodpovídá. Je pozitivní, ţe 

alespoň necelá třetina dotazovaných se dokáţe motivovat ke cvičení a vyuţít k tomu svých 

cílů.  

 

 

 

 

Otázka E1 

 

Kategorie 

Celkem 

 

četnost 

Relativní 

četnost 

1 vůbec neodpovídá 18 36,00 

2 spíše neodpovídá  3   6,00 

3 někdy odpovídá, někdy ne 16 32,00 

4 spíše odpovídá  7      14,00 

5 zcela odpovídá  1 2,00 

Neodpověděl/a  5      10,00 
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Tabulka č. 10: Mé cvičební cíle mi pomáhají motivovat se při cvičení 

 

 

 

 

 

 

 

Z tabulky číslo 11 vyplývá, ţe senioři si spíše nevytvořili sérii kroků pro dosaţení 

cvičebních cílů, celých 48% uvedlo, ţe tento výrok vůbec neodpovídá a 16% uvedlo, ţe 

výrok spíše neodpovídá. Na druhou stranu u celých 25% ţen spíše odpovídá, ţe si vytvořily 

sérii kroků pro dosaţení cvičebních cílů.  

 

Tabulka č. 11: Vytvořil/a jsem si sérii kroků pro dosaţení svých cvičebních cílů 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.4. Strategie používané při plánování a provádění pohybové aktivity  

 

Soubor těchto otázek se věnuje strategiím pouţívaným při plánování a provádění 

pohybových aktivit. Ptáme se, zda si senioři v duchu zaznamenávali svou pohybovou 

aktivitu, zda se při cvičení zaměřují na své zdraví, zda ţádají o radu nebo ukázku týkající se 

Otázka E4 

 

Kategorie 

Celkem 

 

Četnost 

Relativní 

četnost 

1 vůbec neodpovídá 19 38,00 

2 spíše neodpovídá 6 12,00 

3 někdy odpovídá, někdy ne 4   8,00 

4 spíše odpovídá 14      28,00 

5 zcela odpovídá 2 4,00 

Neodpověděl/a 5      10,00 

Otázka E7 

 

Kategorie 

Muţi Ţeny Celkem 

Relativní 

četnost 

Relativní 

četnost 

 

četnost 

Relativní 

četnost 

1 vůbec neodpovídá 54,55 46,15 24 48,00 

2 spíše neodpovídá 27,27 12,82 8 16,00 

3 někdy odpovídá, někdy ne -   2,56 1   2,00 

4 spíše odpovídá - 25,64 10      20,00 

5 zcela odpovídá 9,09     - 1 2,00 

Neodpověděl/a 9,09 12,82 6      12,00 
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pohybové aktivity,  nebo zda se zaměřují na to, jak dobře se po ukončení pohybové aktivity 

cítí.  

 

Tabulka č. 12: Stanovoval/a jsem si cíle týkající se pohybové aktivity, které byly zaměřené 

na mé zdraví. 

 

 

 

 

 

 

 

Cíle zaměřující se na vlastní zdraví si stanovují spíše ţeny neţ muţi. Ţeny si z 30,77 

% stanovují tyto cíle dokonce velmi často a z 25,64% často. U muţů převládá odpověď 

„občas“, odpovědělo tak 54,55 % muţů. Celkem 20% dotazovaných však nebere ohled na 

stanovení cílů, které jsou zaměřené na zdraví.  

 

Tabulka č. 13: Ţádal/a jsem někoho o radu nebo ukázku týkající se pohybové aktivity 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka G4 

 

Kategorie 

Muţi Ţeny Celkem 

Relativní 

četnost 

Relativní 

četnost 

 

četnost 

Relativní 

četnost 

1 nikdy 18,18 20,51 10 20,00 

2 zřídka    - 10,26 4        8,00 

3 občas 54,55 12,82 11 22,00 

4 často 18,18 25,64 12      24,00 

5 velmi často    - 30,77 12      24,00 

Neodpověděl/a 9,09   - 1        2,00 

Otázka G5 

 

Kategorie 

Muţi Ţeny Celkem 

Relativní 

četnost 

Relativní 

četnost 

 

četnost 

Relativní 

četnost 

1 nikdy 45,45 20,51 13 26,00 

2 zřídka 27,27 12,82    8      16,00 

3 občas 18,18 33,33  15 30,00 

4 často    - 12,82    5      10,00 

5 velmi často    - 15,38    6      12,00 

Neodpověděl/a 9,09   5,13    3        6,00 
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Při provádění pohybová aktivity muţi o radu spíše neţádají. Celkem 45,45 % muţů 

dokonce nikdy a 27,27 % pouze zřídka kdy. U ţen naopak převládá odpověď „občas“, 

33,33% a celých 15,38 % ţen ţádá o radu velmi často. V následující otázce jsem zjišťovala, 

zda senioři ţádají odborníka o radu.  

 

Tabulka č. 14: Ţádal/a jsem odborníka na zdraví nebo pohyb o radu nebo ukázku týkající se 

pohybové aktivity 

 

 

 

 

 

 

 

Odborníka na zdraví muţi o radu, nebo ukázku, co se týče pohybové aktivity, 

neţádají z celých 63,63 % nikdy a z 18,18 % zřídkakdy. Zde panují mezi odpověďmi muţů 

a ţen velké rozdíly, neboť 28,21 % ţen ţádá o radu odborníka občas, 15,38 % často a 10,25 

% dokonce velmi často. Můţeme zde vidět rozdíl v proţívání pokročilejšího věku mezi 

muţi a ţenami. Ţeny jsou komunikativnější, a pokud chtějí danou fyzickou aktivitu 

vykonávat, rády se poradí s druhou osobou, či odborníkem tak, aby tuto aktivitu vykonávali 

správně.  

 

 

 

 

 

 

Otázka G6 

 

Kategorie 

Muţi Ţeny Celkem 

Relativní 

četnost 

Relativní 

četnost 

 

četnost 

Relativní 

četnost 

1 nikdy 63,63 28,21  18 36,00 

2 zřídka 18,18 12,82    7      14,00 

3 občas   9,09 28,21  12 24,00 

4 často    - 15,38    6      12,00 

5 velmi často    - 10,25    4        8,00 

Neodpověděl/a 9,09   5,13    3        6,00 
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Tabulka č. 15: Po ukončení pohybové aktivity jsem se zaměřoval/a na to, jak dobře se cítím 

 

 

 

 

 

 

 

Po ukončení pohybové aktivity se celkem 23,07 % ţen, velmi často zaměřuje na to, 

jak dobře se cítí. Celkem 27,27% muţů uvedlo, ţe se zaměřují pouze občas na to, jak dobře 

se cítí po ukončení pohybové aktivity a pouze 9,09% se na tento dobrý pocit po cvičení 

zaměřuje velmi často.  

 

Tabulka č. 15: Připomínal/a jsem si, jaké zdravotní účinky má pohybová aktivita 

 

  

 

 

 

 

 

O zdravotních účincích pohybových aktivit je přesvědčena větší část respondentů. 

Odpovědi ţen a muţů se neliší, proto jsou uvedeny jen odpovědi celkové. Celkem 40% 

z nich si zdravotní účinky pohybových aktivit připomínalo často, 14% velmi často a 22 % 

občas. Jen 12% respondentů si pak zdravotní účinky nepřípomínalo nikdy. Tyto odpovědi 

Otázka G7 

 

Kategorie 

Muţi Ţeny Celkem 

Relativní 

četnost 

Relativní 

četnost 

 

četnost 

Relativní 

četnost 

1 nikdy 18,18 20,51 10 20,00 

2 zřídka 18,18 30,77   14      28,00 

3 občas 27,27 15,38   9 18,00 

4 často 18,18   7,69   5      10,00 

5 velmi často 9,09 23,07   10      20,00 

Neodpověděl/a 9,09   2,56    2        4,00 

Otázka G8 

 

Kategorie 

Celkem 

 

četnost 

Relativní 

četnost 

1 nikdy   6 12,00 

2 zřídka   5      10,00 

3 občas   11 22,00 

4 často   20      40,00 

5 velmi často   7      14,00 

Neodpověděl/a    1        2,00 
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jsou, dá se říci pozitivní, neboť ač se pohybovým a rekreačním aktivitám věnuje méně 

seniorů, o jejich zdravotních účincích jsou přesvědčeni. Je však třeba se jejich potřebám 

věnovat aktivněji i na individuálnější úrovni.  

 

5.4.5. Jak vnímají cvičení jedince přátelé a rodina seniora 

 

U souboru otázek „H“ je uveden seznam věcí, které mohou lidé dělat nebo říkat někomu, 

kdo se snaţí pravidelně cvičit. Jsou zde uvedeny dvě skupiny, a to rodina a přátelé. 

 U tohoto souboru otázek bohuţel došlo ve velké míře k vynechávání odpovědí, 

tudíţ se objevují relativně vysoké hodnoty právě u kategorie „neodpověděl/a“, coţ muţe 

zkreslovat výsledky. Proto jsem vybrala pouze několik nejzajímavějších otázek.  

 

Tabulka č. 16: Cvičili se mnou 

Otázka H1a/b Rodina Přátelé 

Relativní 

četnost 

Relativní 

četnost 

1 – nikdy 32,00 36,00 

2 – výjimečně 10,00 12,00 

3 – občas 14,00 20,00 

4 – často   - 4,00 

5 – velmi často 4,00 12,00 

8 – nevztahuje  

se na mě 

32,00 4,00 

Neodpověděl/a 8,00 12,00 

 

V tabulce číslo 16 lze pozorovat fakt, ţe u většiny respondentů se rodina ani přátelé 

neúčastní cvičení seniora. 20 % dotazovaných však uvedlo, ţe alespoň občas cvičí společně 
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se svými přáteli a 12 % dokonce velmi často. Rodina se zapojuje do cvičení respondentů 

velmi málo. Pro seniory je velmi důleţité, jak se k jejim aktivitám staví okolí a jejich 

rodina. Senioři potřebují cítit podporu od členů své rodiny, a pokud je dokáţí ostatní 

rodinní příslušníci k pohybu motivovat, jedná se o ideální připad.   

 

Tabulka č. 17: Podporovali mě, abych vytrval/a ve svém cvičebním programu 

Otázka H4a/b Rodina Přátelé 

Relativní 

četnost 

Relativní 

četnost 

1 – nikdy 18,00 38,00 

2 – výjimečně   8,00 14,00 

3 – občas 16,00   8,00 

4 – často   8,00   6,00 

5 – velmi často   8,00 12,00 

8 – nevztahuje    

se na mě 

12,00   4,00 

Neodpověděl/a 30,00 18,00 

 

Zda okolí podporuje ve cvičebním programu dotazovaného seniora, jsme se mohli 

dozvědět z této otázky. Co se týče rodinných příslušníků, 16% z nich podporuje seniora při 

cvičení občas a pouze 8% velmi často. Jedná se víceméně o výjimky, kdy rodina podporuje 

seniora ve cvičení. Bohuţel u této otázky celých 30% dotazovaných neodpovědělo a tak 

jsou výsledky značně zkresleny. 

Celkem 12% seniorů uvedlo, ţe jejich přátelé je podporují ve cvičení velmi často, 

ale celkem 38% uvedlo, ţe je nepodporují nikdy. Ani přátelé tedy nepůsobí nikterak 

významně v podpoře seniora při cvičení.  
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Tabulka č. 18: Diskutovali se mnou o cvičení 

Otázka H6a/b Rodina Přátelé 

Relativní 

četnost 

Relativní 

četnost 

1 – nikdy 22,00 36,00 

2 – výjimečně 14,00 16,00 

3 – občas  4,00 12,00 

4 – často 16,00  10,00 

5 – velmi často   4,00   8,00 

8 – nevztahuje    

se na mě 

10,00   2,00 

Neodpověděl/a 30,00   16,00 

 

Celkem 16% seniorů uvedlo, ţe s rodinnými příslušníky diskutují o cvičení často a 

10% seniorů diskutuje i s přáteli o cvičení často. Naopak 22% uvedlo, ţe s rodinnými 

příslušníky nediskutuje na toto téma nikdy a 36% seniorů uvedlo, ţe s přáteli nediskutují o 

cvičení nikdy.  

5.4.6. Vnímání vlastního zdraví 

 

Tabulka č. 19: Řekl/a byste, ţe Vaše zdraví je obecně: 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka G6 

 

Kategorie 

Muţi Ţeny Celkem 

Relativní 

četnost 

Relativní 

četnost 

 

četnost 

Relativní 

četnost 

1 vynikající    -    -   0  0,00 

2 velmi dobré 18,18 10,26   6      12,00 

3 dobré  36,36 38,46  19 38,00 

4 obstojné 18,18 41,05  18      38,00 

5 špatné   9,09   7,69    4        8,00 

Neodpověděl/a 18,18   2,56    3        6,00 
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Celkem 36,36% dotazovaných muţů a 38,46% ţen hodnotí svoje zdraví jako dobré, 

41,05% ţen hodnotí své zdraví jako obstojné. Nikdo z dotazovaných ţen ani muţů však 

nehodnotí své zdraví jako vynikající, coţ je pochopitelné vzhledem k vyššímu věku a 

narůstajícímu mnoţství zdravotních problémů. 

 

5.4.7. Životní spokojenost dotazovaných 

 

Soubor otázek „J“ se zabývá ţivotní spokojeností seniorů. Senioři byli dotazováni těmito 

otázkami, kde měli rozhodnout, do jaké výše tvrzení uvedené v dotazníku souhlasí:  

J1. Ve většině oblastí se můj ţivot blíţí ideálu,  

J2. Podmínky, ve kterých ţiji, jsou vynikající,  

J3. Jsem spokojen/a se svým ţivotem,  

J4. Doposud jsem dosáhl/a věcí, které povaţuji v ţivotě za důleţité, 

J5. Kdybych mohl/a svůj ţivot proţít ještě jednou, nezměnil/a bych téměř nic. 

Tabulka č. 20: Ţivotní spokojenost 

Soubor otázek „J“  J1 J2 J3 J4 J5 

Relativní četnost u každé z uvedených otázek u mužů i žen 

1 = rozhodně nesouhlasím 2,00 2,00 - - 6,00 

2 = nesouhlasím  14,00 4,00 2,00 - 12,00 

3 = spíše nesouhlasím 20,00 16,00 14,00 10,00 6,00 

4 = ani souhlasím ani nesouhlasím 18,00 18,00 20,00 6,00 10,00 

5 = spíše souhlasím 22,00 24,00 26,00 32,00 20,00 

6 = souhlasím 16,00 20,00 18,00 28,00 20,00 

7 = rozhodně souhlasím 6,00 16,00 20,00 24,00 26,00 

Neodpověděl/a 2,00 - - - - 
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J1: S tvrzením, ţe ţivot seniora se blíţí jeho ideálu, spíše souhlasí 22% dotazovaných, 16% 

souhlasí a 6% dotazovaných rozhodně souhlasí. S tvrzením naopak 14% nesouhlasí a 20% 

spíše nesouhlasí.  

J2: Podmínky, ve kterých senioři jsou vynikající dle 16% dotazovaných, 20% si myslí, 

souhlasí s tím, ţe jsou podmínky vynikající a 24% spíše souhlasí. Naopak podmínky svého 

ţivota hodnotí negativně 16% dotazovaných, kteří spíše nesouhlasí.  

J3: Zda jsou senioři spokojeni se svým ţivotem, odhaluje otázka číslo 3. 20% z nich je 

rozhodně spokojeno, 18% souhlasí s tvrzením a 26% spíše souhlasí. 20% dotazovaných ani 

nesouhlasí ani souhlasí s tvrzením, ţe jsou spokojeni se svým ţivotem. 

J4: 24% dotazovaných rozhodně souhlasí s tím, ţe doposud dosáhli věcí, které povaţují 

v ţivotě za důleţité. 28% pak souhlasí a 32% spíše souhlasí. Negativní odpovědi jsou 

zanedbatelné, pouze 10% odpovědělo, ţe s tímto tvrzením spíše nesouhlasí.  

J5: Pokud by dotazovaný mohl proţít ţivot ještě jednou, nezměnil by téměř nic. Toto 

tvrzení hodnotí dotazovaní víceméně pozitivně a převaţují zde z velké části odpovědi 

souhlasné nad nesouhlasnými. 

Dle odpovědí zaznamenaných v souboru otázek „J“ – ţivotní spokojenosti dotazovaných 

můţeme pozorovat, ţe senioři jsou z větší části se svými ţivoty spokojeni. Jejich ţivotní 

podmínky jsou pro většinu z nich dobré a se svým ţivotem jsou spokojeni. 
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6. Diskuze 

 

V prvním oddílu výsledkové části diplomové práce jsem popsala veškerou nabídku 

volnočasových aktivit pro seniory. V Chebu jiţ existuje celá řada moţností, jak mohou lidé 

v seniorském věku trávit svůj volný čas. Jsou zde v nabídce jak vzdělávací kurzy, 

přednášky a programy v rámci univerzity třetího věku, tak aktivity, které se zaměřují na 

tělesnou kondici a zdraví, například TJ Sokol Cheb, Trinity klub, nebo Klub důchodců. 

K lepším podmínkám dochází také v domovech důchodců, kde se s jistými rozdíly snaţí 

vedení zprostředkovat seniorům náplň jejich volného času formou přednášek, 

rehabilitačních cvičení či společenských aktivit.  

 Zároveň však existuje prostor pro zavedení dalších aktivit a podpůrných programů 

pro zlepšení zdraví seniorů a zajištění plnohodnotného ţivota všem starším lidem na území 

Chebu. Vzájemné intenzivnější spolupráce mezi vedoucími pracovníky domovů pro seniory 

by mohla vést k vytvoření prostředí s kvalitnější nabídkou volnočasových aktivit pro 

obyvatele všech domovů. Panují zde velké rozdíly v přístupech vedení těchto domovů 

právě k problematice náplně volného času seniorů. Zatímco v jednom domově mají 

v nabídce kaţdý den různou aktivitu, v dalším nabízejí tyto stále bohuţel nadstandardní 

sluţby pouze jednou týdně. Je třeba proto zavést jednotné směrnice s tím, ţe by měla být 

povinnost zajistit i v těchto zařízeních seniorům vybrané pohybové a vzdělávací programy. 

 Dalším mým doporučením je zpracování konkrétní nabídky všech organizací, které 

působí v Chebu a představení těchto organizací v jednotlivých domovech a nejen tam, ale 

také v ordinacích praktických lékařů a v novinách, které vycházejí v Chebu. Jedním 

z hlavních problémů neúčasti seniorů na akcích a programech zmíněných organizací je dle 

mého názoru nedostatečná informovanost. Bez internetu jsou informace o organizacích a 

nabízených kurzech víceméně nedohledatelné. Bylo by proto třeba, aby se vytvořila 

broţura, kde bude mít kaţdá organizace prostor pro představení své hlavní náplně, činností 

a programů, které nabízí. Spolu s představením jednotlivých organizací by pak kaţdý 

domov obdrţel broţury, kde by byly veškeré informace. Pokud by pak obyvatelé domovů 

projevili zájem účastnit se některých aktivit, bylo by vhodné jim umoţnit dopravu do sídla 

jednotlivých organizací, především pak v zimních měsících.  
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Také tělocvičná jednota Sokol by mohla svou činnost lépe organizovat. Cvičení sice 

probíhá 2-3 x týdně, ale v naprosto nevyhovující tělocvičně, kde můţe cvičit jen zhruba 30 

cvičenců, tudíţ pokud přijde více seniorů, musí dokonce cvičit na chodbě. Bylo by proto 

nasnadě vyjednat na cvičení větší prostory, s tím, ţe by i díky tomu mohlo na cvičení 

docházet větší mnoţství seniorů, například také z domovů pro seniory. V Sokole probíhá 

například cvičení jógy. Cvičení není nikterak obtíţné a vyţadující přesné provedení, kaţdý 

cvičí dle svých schopností. Myslím si, ţe do budoucna by mohl být o toto cvičení větší 

zájem, protoţe se jedná také o socializační proces, kdy se senioři pravidelně schází, mají 

společný zájem a mohou se navzájem svěřovat a diskutovat o různých otázkách.  

Co se týče nevyhovujících prostorů klubu důchodců v Chebu, je zastupitelstvem 

města přislíben nový prostor v méně frekventované části centra Chebu. Zde by měli mít 

členové také větší prostory, společně s malou zahrádkou a modernějším vybavením. 

V budově téhoţ domu se plánuje zřídit další domov pro seniory. Současné prostory klubu 

důchodců jsou naprosto nevyhovující malé místnosti na nepříliš vhodně zvoleném místě 

v Chebu. 

Klub Trinity je svým charakterem jediný v Chebu. Jde o fitcentrum, kde se nabízí 

cvičení na strojích i nové, moderní formy cvičení speciálně pro seniory. Jedná se přitom o 

obtíţnější fyzické cvičení, neţ jak je tomu například v Sokole. Tento typ cvičení oceňují 

především mladší senioři, kteří sem docházejí stále ve větší míře. Vedení se jim snaţí vyjít 

vstříc a dbá na jejich připomínky a přání, co se týče jednotlivých hodin. Jedinou překáţkou 

k větší účasti seniorů v klubu Trinity můţe být vyšší cena, kterou jsou senioři nuceni platit 

ve formě klubového členství. Na druhou stranu pak mohou centrum navštěvovat tolikrát, 

kolikrát chtějí. Tato forma je bohuţel vhodná pro ty seniory, kteří mají k dispozici více 

finančních prostředků. Není zde například moţné zaplatit si pouze jednu hodinu cvičení. 

Do budoucna je plánováno cvičení v letních měsících na nově vybudovaném hřišti pro 

seniory. Doufejme, ţe se připojí i další lidé, kteří nemají dostatek financí, aby mohli 

pravidelně navštěvovat klub.  

Hřiště je dobře situované v přírodním prostředí na břehu řeky Ohře. Lokalita je také 

vhodná k procházkám. Nedaleko je hřiště pro děti a další moţnosti pro trávení volného času 

celé rodiny. Ideální místo pro setkávání všech generací, coţ je také důleţité v ţivotě 

seniora. Pocit důleţitosti a sounáleţitosti s okolím.  
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Z druhé části, výzkumu fyzické aktivity a vnímání vlastního zdraví vyplývá, ţe se 

senioři ve velmi malé míře věnují sportovním a rekreačním aktivitám. Ať uţ se jedná o 

cvičení jednotlivců v domácím prostředí, či společnému cvičení v některém z výše 

uvedených zařízení. Tento problém souvisí velmi úzce se zdravotní gramotností, je třeba 

seniory poučit o pozitivních účincích cvičení na zdravá, motivovat je ke cvičení 

prostřednictvím rodiny, nebo přátel. Samozřejmě i praktičtí lékaři doporučují seniorům ve 

velké míře pohyb, měli by však mít k dispozici broţuru s detailními informacemi o 

jednotlivých institucích, které se práci se seniory věnují a měli by jim doporučit cvičení, 

které se přímo vztahuje k jejich zdravotním komplikacím. Je zřejmé, ţe ne všichni senioři 

mohou cvičit kondiční cvičení, ale k tomu by měl být právě praktický lékař nápomocen a 

mohl by například navrhnout vhodné programy, které by měl senior navštěvovat. 

Společnost celkově by měla seniorům dokázat pozitivní aspekty sportovních a rekreačních 

aktivit na organismus a na jejich zdraví i celkovou kondici.  

 Nejčastější způsob trávení volného času seniorů, je sedavý. Lidé tráví nejvíce času 

sledováním televize, čtením, ručním pracím, nebo luštěním kříţovek. Z výzkumu dále 

vyplývá, ţe nejčastější lehkou fyzickou aktivitou jsou pro dotazované procházky, práce na 

zahradě, či hry s vnoučaty a alespoň hodinu denně z nich téměř kaţdý těmto aktivitám 

věnuje. Středně obtíţným, namáhavým sportovním či rekreačním aktivitám se věnuje jen 

velmi málo z nich. Pokud jsem se dotazovala, zda mají senioři dostatek času na cvičení, 

větší část z nich odpověděla, ţe čas nepředstavuje překáţku, tedy ţe mají dostatek času. 

Cvičební cíle si plánuje a klade opět jen velmi málo dotazovaných a cvičení nepředstavuje 

prioritu v plánování programu seniorů. Rozdíl mezi muţi a ţenami je nejmarkantnější 

v odpovědích na otázky týkající se zdraví a zdravotních benefitů, které přináší fyzická 

aktivita. Ţeny si spíše neţ muţi stanovují cíle zaměřující se na vlastní zdraví, zároveň také 

ţeny častěji ţádají někoho o radu, nebo ukázku týkající se pohybové aktivity, často 

dokonce odborníka na zdraví. Rozdíl mezi muţi a ţenami je také v pocitech bezprostředně 

po cvičení. Ţeny se často zaměřují na to, jak dobře se po vykonané aktivitě cítí, muţi jiţ 

méně. Bohuţel pokud chtějí senioři do svého cvičení zapojit rodinu či své přátelé, zůstává u 

dotazovaných pouze u očekávání. Velmi málo dotazovaných uvedlo, ţe by se rodina či 

přátelé zapojovali do cvičení, či cvičili se seniory. Pokud jde o podporu seniora během 
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cvičení a vytrvání ve cvičebním programu, ani zde se u dotazovaných nesetkáváme 

s velkou motivací, neboť velmi málo z nich má někoho, kdo by ho v programu podporoval.  

Právě mezigenerační kontakt, prvotně v rodině, by dle mého názoru velmi přispěl 

k aktivnějšímu ţivotnímu stylu seniorů. Pokud by senioři měli moţnost cvičit s dětmi či 

vnoučaty, určitě by docházelo k velmi pozitivním účinkům nejen ze zdravotního hlediska.  

Co se týče vnímání vlastního zdraví, většina dotazovaných ho vnímá jako dobré či 

obstojné. Jen velmi málo z nich hodnotí své zdraví jako vynikající, nebo vyloţeně špatné. 

Odpovědi na výroky týkající se ţivotní spokojenosti jsou víceméně pozitivní. Senioři 

hodnotí svůj dosavadní ţivot kladně, jsou většinou spokojeni s tím, jak doposud ţili i 

nadále ţijí a většina z nich také dosáhla věcí, které v ţivotě povaţují za důleţité.  
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7. Závěr 

 

Diplomová práce se zabývá aspekty a faktory, které ovlivňují ţivot seniorů v Chebu a to 

především z hlediska aktivního trávení volného času a nabídky volnočasových aktivit.  

Hlavním cílem práce tak bylo, tyto významné determinanty a podmínky pro aktivní ţivot 

seniorů v Chebu posoudit a zjistit, jaký způsob trávení volného času v Chebu senioři 

upřednostňují. Kolik z nich a jak často se pohybových aktivit pravidelně účastní a jak se liší 

muţi a ţeny v seniorském věku ve způsobu trávení volného času. Jedním z dílčích  úkolů 

bylo vyhledat a popsat veškeré organizace, které se zabývají prací se seniory a které jim 

prostřednictvím svých nabízených programů a aktivit nabízejí nejrůznější způsoby trávení 

volného času a zlepšení podmínek poslední etapy ţivota, stárnutí.    

 Pomocí metody osobního dotazování bylo zjištěno, ţe se většina seniorů ţijících 

v Chebu ve větší míře sportovním či rekreačním aktivitám ve svém volném čase nevěnuje. 

Ač je v Chebu jiţ poměrně různorodá nabídka aktivit, setkávají se zde s nedostatkem zájmu 

ze strany seniorů. Cvičení a rekreační aktivity nepředstavují hlavní prioritu při plánování 

programu a lidé se raději věnují jiným, v převáţné většině sedavým činnostem. Tento 

nezájem můţe být způsoben také jiţ horším zdravotním stavem, který seniorům často 

nedovoluje participovat na vybraných aktivitách. Lidé v domovech pro seniory zde často 

pouze doţívají, bez moţnosti se jakkoliv účastnit společenského ţivota a volnočasových, 

sportovních či rekreačních aktivit. Přičemţ většina dotazovaných uvedla, ţe volného času 

mají dostatek, přesto si bohuţel cestu ke cvičení prozatím nenašli a pokud tráví čas aktivně, 

jde především o procházky.         

 V průběhu seniorského věku přicházejí nejrůznější zdravotní komplikace. Většina 

z dotazovaných hodnotila své zdraví jako dobré, nebo obstojné. Převáţná většina seniorů si 

je vědoma pozitivních dopadů aktivního stylu ţivota na zdraví, avšak i v tomto směru by se 

měli senioři dále vzdělávat a měly by jim být poskytnuty důkazy o pozitivním přínosu 

aktivního ţivotního stylu na zdravotní stav a celkovou spokojenost.  

Na závěr je třeba říci, ţe podmínky pro důstojný ţivot seniorů se  nejen v Chebu 

neustále zlepšují a této problematice se věnuje stále více odborníků. Jak uţ bylo řečeno, je 

důleţité informovat širokou veřejnost o pozitivních dopadech zdravého ţivotního stylu na 

celkovou ţivotní spokojenost a zdravotní i psychický stav kaţdého jedince.  
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