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Abstrakt 
 Diplomová práce pojednává o voličské skupině seniorů v institucionální péči. 

Tato skupina seniorů se může cítit vyloučena ze společenského dění a čelí také, díky 

vyššímu věku a zhoršenému zdravotnímu stavu, řadě problémů, které mohou limitovat 

její zájem o politiku. Svou roli sehrává také specifické prostředí instituce domova 

seniorů, které má na identitu a sebepojetí jeho klientů podstatný vliv. Práce se tak snaží 

přiblížit motivy seniorů k účasti ve volbách, možnosti přístupu ke zpravodajství 

prostřednictvím médií, předvolební politické agitace, které v domově probíhají, a 

diskuse mezi seniory o politice. Snahou bylo také popsat organizaci voleb a atmosféru, 

která při nich panuje v domově. Je vylíčen vztah seniorů k mladším generacím a svým 

potomkům a reflexe postavení seniorů ve společnosti. Klíčový je pro práci osobní 

pohled seniorů na svou budoucnost. Teoreticky se práce snaží popsat jak procesy 

spojené se stárnutím, tak obecná specifika vztahu politiky a seniorů. Výzkumnou část 

představuje kvalitativní výzkum, tvořený 12ti rozhovory který proběhl, v Domově pro 

seniory Pohoda Chválkovice v Olomouci. 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
Abstract 
The master thesis deals with the group of senior voters in the institutional care. Firstly, 

seniors may feel excluded from public life, as well as they may face a number of 

problems because of their age and worse health condition. Those factors might limit 

their interest in politics. Secondly, the retirement home environment plays very 

important role because it significantly influences self-conceptions of its clients. The 

study tries to find out the motives of seniors´s electoral participation as well as their 

following political news across the media. Thesis is also concerned with the political 

agitation, campaign and discussions with politics, The aim of the thesis is also to 

describe the preparation, conduct and atmosphere during the elections in retirement 

home. Master thesis is also focused on the seniors’ relationship with the younger 

generation, their children and grandchildren, and on seniors´ reflection of their position 

in the society. Key issues for the thesis are how seniors ponder their future. Master 

thesis tries to describe processes of aging as well as the general specifics of senior 

relationship to the politics. For the research purposes, 12 qualitative interviews were 

carried out in retirement home “Pohoda Chválkovice” in Olomouc. 
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Úvod 
V roce 2011 byl představen v cyklu dokumentárních filmů Inventura Febia 

dokument Vůdci a jejich voliči. Snímek zachycuje nejen běžný den nejvýznamnějších 

českých politiků během předvolební kampaně, ale snaží se přiblížit také atmosféru mezi 

voliči na různých místech tehdejšího Československa. Šlo o prostředí volební místnosti 

ve věznici v Praze na Pankráci, cikánské osady na Slovensku a režisér Vladimír Drha 

pak natočil krátký medailonek zachycující volební místnost v domově důchodců. 

Všechna tato prostředí mají cosi společného, zachycují voliče, kteří si mohou připadat 

z politického a společenského dění v naší zemi částečně vyloučeni.  

Dokument postrádá komentář a v „syrovém“ stavu je tak divákovi předkládán 

obraz, během kterého si divák klade otázky typu, jaká je vlastně motivace těchto lidí 

k účasti na volbách, a co je na politice zajímá? Jedná se o nějak specifické prostředí, 

které takovouto voličskou skupinu vymezuje?  Tyto a mnohé další otázky napadaly také 

mne, proto jsem se rozhodl v této práci zjistit, jakou roli sehrává politika v životech 

seniorů v domově důchodců. 

První část práce čtenáře seznamuje se skupinou seniorů. Tato teoretická 

východiska proto zahrnují postupné vymezení pojmů spojených se stářím, popsány jsou 

také změny, ke kterým dochází v průběhu stárnutí, a problémy a úskalí, kterým mohou 

senioři čelit nejen v osobním životě, ale také jako sociální skupina ve svém vztahu ke 

společnosti. Popsány jsou také základní obrysy fungování institucionální péče, starající 

se o seniory v ČR. 

Další část teoretických východisek již přibližuje specifika spojující politiku a 

seniory. Jedná se o volební preference seniorů, volební témata, která mohou být 

seniorům blízká, role politického marketingu ve vztahu k seniorům, jejich vztah 

k médiím, která politiku občanům prezentují, nebo příklady seniorských politických 

uskupení, která v ČR existují. 

Ve druhé části práce popisuji sociologický výzkum, který jsem provedl 

v konkrétním domově důchodců. Nechybí charakteristika domova, popis metody 

výzkumu, kterou jsem použil, postup analýzy dat, která jsem získal, a hlavní tematické 

okruhy, které jsem se rozhodl více popsat, jakožto, dle mého názoru, klíčové pro 

pochopení této volební skupiny. Tyto tematické okruhy jsou tvořeny úryvky 

z rozhovorů s klienty domova, postřehy personálu domova a mými poznámkami a 

postřehy získanými v terénu. 
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Teoretická východiska  

1.1. Senioři a stáří 

 

1.1.1. Vymezení pojmů 

Člověk žijící v období stáří je v odborné literatuře označován různými pojmy. 

Gerontologie pracuje nejčastěji s pojmem geront, v psychologické literatuře se nachází 

pojem senescent, jindy se hovoří o starých lidech nebo o důchodcích. Označení „starý“ 

se považuje za nevhodné, neboť v sobě nese negativní citový náboj. Pojem senior se 

začal používat hlavně proto, že je významově neutrální a systémově navazuje na pojem 

sénium (Petřková, Čornaničová, 2004). 

Definovat přesně pojem senior můžeme mnoha způsoby, například ve 

Všeobecné encyklopedii v osmi svazcích (1999, s. 91), kde je výraz senior vykládán 

jako „člověk ve věku nad 65 let, tj. v důchodovém věku, po fázi tzv. aktivního věku“. Je 

tedy podstatné zmínit, že nejde o nějak přesně definovaný věk, ale spíše životní etapu 

započatou nástupem do starobního důchodu. Český právní řád pojem senior do roku 

2006 ani neznal. Tehdy byl přijat návrh zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách s 

platností od 1. ledna 2007 (Česko, 2006), ten již s termínem senior pracuje. Je zde 

uváděn pojem mladší senior (65-80 let) a starší senior (nad 80 let). Právní předpisy z 

oblasti sociálního zabezpečení do té doby běžně užívaly výraz starý občan, avšak ten 

nebyl nikde vysvětlen. 

Současná gerontologie vychází stále z členění stáří, které navrhla Neugartenová 

(1966), a to na mladé seniory (65 – 74 let), staré seniory (75 – 84 let), a velmi staré 

seniory, kteří jsou starší 85 let. 

Starého člověka si lidé často představují jako slabého, sehnutého, pomalu se 

pohybujícího, nepružně reagujícího a zapomínajícího. K tomu se ještě přidává hluchota, 

slepota, demence a inkontinence (Haškovcová, 1989). Stárnutí je však vysoce 

individuální proces a nemůžeme konkrétně stanovit věk, kdy je člověk již starý. 

Problematické je především biologické vymezení stáří, protože srovnávat zdravotní stav 

dvou stejně starých lidí může být velmi zavádějící. Jinak je tomu ovšem se sociální 

definicí stáří. Jasně byly totiž definovány tři etapy života, které s věkem souvisí. Jedná 

se o předproduktivní věk, který je provázán s přípravou a výběrem budoucího povolání, 

a je definován lety mezi narozením a čtrnáctým rokem života. Následuje etapa 
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produktivního věku, během které je od jedince očekávána ekonomická a biologická 

produktivita. Tato etapa trvá od 15. do 59. roku života, případně 64. roku života. 

Poslední etapa tzv. postproduktivní je často spojena s odchodem do důchodu a se 

zvykáním si na nový styl života (Kalvach, 2004). 

Každopádně věk po šedesátce bývá na jedné straně vnímán jako důchodový, na 

druhé straně je skupina seniorů značně různorodou skupinou jedinců. Nelze tvrdit, že 

jde o jednotnou skupinu se stejnými hodnotami, postoji a zájmy. Na charakteru stáří se 

jednoduše podílí řada faktorů, například zdravotní stav, životní styl, vlivy sociálně 

ekonomické a psychické. 

Podle sociologického slovníku je stárnutí chápáno jako postupující opotřebování 

a negativní změny projevující se únavou, stagnací, úbytkem energie a funkčními 

výpadky až degenerací. Stárnutí je proces se dvěmi odlišnými fázemi: první je fáze 

dospívání, kdy se funkce zdokonalují a dochází k maximalizaci výkonu, druhá fáze je 

charakteristická ubýváním sil, narůstáním nemocí a celkového oslabování (Velký 

sociologický slovník, 1996). 

V sociologickém slovníku je pojem stáří dále popsán jako závěrečná etapa 

života, která je u člověka nejčastěji vymezena jako doba od ukončení ekonomické 

aktivity do smrti. Tomuto období se také říká třetí věk (Velký sociologický slovník, 

1996). 

 

1.1.2. Změny spojené se stárnutím 

 
 Říci přesně, kdy dochází k nejzásadnějším změnám spojeným se stárnutím, nelze 

vzhledem k velkým individuálním rozdílům mezi jedinci, přesto „i když bereme 

v úvahu velké individuální rozdíly, jako přelomový věk, kdy se mění podmínky a styl 

života, se ukazuje období 75 – 80 let“ (Kuchařová, 2002, s. 89). Největším problémem 

v tomto věku je tzv. polymorbidita, neboli „současný výskyt více než jedné chronické 

nemoci“ (Říčan, 2004, s. 334).  

Smyslem této práce není vyjmenovat všechny biologické změny v organismu 

spojené se stárnutím, respektive nemoci, které jsou s ním spojené. Přesto je důležité 

zmínit, že některé psychické změny jsou podmíněny biologicky, jiné jsou důsledkem 

psychosociálních vlivů, avšak většinou jde o výsledek jejich interakce (Vágnerová, 

2007). Například poruchy inkontinence mohou vést ke zvýšení sociální izolace seniora 
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stejně tak jako poruchy smyslových orgánů. Seniorům je jednoduše v tomto stavu 

nepříjemné obtěžovat své okolí, a proto se vyhýbají sociálnímu kontaktu. 

Z psychických poruch je pro seniory velmi nebezpečná například Alzheimerova 

nemoc, tedy úpadek psychických a intelektových schopností. Příčinou je atrofie mozku 

se zánikem mozkových buněk. Je nejčastější příčinou demence ve stáří. 

Specifické pro stárnutí je, že senioři nejsou schopni si dobře zapamatovat nové 

poznatky, přestože si dokáží výborně vybavit celou řadu starších informací. Zajímavé je 

také to, že mluvené slovo je pro ně hůře zapamatovatelné než písemný projev. 

Problémem je soustředit pozornost seniorů na podstatné podněty a faktory, nebo 

pozornost rozdělovat mezi více podnětů. Vše je samozřejmě doprovázeno zhoršeným 

zrakovým a sluchovým ústrojím, což vede k redukci podnětů, na které jsou senioři 

schopni reagovat. Typické je pro seniory také snížení spontánnosti a intenzity emocí. 

Senioři se pak jen velmi obtížně dokáží nadchnout pro nové podněty. 

Na druhé straně ovšem dochází u seniorů ke zhoršené sebekontrole. Úbytek 

schopnosti ovládat vlastní jednání se projevuje různým způsobem: úzkostí, strachem, 

někdy neklidem a nutkavou činností, ale i agresí nebo apatií a nezájmem (Vágnerová, 

2007). V seniorském věku tak nebývají výjimkou ani psychické poruchy jako neurózy, 

paranoidity, deprese a sebevražedné chování.  

 

1.1.3. Sebepojetí seniorů a jejich pohled do budoucnosti 

 

Pozdní moderna je spojena s hledáním identity (Giddens, 1992), týká se to i 

starých lidí v dnešní společnosti. Dle Mareše nejde v industriálních společnostech jen o 

to, že v nich roste počet starých lidí. Jde i o to, že se stáří znovu vymezuje jako sociální 

kategorie, a také vztah společnosti k němu (Mareš, 1998). V tomto věku doprovázeném 

ztrátou postavení na trhu práce a naopak počátkem závislosti na různých formách 

pomoci ze strany sociálního státu se s touto změnou musí senior vnitřně vyrovnat a 

přehodnotit své vlastní sebepojetí. 

Sebepojetí stárnoucího člověka se totiž pod tlakem okolností mění, někdy až 

zásadním způsobem, neboť stáří je povětšinou pokládáno za období ztrát mnoha rolí a 

úpadku různých kompetencí, které tvořily do té doby nezpochybnitelnou součást vlastní 

identity. Osobně významné minulé role a kompetence zůstávají součástí identity 

v symbolické podobě ve formě vzpomínek. Senioři používají minulost jako oporu 
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sebeúcty a vylepšují si s její pomocí své aktuální sebepojetí. (srov. Stuart – Hamilton, 

Psychologie stárnutí, s. 161-164) Nemusí jít ovšem pouze o vylepšení sebepojetí 

seniorů. Vlastní minulost senioři využívají i k vysvětlení svého pohledu na dnešní 

společnost (Lundgren, 2010).  

Pro sebepojetí seniora však nemusí být důležité pouze to, jak hledí na svou 

minulost, ale také, jak hledí na svou budoucnost. Právě schopnost seniorů hledět do 

budoucnosti, mít své plány, přání, cíle a touhy, je podstatným projevem jejich 

aktuálního fyzického a psychického stavu. Například v  hloubkových  rozhovorech se 

seniory provedených Sakem se velmi často objevovalo to, co nazval „generační 

vyhasínání intencionality“ (Sak, str. 11, 2008). Senioři o sobě tak často tvrdí, že 

vzhledem k věku pro ně již nic nemá význam a nechtějí ničeho dosáhnout. 

 Velký podíl na pohledu seniorů na budoucnost a na jejich vlastní sebepojetí mají 

různé psychické choroby, jako jsou deprese, ať už mírné, či silné, které vedou 

k poměrně vysokému výskytu sebevražd u seniorů. V ČR připadalo průměrně na 

100 000 obyvatel 15,8 sebevražd, na 100 000 obyvatel ve věku 70-74 let to bylo 27,3 

sebevražd a na 100 000 obyvatel ve věku nad 85 let se jednalo o 49 sebevražd (dle 

ÚZIS 2002). Tento zvyšující se podíl sebevražd tak svědčí o častém pocitu 

bezvýchodnosti situace některých seniorů a nezájmu o další život. Svou roli sehrávají 

také nejrůznější formy demence. 

Starší člověk nezřídka přijímá roli nemocného, která ovlivňuje jeho sebepojetí, 

neboť očekávaná smrt je chápána i jako ztráta sebe sama. Člověk přestává reálně 

existovat a může zůstat zachován v symbolické podobě (srov. Stuart – Hamilton, 

Psychologie stárnutí, s. 161-164). Tato varianta identity se objevuje v představách 

jedince, který uvažuje, co po něm zůstane, až zemře (srov. Vágnerová, M., Vývojová 

psychologie II. s. 306-310). 

 Důležitou součástí identity staršího člověka je teritorium a sociální skupina, ke 

které senior náleží, převážně rodina. Rodina získává ve stáří podstatnou úlohu a stává se 

tak důležitější složkou identity než dříve. Příslušnost k partnerovi, dětem a vnukům je 

jednoduše pro starého člověka stěžejní. Například úmrtí partnera způsobuje ztrátu role, 

která tvořila součást vlastní identity. Vztah k dětem a vnukům je spojen s identifikací 

s nimi, neboť starší lidé si své sebepojetí vylepšují úspěchy svých potomků, jejichž 

vznik považují do jisté míry za svou zásluhu, neboť to byli oni, kdo je zplodil a 

vychoval (srov. Stuart – Hamilton, Psychologie stárnutí, s. 161-164). Teritorium, jako 

druhou důležitou komponentu identity, může senior ztratit přestěhováním do domova 
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pro seniory. Tento přesun do jakékoli formy ústavní péče jej anonymizuje, což vede 

k následnému ochuzení stávající identity. 

Odchodem do penze se mění a přehodnocují nejen role a vlastní sebepojetí, ale 

v závislosti na tom i hodnoty a postoje (Vágnerová, 2000, s. 465). Na hodnotovém 

žebříčku seniorů stojí nejvýše zdraví rodiny a přátel, nejníže naopak práce pro druhé a 

pro společnost (politika) a hodnota vlastního majetku. Postmateriální hodnoty pak 

seniory příliš nezajímají (Sýkorová, 2003). 

Pro posílení pozitivního sebepojetí seniora je podstatná zejména jakákoli aktivita. 

Všechny formy aktivního způsobu života totiž zlepšují jeho kvalitu, oddalují vznik 

nesoběstačnosti, závislosti na pomoci druhé osoby a sociální izolaci. Aktivně trávený 

volný čas, zájem o společenské a kulturní dění, přiměřené aktivity jsou totiž velmi 

důležité pro rozvoj osobnosti i ve vyšším věku (Farková, 2009, s. 127). Podstatná není 

však pouze aktivita, ale také očekávání, které k ní vedou.  Aktivní život plný očekávání 

a otevřeného pohledu do budoucnosti totiž může oddálit typické prožívání starých lidí 

směřující k introverzi a melancholii (Langmeier, 1998, s. 50). 

 

1.1.4. Institucionální péče o seniory v ČR 

 
Část seniorů, zhruba 2 – 3 %, je v pozdějším věku odkázána na ústavní péči. Pro 

rok 2010 byl tento počet odhadován na 42 300 občanů a pro rok 2020 je tento počet 

odhadován na 51 000 občanů (Přehnal, 1999, s. 1-2). Odhadovaná poptávka po tomto 

typu instituční péče však činí asi dalších 50 000 klientů. V případě uspokojení všech 

zájemců tedy výhledově může jít až o 100 000 klientů různých forem institucionální 

péče o seniory.  

Dá se očekávat, že poptávka po těchto typech zařízení bude růst a budou do nich 

muset investovat jak soukromníci, stát, ale nejspíš především obce a města. Zda půjde 

časem o velké stavby, různé komplexy či čtvrtě, ukáže až zvyšující se poptávka a čas. 

Že dojde k vytvoření velkých senior parků jako pro americké penzisty na Floridě či 

v Mexiku, je v ČR ovšem spíše nepravděpodobné. 

Jak se vlastně rozlišují tyto formy domovů, určených speciálně pro seniory? „Do 

roku 2006 existovaly v ČR tyto typy rezidenčních služeb: domovy důchodců, domovy 

s pečovatelskou službou a penziony pro důchodce. Nová legislativa tyto tři typy 

zahrnuje do jedné kategorie pod názvem domov pro seniory“ (Matoušek, 2007, s.183). 
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Přestože však došlo ke sjednocení jejich pojmenování, rozdíly ve funkcích těchto 

sociálně pobytových zařízeních přetrvávají i nadále.  

 

a) Domovy s pečovatelskou službou jsou kombinací pečovatelské služby, která by 

mohla být poskytnuta i terénně, a sociálních bytů, přičemž smlouvy jsou 

uzavírány na bytové jednotky. Klienty jsou lidé, kteří nejsou nuceni být díky 

svému zdravotnímu stavu, pod komplexním institucionálním dohledem a potřebují 

jen pomoci s úkony jako např. pomoc při úkonech osobní hygieny, stravování, 

úklid, praní, žehlení, nákupy a pochůzky, doprovod atd. Jde často o osamělé lidi, 

pro které jsou velmi výhodné nižší náklady na bydlení v kombinaci s lepší péčí. 

Klienty tak nebývají pouze senioři, ale také zdravotně postižení lidé. 

 

b) Penziony pro seniory jsou místa, kde člověk musí být také v poměrně dobrém 

zdravotním stavu, a musí být schopen relativně samostatného života. Poskytováno 

je zde např. vytápění bytové jednotky, elektřina, voda, čtvrtletní úklid, malování a 

po dohodě lze někdy zajistit i další služby za poplatek, jako např. stravování, praní 

a žehlení, nákupy, úklid obytné jednotky atd.  

 
c) Domovy důchodců jsou pak institucemi, kde najdou starší lidé komplexní péči, 

kterou jim nemohou poskytnout ani rodinní příslušníci, ani pečovatelská služba 

v jejich bytě, a jsou zde umisťování také senioři v naléhavých životních 

podmínkách. Klientům je poskytnuto ubytování, stravování, úklid, zdravotní péče, 

rehabilitace, osobní předměty, rekreační a kulturní péče atd. Vše je poskytováno 

povinně a princip osobních potřeb se zde tak do jisté míry vytrácí. 

 

Dá se také říci, že „v domovech pro seniory se poskytují pobytové služby 

osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o 

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

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, 

aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí“ (Zákon o sociálních službách č.108/2006 Sb.).  
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Dále se můžeme v tomto zákoně dočíst o financování této služby: „Za pobytové 

služby poskytované v domovech pro seniory hradí osoba úhradu za ubytování, stravu a 

za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu. Maximální výši úhrady za ubytování a 

stravu stanoví prováděcí právní předpis. Po úhradě za ubytování a stravu musí osobě 

zůstat alespoň 15 % jejího příjmu“ (Zákon o sociálních službách č.108/2006 Sb.). 

Péči a služby v domovech pro seniory zajišťuje ošetřovatelský a zdravotnický 

personál, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách. 

Klíčovým kritériem pro přijetí do institucionální péče je přiznání příspěvku na 

péči, který vyjadřuje stupeň závislosti člověka na pravidelné pomoci druhé osoby. Dále 

jsou vedeny v potaz rodinné vazby a věk žadatele. 

 

1.1.5. Problematika adaptace seniorů na nové prostředí a role 
domova pro seniory ve výzkumu 

 

a) Problematika adaptace seniorů na nové prostředí 

 

V cizím prostředí ztrácí senior osobní zázemí a známé teritorium, a tím ztrácí i 

pocit bezpečí a jistotu orientace ve známém materiálním i sociálním prostředí. Podle 

Vágnerové je velkým problémem i ztráta dosavadní identity člověka a fakt, že jedinec 

získává anonymní roli obyvatele dané instituce (Vágnerová, 2007). 

Dále uvádí například Mühlpachr, že pobyt v ústavní péči znamená ve větší či 

menší míře ztrátu soukromí, nejčastěji v podobě sdílení malého prostou s lidmi, které si 

člověk nemohl vybrat (Mühlpachr, 2004, Matoušek, 1995). Rizikem dlouhodobé 

institucionální péče je navíc „hospitalizmus“, při kterém klesá schopnost člověka na 

adaptaci na mimoústavní péči. Rizikem je také ponorková nemoc a různé formy šikany. 

 Nepříjemné bývá pro seniory také to, že přestěhováním do institucionální péče 

bývá potvrzena ztráta jejich vlastní autonomie a naopak zdůrazněna jejich závislost na 

jiných lidech, což je vnímáno jako úpadek vlastní osobnosti. 

 Celý proces umístění do domova má podle Vágnerové tři fáze, které jsou 

podobné dětské separační úzkosti. První fáze odporu, která je spojena s negativními 

emocemi a frustrací. Následuje fáze zoufalství a apatie. Při této fázi senioři na vše 

rezignují a stávají se apatickými, a to i ke svému životu. Dokonce může dojít k takzvané 

smrti z maladaptace, není proto překvapením, že počet úmrtí nově přijatých klientů 
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bývá vysoký. Třetí fází je vytvoření pozitivní vazby. Během této fáze si senior dokáže 

najít vztah k jiným klientům, nebo někomu z personálu, nachází nové životní podněty, 

zvyká si na jasnou strukturu dne v domově a začíná oceňovat výhody, které domov 

klientům poskytuje. Bohužel však dosažení této třetí fáze vytvoření pozitivní vazby 

nemusí být samozřejmostí a ne všichni klienti domova k ní dojdou (Vágnerová, 2007, s. 

419 – 423). 

Pobyt v „domácím“ prostředí je pro většinu starších osob skutečně lepším 

řešením a častokrát stačí lepší organizace sociálních služeb, které by senioři mimo 

ústavní péči mohli z vlastního domova využívat, aby se nemuseli stěhovat ze svých 

domovů. 

 

b) Role domova pro seniory ve výzkumu  

 

Klienty domovů pro seniory se stávají především lidé se zhoršeným zdravotním 

stavem, zhoršenou sociální a ekonomickou situací. Často se jedná o lidi, kteří již přišli o 

partnera a o mnoho blízkých a své umístění v domově vnímají jako závěrečnou část 

svého života.  

Velkým problémem je ztráta dosavadní identity a fakt, že jedinec získává 

anonymní roli klienta instituce domova pro seniory (Vágnerová, 2007). Člověk je 

jednoduše vytržen ze svého sociálního prostředí. Senioři v domovech pro seniory se 

s nástupem do instituce začínají stýkat se stále omezenější skupinou lidí a na stále 

menším prostoru. Redukce podnětů, které na ně působí, pak způsobuje zhoršení 

komunikace a ztrácejí zájem o svět, ve kterém žijí. Senioři pak nalézají náhradní 

uspokojení v jídle, v dlouhém spánku apod. Jednoduše, tak začínají žít jednotlivými 

okamžiky dne bez dlouhodobějšího výhledu. 

Ve své studii o tom píše i Gamliel (2000), který zkoumal socioexistenční rozdíly 

mezi životem klientů chráněného bydlení a domova pro seniory v Izraeli. Každodenní 

zacyklená rutina domova má na jeho obyvatele negativní vliv. Patrný byl také rozdíl 

mezi prostředím chráněného domova, určeného pro aktivnější seniory, a domova pro 

seniory, kde často již senioři trpěli pokročilými nemocemi. Prostředí instituce tak mělo 

zásadní vliv i na identitu jeho obyvatel a očekávání smrti. 

Samozřejmě že se to netýká všech klientů domova, ale obecně se dá říci, že 

právě klienti domova pro seniory procházejí poslední etapou svého života a jsou si toho 

vědomi na rozdíl od seniorů mimo instituce, kteří žijí stále relativně běžný život. 
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1.1.6. Ageismus a sociální vyloučení seniorů 

 

V minulosti se lidé jen zřídka dožívali vysokého věku. Staří lidé byli „vzácností“. 

Představovali zdroj moudrosti a cenných zkušeností. Dosáhnout vysokého věku bylo 

vytouženým cílem a snem každého jednotlivce (Haškovcová, 1989). Zejména 

v posledních letech se však můžeme setkat s fenoménem ageismu. 

Jak je v širším smyslu slova dnes ageismus chápán, znamená věkovou 

diskriminaci starších lidí. Je na ně pohlíženo jako na něco přebytečného. Podstatnou roli 

zde sehrává také snižující se sociální status starších lidí. Lidé nemají strach pouze ze 

stáří, které dolehne časem i na ně. Lidé mají především strach ze zvyšujícího se počtu 

seniorů ve společnosti a z jejich stále vyšších nároků na zdroje v sociálním státu. To je 

stále častěji viděno jako problém, neboť množství ekonomických zdrojů pro sociální 

stát se pod tlakem globální konkurence zmenšuje a omezuje. 

 Tlak ageismu spolu s vyšším zastoupením starších lidí v populaci souvisejícího 

s potřebou bojovat o větší zdroje v sociálním státu má dle Mareše za výsledek větší 

aktivitu seniorů jak na úrovni národních států, tak na úrovni komunální (Mareš, str. 326, 

1998). Senioři se však paradoxně s jejich zvyšující se aktivitou v moderní společnosti 

připravují o status „potřebných“, tedy těch, kteří mají na zdroje sociálního státu jaksi 

nárok apriori. Cítí vůbec senioři tento tlak společnosti a mají pocit, že jsou společností 

nějak přehlíženi, nebo diskriminováni? 

Sociálním zdrojem diskriminace seniorů je především skutečnost, že většina 

stárnoucích lidí se dostává do konfliktu s hodnotami mladších členů společnosti. 

Dochází tak ke vznikání rozdílů, nepochopení a netoleranci mezi generacemi.  

Mezi kulturně podmíněné zdroje ageismu patří hodnotové systémy, jazyk 

(pohrdavá jména pro osoby ve vyšším věku), humor, umění a literatura a mediální 

kultura (tedy jak jsou senioři reprezentováni v médiích). Negativem těchto zdrojů je 

jejich schopnost téměř neomezeně šířit tyto diskriminační postoje a stereotypy dále do 

společnosti (Vidovićová, 2005). 

Problémem však není pouze ageismus, kterému jsou senioři vystaveni, ale také 

jejich sociální izolace. Sociálně můžeme totiž stáří definovat rozpadem sociálních sítí 

seniorů, zvýšenou sociální izolací, ale i závislostí na pomoci sociálního státu. Mareš 

mluví dokonce o jakési zvláštní podobě sociální smrti způsobené Alzheimerovou 

chorobou, která přináší sociální smrt biologické povahy (Mareš, 1998). 
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Odchodem do důchodu jsou lidé více odloučeni od společenského dění, dokonce 

může dojít k úpadku sociálních návyků a dovedností, které nejsou ve společnosti 

„trénovány“. Okruh známých se ve starším věku neustále zužuje a s ním i množství 

sociálních rolí. Senioři se dostávají spíše do pasivní role nemocného člověka. Tato role 

jim však bývá spíše vnucována nedostatečnou trpělivostí ze strany blízkých. 

Dle teorie odcizování dochází ve stáří k omezování sociálních kontaktů jedince 

s okolím – člověk se sám vymaňuje ze svých sociálních vazeb, což je způsobeno 

slábnutím smyslů, nebo ztrátou partnera a přátel. Bumbálek (2005) hovoří o 

„vyprošťování se“ jedince ze sociálních vazeb, které může vést až k deprivaci. Zhoršení 

sociálních interakcí je výsledkem určité distance společnosti od stárnoucích lidí 

(Atchley, 2000). 

Blíže však popsat tento proces sociální ilozace může být velmi komplikované, až 

nemožné. „Vzájemná interakce socioekonomické úrovně, etnické příslušnosti, 

ovdovění, rodinných vztahů a celé řady faktorů vytváří složitý řetězec událostí a tlaků, 

jejichž dynamika ještě zdaleka není plně objasněna“ (Stuart – Hamilton, 1999, s. 176). 

Jisté je, že sociální sítě a preference se odvozují od toho, jak si jedinec vykládá 

svou vlastní budoucnost. Pokud se člověk dívá do budoucnosti otevřeně, snaží se 

navazovat stále nové, užitečné sociální vazby. Pokud ale člověk vnímá svůj čas jako 

limitovaný, preferuje neinstrumentální cíle, tedy emocionálně významné cíle a vztahy. 

 

1.1.7. Stáří a chudoba 

 
Stáří a chudoba jsou dva fenomény, mezi nimiž byla vždy a v každé společnosti 

poměrně úzká korelace (viz např. Hendricks a Hendricks 1986, Walker 1993). 

Přelomovým bodem, který měl tuto korelaci rozrušit, se stalo zavedení penzijních 

systémů v různých podobách napříč západní společností. I přesto se nedá říct, že by se 

toto spojení ze společnosti vytratilo. Autoři nejsou v pohledu na ekonomické postavení 

seniorů úplně jednotní, respektive se neshodují, zda jde o skupinu chudou, či přiměřeně 

bohatou. Někteří autoři například podotýkají, že z důvodů prostého početního růstu se 

seniorům daří ovlivňovat sociální zákonodárství takovým způsobem, že se jejich situace 

zlepšuje a že se tak děje na úkor mladých věkových kohort (viz Preston, 1984). 

Samozřejmě že ekonomická situace všech seniorů není úplně srovnatelná. Velký 

vliv na jejich ekonomickou situaci sehrávají možnosti „jejich přístupu ke zdrojům 
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během dřívějších fází životního cyklu. Profesionální status v těchto fázích determinuje 

příjmovou úroveň, a tím i příležitosti k úsporám, k investicím do majetku a k jiným 

formám vlastnictví“ (Walker 1993, s. 228). V západních zemích navíc důchodové 

pojištění reprodukuje nerovnosti z pracovního trhu. Jde o princip pojištění, který se 

prosazuje i u nás. To má vliv na to, že třídu důchodce určuje třída před důchodem. Tato 

teze však úplně neplatí v případě českých penzistů, kteří byli produktivní převážně 

v období minulého režimu před rokem 1989.  

Mareš s Možným tak poukazují na několik výjimek. 1. Ideologie socialistického 

státu ujišťovala obyvatele, že se o ně při odchodu na penzi zcela postará. I když realita 

pak byla poněkud jiná, bylo pro mnohé budoucí seniory velmi pohodlné nestarat se 

příliš o svou důchodcovskou budoucnost. Míra úspor tak byla u mnohých nevelká. 2. 

Celková nízká životní úroveň si vynucovala mezigenerační spolupráci a finanční 

transfery: rodiče museli velmi dlouho – často až do své smrti – podporovat své dospělé 

děti svým finančním jako i sociálním kapitálem. 3. Možnosti investovat finanční zdroje 

do kapitálu, který by na stáří přinášel dodatečný důchod, byly z důvodů ilegitimity 

soukromého podnikání v socialistické ekonomice v podstatě minimální (Mareš, Možný, 

1995). 

K výpočtu chudoby seniorů se každopádně dá přistupovat vždy trochu jinou 

metodikou, podle toho, co autoři výzkumů uznají za vhodné. Ošemetné bývá například 

subjektivní měření chudoby u této sociální skupiny. Například Rabušic (1998) tak 

dochází k závěru, že se o českých seniorech nedá říci, že by měli trpět chudobou. 

Porovnávat jejich příjmy s příjmy aktivní populace může být velmi ošemetné, pokud si 

uvědomíme rozdíly mezi náklady domácností seniorů a mladších lidí. Americké odhady 

dokonce tvrdí, že senioři potřebují, ve srovnání s neseniory, menší příjem k tomu, aby si 

udrželi srovnatelnou životní úroveň (Atchley, 1988). 
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1.2. Politika a senioři 

1.2.1. Definice politiky 

 

 Definovat pojem politika, který bývá používán v nejrůznějších kontextech, 

nemusí být úplně snadné. Pro tuto práci je však přinejmenším vhodné tento pojem 

přiblížit. Velký sociologický slovník připouští hned tři varianty výkladu tohoto slova: 

 Politika jako boj o moc 

 Politika jako fungování státu 

 Politika jako součást regulativního systému celospolečenských procesů 

 

První a druhá definice jsou klasické v tom smyslu, že se orientují na klasické 

instituce politiky a definují politiku lokací do institucí (stát, strany, volby). Politika 

jakožto boj o moc je spojena s teoriemi elit, legitimitou moci a panství. Tím, že mne 

zajímají i volby a volební preference, se ovšem hlásím k druhé možné definici politiky. 

Dalo by se samozřejmě zkoumat, jak stále se zvětšující skupina seniorů bojuje o moc a 

vliv ve společnosti, to však není úplně cílem této práce. Politika jako součást 

celospolečenských regulativních změn je naopak definicí velmi nejasnou a vychází do 

jisté míry z výzkumu občanské společnosti, do které se skupina seniorů v domovech 

důchodců příliš aktivně nezapojuje.  

Politika jako fungování státu je tak nejlepší definicí fenoménu, kterému se budu 

věnovat ve vztahu k této voličské skupině. Sami senioři se jednak často vyjadřují 

k principům, jak náš stát funguje, a navíc pracuje tato definice bohatě s podílem 

politických stran na fungování státu, tedy i volbám do zastupitelských orgánů, o jejichž 

průběhu a konání v domově pro seniory bych se chtěl v práci dozvědět. Částečně je tato 

definice také spojena se zamyšlením, komu jsou udílena volební práva, což je zajímavé 

téma ve vztahu ke zbavení způsobilosti k právním úkonům u některých dementních 

seniorů. 

Velký sociologický slovník nám přesněji říká: „Velmi častá jsou vymezení 

politiky jako fungování státu, přístup ke státním institucím a jejich využívání“ (Velký 

sociologický slovník, 1996, sv.II., str. 785). Pojetí politiky skrze fungování státu se tak 

nejvíce blíží politologickému pohledu na politiku. Stát je pak dle Velkého 

sociologického slovníku „organizovaná politicky jednotná společnost (resp. politické 
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společenství) na určitém území, tzn. v určitých hranicích, s jednotným zákoníkem, 

správou a vládou“ (Velký sociologický slovník, 1996, sv.II., s. 1218). 

V moderních demokratických systémech je jediná legitimní cesta k moci výhra 

ve volbách do různých zastupitelských orgánů země. V praxi je totiž v dnešní době 

takřka nemožný provoz přímé demokracie, občané proto projevují své názory na 

fungování státu skrze zvolené zástupce. Dá se proto říci, že posledním zbytkem přímé 

demokracie je referendum vyhlašované k těm nejzásadnějším událostem, o kterých je 

třeba rozhodnout. 

Specifickou problematikou voleb do zastupitelských orgánů je pak to, komu je 

vlastně právo volby do těchto orgánů přiznáno. V některých státech například není stále 

přiznáno volební právo ženám. Volební právo mentálně postižených občanů a volební 

právo nezletilých občanů je také velmi unikátním problémem, o kterém se diskutuje i 

v těch „nejdemokratičtějších“ zemích. 

Podstatné je také říci, že na politické činnosti státu, na jeho vnitřní i zahraniční 

politice a v dlouhodobé perspektivě i na celém státním zřízení, se podílejí politické 

strany. A. Giddens tak definuje politickou stranu jako „organizaci usilující o získání 

legitimního podílu na vládě prostřednictvím volebního procesu“ (Giddens, 1999, s. 

342). 

 

1.2.2. Orientace politiky na budoucnost 

 

 Ústředním prvkem politického dění v každé demokratické zemi jsou bezesporu 

volby do jakýchkoli zastupitelských orgánů. Politici a politické strany při nich 

předkládají všem voličům své politické programy a permanentně obměňované návrhy 

reforem. Ať už to jsou programy krátkodobé, střednědobé či dlouhodobé, jsou vždy 

orientovány na dění budoucí. Stejně tak je orientována také každodenní práce volených 

zastupitelů, kteří předkládají návrhy legislativních opatření a nařízení. Prakticky vždy se 

jedná o běh na delší trať. Důležitým prvkem, který odlišuje jednotlivé kandidáty a 

politické strany, tak jsou jejich vize, jak by měla budoucí společnost, obec či stát 

vypadat. 

 Nová budoucnost, Nový impuls, 4 VIZE to vše jsou příklady stran, které jsou 

v současné době aktivní, a již jejich název odkazuje k zájmu o budoucnost, ke které 

máme směřovat. Stejně tak tomu je i v případě politických programů, například našich 
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dvou největších politických stran Občanské demokratické strany - Vize 2020, a České 

strany sociálně demokratické - Sociální demokracie pro 21. století. Klasické strany 

obecně mají ve svém názvu reflexi budoucnosti: zelení zelené budoucnosti, ČSSD 

sociální demokracie, KSČM komunistické/socialistické společnosti, ODS demokracie 

založené na občanech, atomizovaných, samostatných atd. 

 Náš zájem o politiku je tak silně propojen také s naším zájmem o budoucnost, 

nejen naši osobní, ale také budoucnost celé společnosti. A opačně, náš nezájem o naši 

budoucnost a budoucnost celé společnosti je silně propojen s naším nezájmem o 

politiku. 

 Je proto otázkou, jak senioři sami vnímají politické dění, které je z velké míry 

orientováno na budoucnost. Cítí se jako součást této budoucnosti, nebo pro ně zájem o 

politiku představuje snahu udržet si alespoň určitou výši současného sociálního a 

ekonomického statusu ve společnosti? 

 

1.2.3. Senioři jako volební skupina a jejich volební participace 

 

Mareš uvádí, že „mezi osobami ve věku nad 60 let ve výzkumu je dvojnásobný 

podíl těch, kteří tvrdí, že o ni (politiku) nemají žádný zájem, než je tomu u mladších 

ročníků“ (Mareš, 1998, s. 327). Politická participace tedy klesá nepřímo úměrně věku. 

Lze obecně říct, že čím starší člověk, tím méně politicky aktivní je a naopak. Výjimku 

zde tvoří účast ve volbách, kdy se senioři angažují více než mladší populace (Mareš, 

1998).  

Lipset dochází k závěru, že starší lidé jsou skupinou obyvatel, která má 

z předešlého aktivního života nashromážděný majetek. Tento majetek seniorů by 

potencionálně mohl být výrazně ohrožen společenskou změnou, a proto jsou senioři 

více konzervativní, a to se také odráží v jejich politickém chování. Mladší generace 

naproti tomu vlastní nižší finanční prostředky a případnou společenskou změnou by 

mohly spíše získat než ztratit (Lipset, 1963). Steckenrider naproti tomu píše, že starší 

generace více než svoje zájmy sledují ty zájmy, z kterých budou mít prospěch mladší 

generace (Steckenrider, 1996, s. 326, cit. dle Večerník, 2001). 

Lipsetova teorie by se dala do jisté míry aplikovat na období po Sametové 

revoluci roku 1989. „Lidé s nižším vzděláním, byrokracie a jedinci spjatí s minulým 

režimem se přirozeně mohou cítit jako poražení. Naopak ti, kteří na minulý režim 
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dopláceli (např. vysokoškolsky vzdělaní, odborníci, podnikatelé), inklinují k opačnému 

názoru“ (Matějů, Vlachová, 1995, s. 221). Právě senioři jsou skupinou, která by se za 

tzv. poražené mohla považovat. Během transformace a často ani před ní si tato skupina 

totiž nedokázala získat potřebný kapitál. 

Senioři při rozhodování o tom koho volit spíše inklinují k levici. To není 

v politickém dění nic nového. Mladší generace se většinou přikláněly ke stranám, které 

propagovaly změny (Řeháková, Vlachová, 1995). Mladší generace také častěji volí 

nové strany, jak například ve volbách roku 2002, kdy mladí více volili US. Podobný jev 

se dal ovšem pozorovat i při posledních volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010. 

Nové politické strany, jako TOP 09 a Věci veřejné u mladých lidí sklidily mnohem větší 

úspěch (jedensvetnaskolach.cz, 2006). V minulosti fungoval totiž klasický vztah starý 

pravice, mladý levice (mladý, který volí pravici, nemá srdce, starý, který volí levici, 

nemá mozek – klasické britské pořekadlo). To se nyní mění. V zemích, které přešly od 

autoritářství k demokracii, je běžné, že mladí podporují reformní strany (v našem 

případě pravice přináší změnu a levice se snaží udržet status quo), platí to i ve 

Španělsku, Portugalsku, Latinské Americe atd. 

 Sklony k pravici mají spíše jedinci výdělečně činní a intelektuálně pracující. 

Dělníci naopak sympatizují s levicí stejně tak, jako senioři, které ovlivňuje nejen to, že 

jsou nevýdělečně činní, ale i to, jaké měli před odchodem do důchodu zaměstnání, a do 

jaké sociální skupiny patřili. Nemůžeme se tak na skupinu seniorů dívat jako na 

homogenní skupinu (Řeháková, 1998). 

 Atchley například uvádí, že „starší voliči volí stejně, jako když byli ve středním 

věku. Každá věková skupina rozvíjí svou vlastní úroveň participace, ve které je 

relativně stabilní po celý život“ (Atchley, 2000, s. 500). Pokud se tedy senioři 

identifikují s nějakou konkrétní stranou, není to kvůli věku, ale díky jejich již mnohaleté 

identifikaci s nějakou stranou.  

Seniorští voliči jsou lidé, kteří si prošli dobou komunismu, kdy volby byly 

povinné, a jsou naopak od mladých voličů velmi ukázněnými voliči, kteří pravidelně 

k volbám chodí. Senioři tak přicházejí k volbám daleko častěji než mladší ročníky okolo 

20ti let (Atchley, 2000, s. 481). Volební účast v mládí je totiž, podle teorií 

interpretujících volební účast podle životního cyklu jedince, na nejnižší úrovni, 

postupně volební účast dynamicky roste a kolem věku 30 let se nárůst volební účasti 

zpomaluje, kolem věku 50 let skoro zastaví a zůstává stejný přibližně do věku 65 let, od 

kdy pomalu klesá (Campbell, Converse, Miller, Stokes 1960: 493–497; Dalton 2002; 
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Milbrath 1965: 134–5; Nevitte et al. 2009: 91; Rosenstone, Hansen 2003: 137–138, cit. 

dle Linek 2012, s. 67). Jinou možností interpretace vyšší míry volební účasti starších 

obyvatel může být teorie volební účasti jako naučeného a habitualizovaného jednání 

(Franklin, 2004, Fowler 2006, Green, Shachar, 2000, Plutzer 2002, cit. dle Linek 2012, 

s. 69). 

Mladí lidé se voleb zúčastňují prakticky vždy méně než střední a starší generace, 

a to kdekoli na světě (Blais 2007; Fieldhouse, Tranmer, Russell 2007; Topf 1995: 43–

46, cit. dle Linek 2012, s. 63), bez ohledu na politickou historii země (Niemi, Barkan 

1987; Niemi, Stanley, Evans 1984, cit. dle Linek 2012, s. 63) a existenci povinné 

volební účasti (Edwards 2007, cit. dle Linek 2012, s. 63). 

Pro seniorskou voličskou skupinu bývá pak charakteristický pokles volební 

účasti u věkových skupin starších 70 let; kolem věku 80 let nastává strmý pokles, často 

k úrovním prvovoličů (Bhatti, Hansen 2012b; Fieldhouse, Tranmer, Russell 2007, cit. 

dle Linek 2012). Do věku kolem 70 let člověk totiž získává různé sociální a politické 

charakteristiky, které účast podporují, zatímco ke konci života v důsledku fyzických a 

psychických změn, které vedou ke zúžení psychologické vazby na společnost 

(Cumming, Henry, 1961, Converse, Niemi 1971, s. 445, Teixeira, 1992, s. 36-42, 

Rosenstone, Hansen 2003, s.137-139, cit. dle Linek 2012, s. 68) dochází k odloučení od 

politiky a společenského života, a v důsledku toho i k poklesu účasti při volbách. 

V následující tabulce, dokládající volební účast v ČR dle věku ve volbách do PS, 

se skutečně můžeme přesvědčit o tom, že starší voličské skupiny se s výjimkou počátku 

devadesátých let, kdy byla volební účast obecně vysoká u všech voličských skupin, 

voleb zúčastňují mnohem více, než mladí lidé. Na druhé straně je ovšem také zajímavé, 

že v pozdějších volbách, krom voleb v roce 1996 a 1998, došlo k velkému propadu 

volební účasti i u střední generace, tedy lidí do 59 let věku. Volební účast seniorů se tak 

proti ostatním věkovým skupinám snížila v posledních dvaceti letech nejméně, a to o 8 

procent. Senioři se tak v ČR stali voličskou skupinou s nejvyšší volební účastí. Linek 

ovšem uvádí (Linek, 2012), že volební účast v ČR se dá interpretovat nikoli na základě 

věkových skupin, ale generací definovaných rokem narození. Generace narozená mezi 

lety 1936 až 1945 tak vykazuje v ČR nejvyšší volební účast. 
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Tabulka č. 1: Volební účast v ČR dle věku ve volbách do PS (procenta) 

 1990 1992 1996 1998 2002 2006 2010 

změna 
1992– 

2010 
celkem 96,7 85,1 76,4 74,0 58,0 64,5 62,6 -22,5 
18-29 let 96 83 64 67 49 47 53 -30 
30-39 let 98 86 72 71 53 64 58 -27 
40-49 let 97 86 82 75 64 70 67 -19 
50-59 let 96 84 88 81 58 68 63 -20 
60-69 let 97 87 85 80 63 77 69 -19 
70 let a více 95 83 75 75 65 71 75 -8 
rozdíl nejstarší mínus 
nejmladší  -1 0 11 8 16 24 22 22 

Zdroj: Povolebni vyzkumy CVVM z let 1992 až 2010 (data vážena dle volebních výsledků); tabuky 
poskytnuty Lukášem Linkem 

 

Jinak se ovšem můžeme domnívat, že motivy účasti seniorů ve volbách nejsou 

nijak zásadně odlišné od motivů jiných voličských skupin. Přičemž občané České 

republiky se se svojí volební aktivitou řadí k voličům těch zemí, které si v minulosti 

prošly komunismem. Oproti zemím s dlouholetou tradicí demokracie se u nás vyskytuje 

nižší volební účast a daleko menší pocit politické blízkosti nějaké politické straně. To je 

přirozeně doprovázeno nižší důvěrou těmto politickým stranám. A je zde také 

zastoupena menší spokojenost s demokratickým vývojem (Lebeda, 2007). 

 Volit chodí především ti lidé, kteří chtějí jít volit z toho důvodu, že je zaujala 

nějaká politická strana. Těch je necelých 60 %. Zbylá procenta jsou ti, kteří vhodit hlas 

do urny považují za svoji občanskou povinnost. Většina se tedy nechala ovlivnit 

nějakou politickou stranou. Na opačné straně mezi těmi, kteří nešli k volbám, byly dvě 

třetiny těch, kteří nebyli spokojeni s činností politických stran (Lebeda, 2007). 

Ovlivňujících faktorů volební účasti je hned několik. Prvním je fakt, že se lidé 

rozhodují podle druhu voleb. Obecně platí, že volby do poslanecké sněmovny mají 

vyšší volební účast než volby komunální. Naopak ke komunálním volbám přijde více 

voličů než k volbám do senátu. V senátních volbách také hraje důležitou roli, zda se 

jedná o první, nebo druhé kolo volby. Například ve volbách do senátu v roce 2006 

v prvním kole přišlo volit čtyřicet sedm procent oprávněných voličů. V druhém kole to 

bylo ale pouze dvacet procent voličů (volby.cz). 
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1.2.4. Volební témata, která seniory zajímají 

 

Socioložka Lucie Vidovičová z Masarykovy univerzity tvrdí: "Výzkumy 

dokazují, že nic jako seniorský volební hlas neexistuje. Penzisté zkrátka nevolí jako 

jeden muž, volební sympatie jsou u nich stejně jako u dalších věkových skupin 

individuální" (týden.cz, 2010). Vidovičová ovšem na druhé straně říká, že jsou to 

sociálně ekonomická témata jako důchodový systém a zdravotnictví, která voliče 

seniory především zajímají.  

Marketingový expert Daniel Köppl například poukazuje také na fakt, že ne 

všichni důchodci se musí potýkat s nedostatkem financí. "A je jasné, že na seniora, 

který je finančně saturovaný, tedy, jehož příjmy kryjí jeho potřeby, platí jiná 

argumentace než na chudého" (týden.cz, 2010). 

Předseda Rady seniorů Zdeňek Pernes tvrdí, že "nejvíce seniory štvala nízká 

valorizace penzí, poplatky ve zdravotnictví a vztahy mezi generacemi" (nasepenize.cz, 

2010). Pernes také dodává, že nevoli u seniorů sklízejí především zdravotnické poplatky 

v lékárnách, naproti tomu zdravotnické poplatky v nemocnicích podle něj senioři 

vesměs chápou. Pernes se také ostře staví k nechuti některých politiků valorizovat 

penze: "Penze nejsou sociální dávky a milost politiků, ale penzijní pojištění, které stát 

musí garantovat a peníze zajistit" (nasepenize.cz, 2010). Ostrou kritiku z úst předsedy 

Rady seniorů sklidilo také srovnávání penzí českých a řeckých penzistů, které zaznělo 

před volbami roku 2010. "Pozice českých a řeckých seniorů není srovnatelná. Penze 

českých seniorů jsou poloviční, v Řecku se odchází do důchodu daleko dříve a tak dále" 

(nasepenize.cz, 2010). 

Především strana TOP 09 tak mezi seniory sklidila ostrou kritiku. "Jako jediná 

strana ve svém programu nemá v roce 2011 valorizování penze, většina seniorů rovněž 

odsoudila složenky, které strana rozesílala místo svých předvolebních letáků“ 

(nasepenize.cz, 2010). Naopak ČSSD se svým programem, zahrnujícím třinácté 

důchody, každoročně valorizované penze, nebo minimální důchod 10 tisíc korun mezi 

seniory sklidila větší úspěch. 
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1.2.5. Volební preference seniorů podle agentur na výzkum 
veřejného mínění 

 

Skutečné volební výsledky a tedy i to, jak hlasují senioři, se dozvědět 

nemůžeme. Volby jsou tajné. Jistým vodítkem však mohou být volební preference 

zpracované různými mediálními agenturami, ze kterých se dá vyčíst mnoho údajů. 

Tabulka číslo dvě například ukazuje podíl hlasů seniorských voličů na volebních 

ziscích politických stran ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010. Volební 

skupina seniorů je zde tvořena věkovými kategoriemi 60-69 let a nad 70 let, v první 

věkové skupině tak je zahrnuta i část voličů v předdůchodovém věku, kteří ovšem 

mohou požádat o důchod předčasný. Voličská skupina seniorů je tak velmi důležitá 

zejména pro levicové strany, jako ČSSD a KSČM. Zajímavá je situace pro KDU-ČSL, 

pro kterou je věková skupina voličů nad 70 let poměrně marginální, ale věková skupina 

mezi 60 a 69 lety je pro ni do jisté míry klíčová. Na volební zisk ODS má skupina 

seniorů spíše menší vliv (16,3 procenta u věkové skupiny 60 až 69 let). Za komentář 

stojí také fakt, že i pro nové politické strany může být voličská skupina seniorů relativně 

zajímavá. Věková skupina 60 až 69 let tak tvořila u nových stran TOP 09 (9,9 % 

voličů), VV (10,8 % voličů), SPOZ (16,2 % voličů) a SUV (13,3 % voličů). 

 
Tabulka č. 2: Podíl hlasů seniorských voličů na volebních ziscích politických stran ve volbách do 
Poslanecké sněmovny v roce 2010 (v %) 

politická strana věková kategorie 
  60-69 let 70+ let 
ODS 16,30% 7,00% 
ČSSD 27,70% 12,80% 
KSČM 41,20% 21,60% 
KDU-ČSL 30,60% 5,60% 
TOP 09 9,90% 4,90% 
SZ 5,00% 0,00% 
VV 10,80% 3,20% 
SPOZ 16,20% 2,70% 
SUV 13,30% 6,70% 
ostatní strany 6,10% 6,10% 

Zdroj: Povolebni vyzkumy CVVM z let 1992 až 2010 (data vážena dle volebních výsledků); tabuky 
poskytnuty Lukášem Linkem 
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Tabulka číslo tři, znázorňující rozložení volebních preferencí seniorských voličů 

mezi politické strany ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010, zase ukazuje, že 

kolem 16 procent seniorů při volbě preferovalo ODS, kolem 32 procent seniorů 

preferovalo ČSSD a kolem 26 procent, zejména starších seniorů nad 70 let, preferovalo 

KSČM. Za zmínku stojí i to, že kolem 9 procent seniorů, a to opět zejména těch starších 

nad 70 let, preferovalo novou a pravicovou stranu TOP 09. 

 
Tabulka č. 3: Rozložení volebních preferencí seniorských voličů mezi politické strany ve volbách do 
Poslanecké sněmovny v roce 2010 (v %) 

politická strana věková kategorie 
  60-69 let 70+ let 
ODS 16,70% 16,20% 
ČSSD 31,00% 32,40% 
KSČM 23,80% 28,40% 
KDU-ČSL 6,50% 2,70% 
TOP 09 8,30% 9,50% 
SZ 0,60% 0,00% 
VV 6,00% 4,10% 
SPOZ 3,60% 1,40% 
SUV 2,40% 2,70% 
ostatní strany 1,20% 2,70% 

Zdroj: Povolebni vyzkumy CVVM z let 1992 až 2010 (data vážena dle volebních výsledků); tabuky 
poskytnuty Lukášem Linkem 

 

 

1.2.6. Média a volný čas seniorů 

 

Média sehrávají v moderní společnosti velmi důležitou roli a jejich dopad má na 

politické dění v zemi, ale i na informovanost občanů zásadní vliv. Informovaní občané 

jsou totiž daleko více aktivní při volbách a častěji k volbám chodí a také jsou více činní 

i v jiných formách politických aktivit (Verba, Nie 1972; Delli Carpini, Keeter 1996 cit. 

dle Linek, Lyons 2008, s. 15). Dále hlasují spíše na základě postojů k tématům, ne podle 

charakteristik kandidátů (Knight 1985 cit. dle. Linek, Lyons, 2008, s. 14). A 

samozřejmě informovaní občané mají více sklon k logické a racionální argumentaci a 

jsou málo ovlivnitelní symbolickou podobou politiky (Petty, Cacioppo 1984, 1986 cit. 

dle Linek, Lyons 2008, s. 15). Více informovaní jsou občané s vyššími příjmy a 
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kognitivními schopnostmi, kteří jsou mimo jiné i více politicky aktivní (Linek, Lyons, 

2008). 

Relativně vysoká je ze strany seniorů konzumace politiky prostřednictvím médií, 

„alespoň jeden titul z denního tisku odebírá 30 % (40 % osob z mladších ročníků) a 

pravidelně si ho kupuje 16 % seniorů (srovnatelné s mladšími ročníky). Bez – byť jen 

občasného kontaktu s tiskem je jich jen 13 % (většinou starších 75 let, či deklarujících 

se jako chudí, což částečně i splývá). Nejčastěji jde o tzv. seriózní tisk, v němž je 

věnována pozornost jak vnitřní, tak i zahraniční politice: Mladá fronta Dnes, Právo a 

regionální tisk – v menším rozsahu i Zemědělské noviny, Lidové noviny a Hospodářské 

noviny (čtenáři těchto novin představují mezi seniory 70 procent čtenářů denního tisku). 

Ve sledování jednotlivých titulů není výraznějšího rozdílu mezi seniory a neseniory 

s výjimkou Práva, které je čteno více mezi seniory než mezi neseniory. Mezi těmi, kteří 

se označují za chudé, je jen 25 procent odběratelů denního tisku, mezi těmi, kteří se 

označují za bohaté 49 %. Protože, co se týče pravidelného nákupu, je poměr mezi 

oběma zmíněnými skupinami 13 ku 23 % - ve svém součtu má pravidelný přísun tisku 

deklarujících se jako chudí, zatímco v případě těch ostatních je to 72 % osob. Senioři, 

kteří odebírají denní tisk (61 %) by šli častěji volit, než ti, kdo ho vůbec nečtou, či čtou 

jen sporadicky (31 %). Analogická situace je v rozdílu ochotných jít volit mezi 

každodenními diváky televize (55 %) a těmi, kteří televizi nesledují (29 %)“ (Mareš, 

1998, s. 327). 

Nemalý vliv na názory a postoje seniorů může mít pak zejména televize. 

Tulloch, (1989) nebo Gauntlett a Hill (1999, s. 184), například zjistili, že sledování 

televize je nejčastější aktivitou seniorů, protože je velmi snadno dostupná, a to jak z 

hlediska časového, finančního, tak také fyzického. Zajímavé ovšem je, že došli 

paradoxně k závěru, že pro seniory se nejedná o činnost nejoblíbenější. Přesto se senioři 

stále řadí k velmi silným konzumentům televizního vysílání, přičemž nejsilnějšími 

konzumenty jsou staré ženy. 

Sledování televize není pouze možností trávení volného času nebo zdrojem 

získávání informací. Důležitým se stává také pravidelně se opakující televizní program, 

který pomáhá vytvářet náš denní režim. Se sledováním televize je jednoduše spojena 

celá řada rituálů. Samotný pocit, že je divák informován, a také časté zjištění toho, že se 

vlastně nic nestalo, diváka uklidňuje. Jednotlivé informace si proto ani po skončení 

vysílání nemusí pamatovat (Feldváblová, 2011). Důležitou roli pak v tomto 

strukturování volného času může hrát sledování televize zejména mezi seniory 
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v domově pro seniory, kde možností trávení volného času nemusí být tolik a lidé se 

pohybují na malém prostoru, navíc neustále v dosahu televize. 

Každopádně se nedá jednoznačně říci, zda je sledování televize mezi seniory, 

popřípadě zpravodajství a publicistických pořadů aktivní, či pasivní činnost. Například 

Lawton řadí sledování televize mezi pasivní činnosti, přesto připouští, že určité 

množství času stráveného sledováním televize se dá neoddiskutovatelně označit jako 

aktivní a stimulující (Lawton, s. 163, 1995). Otázkou ovšem je, o jaké množství času se 

jedná. 

Televize může být, nejen mezi seniory, velmi zajímavým podnětem k diskusi 

nebo přímému komentování televizního programu, například zpravodajství nebo 

politických debat a publicistických pořadů. Větší sklon diskutovat o tom, co se 

v televizi děje a co bude na programu, pak mají obecně ženy. Ženy více děj vysílání 

přerušují a vstupují do něj a samotné sledování televize tak pro ně není často hlavní 

činností, které se věnují v ten daný moment (Morley, 1996).  

 

1.2.7. Seniorská politická uskupení 

 
Klasické schéma politiky možná prochází dle některých autorů hlubší proměnou. 

Při rozdělování společenských zdrojů je zde místo pouze pro soupeření organizovaného 

kapitálu a organizované pracovní síly (Offe, 1984). Můžeme tak vnímat politiku jako 

bitevní pole, kde se utkávají různé zájmové skupiny o přerozdělování daňových výnosů 

sociálního státu, pokud možno v jejich prospěch. 

 Mareš píše, že „se změnila (nebo alespoň má tendenci se změnit) z politiky tříd 

na politiku statusovou. Musíme ovšem připustit, že vstup organizací vyjadřujících 

zájmy starých lidí do tohoto soupeření se vyznačuje spíše defenzívním charakterem – 

většinou jde o obranu existujících oprávnění a zaopatření“ (Mareš, 1998, s. 324). 

Pro Českou republiku je charakteristická poměrně silná vazba organizací 

prosazujících zájmy seniorů a odborových svazů. (Hanley, 2013) Jsou to právě 

odborové svazy, které byly kupříkladu velmi aktivní při vyjednávání parametrů 

důchodové reformy.  

Dle Jarošové je v materiálech SZO (Světová zdravotnická organizace) uvedeno, 

že jednou ze zdůrazňovaných priorit je participace seniorů na životě společnosti. Což 
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souvisí s tím, jak po roce 1990 vznikla v ČR celá řada seniorských hnutí a sdružení, 

která jsou schopna prosazovat společné zájmy lépe než jednotlivec (Jarošová, 2006). 

Kdo jsou ale lidé, kteří v těchto seniorských uskupeních hájí zájmy svých členů? 

Podnětnou tezi zaujímá například Atchley k politické aktivitě seniorů. Dochází 

k závěru, že v politice se mohou pohybovat především lidé, kteří se v dosavadním 

životě politice v nějaké aktivní formě již dříve věnovali. „Je zde (v politice) malé místo 

pro obchodníka s potravinami, který se náhle rozhodl vstoupit do politiky“ (Atchley, 

2000, s. 500). 

 

a) Důchodci za životní jistoty 

 

Nejvyšší možnou mírou aktivní participace seniorů na politickém dění v zemi je 

vznik politické strany, která je sdružuje a hájí jejich zájmy. V České republice na 

celorepublikové úrovni měla v tomto ohledu úspěch především strana Důchodci za 

životní jistoty. Ta byla založena téměř ihned po Sametové revoluci v prosinci 1989 pod 

názvem Hnutí důchodců za životní jistoty.  

Ve volbách do Sněmovny lidu Federálního shromáždění v roce 1992 získalo 

Hnutí důchodců za životní jistoty 3,3 %, tedy 214 681 hlasů. Ve volbách do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky v roce 1996 získali opět tři procenta, a to díky 

187 455 odevzdaných hlasů. O dva roky později ve stejných volbách dosáhla strana 

podobného výsledku (volby.cz). Počátkem roku 1998 se volební preference této strany 

vyvíjely poměrně nadějně. V dubnu se dokonce odhadovalo, že tuto stranu bude volit až 

deset procent voličů. Slibné prognózy však nebyly naplněny a tato strana se nedostala 

do Poslanecké sněmovny. 

Strana stála svým programem spíše „nalevo“, neboť požadovala zvýšení sociální 

odpovědnosti státu, náležité valorizování důchodů, řešení bytové otázky a odstranění 

známek diskriminace žen v české společnosti. Stavěla se také proti zavedení školného, 

chtěla bránit práva zdravotně postižených a výrazně se stavěla proti zákonu o 

důchodovém pojištění, podle něhož se zvyšovala věková hranice odchodu do důchodu. 

Strana po státu jednoduše požadovala sociální jistoty pro jeho občany. 

Důchodcům za životní jistoty se však nepovedlo získat trvalejší přízeň své cílové 

skupiny – důchodců. Strana dokázala přetáhnout některé voliče ČSSD, a tím tuto 

konkurenční stranu oslabit. Po neúspěšných volbách v roce 1998 se strana stáhla do 

pozadí. Později se strana přejmenovala na Stranu za životní jistoty. 
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Strana Důchodci za životní se orientovala prakticky výhradně na seniorské 

voliče. Což byl pravděpodobně důvod, proč ve volbách neuspěla a nedostala se do 

Poslanecké sněmovny.  

 

b) Seniorské kluby politických stran 

 
Kluby politických stran jsou možností, jak prosazovat zájmy seniorů v politice, 

aniž by došlo k založení politické strany orientované na seniory. Na druhé straně tím 

tyto kluby mohou riskovat rozmělnění jejich myšlenek v rámci širšího proudu strany. 

Stávající parlamentní strany však v současné době své seniorské kluby spíše nemají. 

Výjimkou jsou ČSSD a ODS. ODS má místní seniorský klub v Brně – Židenicích. 

Smyslem tohoto klubu je organizovat výlety a besedy a dvakrát do roka zorganizovat 

setkání s místním starostou, se kterým dojde k projednání aktuálních témat 

(www.alesvytopil.cz). 

Pod záštitou ČSSD funguje zájmové hnutí Klub seniorů České strany sociálně 

demokratické. Je to klub sdružující členy ČSSD starší 60 let. Úkolem klubu je mimo 

jiné vtahovat více starší členy strany do jejího života. ČSSD totiž uvádí, že „podíl členů 

ČSSD starších šedesáti let je vyšší než 30 % a mírně narůstá, což odpovídá 

všeobecnému populačnímu vývoji … smyslem Klubu seniorů je aktivizovat starší členy 

strany k všestrannému napomáhání plnění programu strany“ (ks.socdem.cz). Podle 3. 

odstavce 3. článku Statutu Klubu seniorů ČSSD by měly „kluby seniorů ČSSD na všech 

úrovních po přijetí svých usnesení podávat příslušným orgánům ČSSD návrhy a 

stanoviska k aktuálnímu politickému dění a usilovat, aby zastoupení seniorů ve 

volených orgánech strany odpovídalo podílu, který tvoří senioři z celkového počtu členů 

strany“ (ks.socdem.cz). Členové klubu se schází čtyřikrát do roka, aby projednali 

aktuální problémy a zvolili si své vedení. Předseda klubu má poradní hlas 

v Předsednictvu strany a je členem Ústředního výkonného výboru strany.  

 

c) Rada seniorů 

 

V oblasti ochrany zájmů seniorů, ale také například v oblasti zprostředkování 

komunikace mezi politickými stranami a samotnými seniory, pracuje také Rada seniorů. 

Například před volbami do Poslanecké sněmovny uspořádala Rada seniorů takzvané 

Kulaté stoly. „Ke krajským kulatým stolům bylo pozváno deset politických stran, kromě 



 

27 
 

všech parlamentních, také Suverenita - blok Jany Bobošíkové, Strana práv občanů – 

Zemanovci, občané.cz a Věci veřejné. Celkem se účastnilo asi tisíc lidí a bylo položeno 

210 otázek. Každý politik měl na zahájení kulatého stolu čtyři minuty, aby přítomným 

vysvětlil, co chce jeho strana udělat pro to, aby se seniorům žilo lépe“ (nasepenize.cz, 

2010). Krajské kulaté stoly se pořádaly téměř ve všech krajích s výjimkou 

Pardubického, Karlovarského a Libereckého, ve jmenovaných krajích totiž Rada 

seniorů nemá své organizační struktury. 
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2. Výzkum 

2.1. Metoda výzkumu 

 

 Cílem práce nebylo odhalit nějaké obecné principy, ale spíše více porozumět 

určité voličské skupině, tedy seniorů v domově důchodců, poznat jejich problémy a 

situaci, ve které se nacházejí a která se zkoumaným problémem úzce souvisí. 

Při rozhodování, kterou metodu by bylo nejlépe využít pro řešení práce, 

převážila kvalitativní metoda. Kvalitativní metoda výzkumu, lépe než kvantitativní, 

postihuje způsoby, jakými lidé interpretují a konstruují sociální svět v určitých 

specifických kontextech (Hendl, 2005). 

Je proto samozřejmé, že díky zvolené metodě a počtu respondentů nemohou být 

výsledky výzkumu nijak zobecňovány. Mohou ovšem posloužit například jako jakási 

opora pro řešení kvantitativního výzkumu v této oblasti. 

Výzkum proběhl v srpnu a září roku 2012, tedy v období před konáním voleb do 

krajských zastupitelstev. Sběr dat proběhl pomocí metody polostrukturovaného 

rozhovoru, byl tedy nachystán předem připravený seznam témat, které by bylo vhodné s 

respondentem probrat (Hendl, 1999). Výzkumníkovi je tak ponechána možnost vést 

každý rozhovor, podle konkrétních potřeb, které si každý rozhovor vyžaduje. Seznam 

témat tak může být nastolován podle dané situace a výzkumník může každé téma 

respondentovi blíže dovysvětlit, pokud by ho přesně nepochopil. 

Důležitá je také snaha výzkumníka navodit atmosféru důvěry a respektu (Witzel, 

2000). Překonat hierarchii výzkumníka a respondenta není vždy úplně snadné, ale 

výzkumník by se o to měl každopádně snažit. Snažil jsem se proto jednotlivé otázky 

pokládat vždy s ohledem na rozpoložení respondenta. Získat si důvěru některých 

starších osob pro vedení rozhovoru nemusí být často úplně snadné. Podstatné ovšem 

bylo zaujímat spíše pasivní roli posluchače.  

Výzkumy jsem prováděl sám, protože jsem pro analýzu rozhovorů chtěl využít i 

terénní poznámky z průběhu rozhovorů, neverbální projevy respondentů, mé pocity 

z interakce s nimi nebo také popis vybavení jejich pokoje. Podstatné je tedy zmínit, že 

analýza rozhovorů, ale také celý výzkum je ovlivněn mou přítomností a nejde tak zcela 

o krystalický odraz postojů respondentů. 
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Pro vedení rozhovorů mohl hrát pozitivní roli můj relativně nízký věk (24 let). 

Respondenti tak vůči mně nemuseli cítit příliš velký ostych a přistupovali ke mně spíše 

z pozice toho zkušenějšího, který chce sdílet své názory a dojmy. 

 

2.2. Charakteristika vybraného domova 

 
Domovy pro seniory jsou často velmi rozdílné instituce. Některé domovy, ve 

kterých jsem kontaktoval sociální pracovníky, s provedením mého výzkumu neměly 

problém, ale nedoporučovaly mi to s odůvodněním, že jejich klienty jsou lidé často 

starší osmdesáti let s pokročilou demencí, a rozhovory na toto téma by neměly prakticky 

žádný smysl. V jiných domovech jsem narážel spíše na administrativní problémy, neboť 

každý domov se snaží různými způsoby uchránit své klienty před kontaktem 

s neznámými a neprověřenými lidmi. Dlouhodobější setrvání v některých domovech tak 

vyžadovalo například i výpis z trestního rejstříku. 

Pro účely provedení výzkumu byl nakonec vybrán Domov seniorů Pohoda 

Chválkovice, nacházející se v Olomouci. Velkou oporou mi byl při provedení výzkumu 

místní sociální pracovník pan Lubomír Vraj, neboť mi krom umožnění přístupu ke všem 

klientům poskytl také celou řadu postřehů, které se vztahovaly k tématu mé práce, je 

totiž dlouholetým členem místní volební komise. 

Areál domova byl tvořen několika pavilony situovanými do prostředí 

udržovaného parku. Domov seniorů se dělil na dvě části, chráněné bydlení a samotný 

domov pro seniory. Chráněné bydlení bylo určeno pro asi 150 osob, které se uměly 

samostatně pohybovat a vyžadovaly mnohem menší potřebu péče ze strany zdravotního 

personálu. Lidé si zde sami nakupovali, uklízeli atd. Nakupovali si jen některé služby, 

které domov poskytoval. Naproti tomu byl domov pro seniory tvořen pěti odděleními 

určenými pro imobilní klienty a jedním oddělením určeným pro mobilní klienty. 

Všechna oddělení sloužila dohromady asi pro 200 klientů.  

Oddělení domova pro seniory bylo tvořeno asi čtyřiceti klienty, kteří byli 

ubytováni v pokojích po dvou. Pokoje byly spojeny zevnitř společnou chodbou a zvenčí 

také společnou terasou. K oddělení náležela společenská televizní místnost, jídelna a 

sesterna. Někteří obyvatelé oddělení zůstávali na pokojích a jiní se pohybovali po 
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společných prostorách. V jistém ohledu bylo zarážející, že obyvatelé domova kolem 

sebe spíše pouze procházeli a téměř se mezi sebou nebavili.  

Určitou formou události byl oběd. Čas oběda byl ohlašován delším a velmi 

hlučným zvoněním, a pokud se i tak někdo „zapomněl“, byl ošetřujícím personálem 

upozorněn, že oběd je již hotov. Někteří senioři na oběd vyčkávali už asi čtyřicet minut 

před jeho začátkem a znenadání se spolu začali o obědě bavit, co dnes bude, na co se 

těší a podobně. Ze strany ošetřujícího personálu mi bylo také doporučeno, že provádět 

rozhovory s klienty po obědě nebude úplně vhodné. „No po vobědě bych vám to 

nedoporučovala, oni jsou pak takoví vláční a nic se jim nechce. Rádi si pak odpočinou a 

tráví, asi s váma nebudou moc dobře komunikovat. Kolikrát mají tyhle stavy i pár hodin 

po obědě, takže je dobrý chodit spíš dopoledne, hned po snídani.“ (2P) 

Před dveřmi každého bytu určeného pro obyvatele chráněného bydlení byly dva 

zvonky, každý senior tak měl svůj zvonek. Byty byly tvořeny dvěma samostatnými 

pokoji (vždy jeden pokoj pro jednoho obyvatele) a společnou chodbičkou, koupelnou a 

kuchyňkou pro tyto dva obyvatele. Vařit v kuchyňkách si lidé mohli dle své libosti, 

mohli ovšem také využít služeb společné jídelny v přízemí. V chráněném bydlení byli 

lidé o poznání čilejší. Využívali toho, že mají samostatné pokoje, a vzájemně se 

navštěvovali. Relativně čilý ruch byl také na chodbách, kde se senioři cíleně scházeli a 

diskutovali mezi sebou. Oproti oddělení v domově pro seniory bylo slyšet také časté 

vtipkování a smích. 

Samotné pokoje seniorů v chráněném bydlení byly mnohem lépe zařízeny. 

Běžné byly televize, rádia, osobní nábytek, obrazy, vlastní povlečení atd. Člověk se zde 

jednoduše cítil mnohem lépe a mohl také mnohem lépe poznat samotnou osobnost 

každého člověka podle toho, jak měl svůj pokoj zařízen. Zajímavé bylo, že muži měli 

většinou pokoje zařízeny velmi jednoduše, svým vzezřením jejich pokoje připomínaly 

někdy holobyty. Toto pochmurné prostředí se ovšem také podílelo na jejich 

depresivnějších náladách. 

 

2.3. Charakteristika volebního okrsku 

 
Původním požadavkem z mé strany pro výběr vhodného domova seniorů, kde by 

mohl být výzkum proveden, bylo, aby celý domov pro seniory tvořil jeden volební 
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okrsek, k čemuž v některých případech údajně dochází. Tento požadavek mohl přinést 

zajímavé porovnání kvantitativních (výsledky veškerých možných voleb do 

zastupitelských orgánů) a kvalitativních dat získaných na jednom místě, přesto v ne 

úplně stejném čase. Vyhledání takovéhoto domova však bylo nakonec poměrně obtížné. 

V mnoha domovech se sice nacházejí volební místnosti, jsou však určeny i pro voliče, 

kteří nejsou klienty daného domova seniorů a jsou pouze obyvateli daného volebního 

okrsku. 

Sociální pracovník pan Vraj tento volební obvod charakterizoval slovy: „Volby, 

my jsme volební obvod, který má asi tisíc lidí, z toho víc jak dvě třetiny jsou mimo 

domov a procentní účast v celým tom obvodě je naprosto srovnatelná s průměrem 

v republice, z čehož se dá usoudit, že ti obyvatelé tady volí tak jak v rámci republiky, 

v tom průměru. A co je zajímavé, ještě zvláštnější, že podle výsledku voleb tady ve 

Chválkovicích se dají odvodit výsledky voleb v celé republice. Tím že já jsem členem, 

volební komise, tak kdyby se volby konaly jen ve Chválkovicích, tak se ušetří miliardy a 

výsledek je v podstatě stejnej.“ (1P) 

Zkreslující je ovšem skutečnost, že klienti domova nemusí mít nutně trvalé 

bydliště v tomto domově. Často jsou například hlášeni k trvalému pobytu u svých 

příbuzných. Počet těchto klientů mi nešel úplně přesně zjistit a navíc se stále mění. Dle 

odhadů personálu se jedná asi o několik desítek osob. Asi šest obyvatel domova pro 

seniory je pak zbaveno způsobilosti k právním úkonům pro svou pokročilou senilitu a 

nemohou se voleb účastnit. 

Číslo volebního okrsku, ve kterém se domov nachází, je 74. Okrsek se nalézá 

v okrajové části Olomouce v pěkné lokalitě, tvořené převážně udržovanými rodinnými 

domy. Je otázkou, zda obyvatelé právě těchto rodinných domů nějakým způsobem 

„nekorigují“ volební výsledky obyvatel domova, ať už více napravo, nebo nalevo. 

 Například v posledních volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010 získala 

ČSSD ve volebním okrsku č. 74 27,12 % hlasů, oproti 22,48 % hlasů, které strana 

získala v celém městě Olomouc. KSČM získala v okrsku č. 74 12,03 % a 9,56 % 

v celém městě Olomouc. Naopak pravicové strany získávaly v okrsku č. 74 o něco méně 

hlasů. ODS v tomto okrsku získala 15,56 % a 19,93 % v celém městě Olomouc. TOP 09 

získala v okrsku č. 74 14,28 % a 18,24 % v celém městě Olomouc. Volební účast 

v daném okrsku činila 61,97 % voličů oproti 63,71 % voličů v celém městě Olomouc 

(volby.cz). Volební výsledky jsou v tomto volebním okrsku tedy vychýleny více 

„doleva“. 
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2.4. Výběr a charakteristika respondentů 

 

Výběr respondentů byl konzultován ze strany vedoucího sociálního pracovníka a 

ošetřujícího zdravotnického personálu na příslušném oddělení domova. Snažil jsem se 

zapojit i některé respondenty, které jsem v domově náhodně potkal, a dal se s nimi do 

řeči, musím ovšem přiznat, že ze strany ošetřujícího zdravotnického personálu mi byli 

skutečně doporučeni k rozhovorům mentálně nejčilejší klienti domova. Naopak 

s ostatními, například některými imobilními klienty, byl rozhovor na dané téma velmi 

komplikovaný, ne-li dokonce nemožný.  

Rozhovory proběhly se třemi muži a třemi ženami v domově pro seniory a 

s jedním mužem a pěti ženami v chráněném bydlení domova. Žádný z respondentů 

nebyl nikdy člen žádné politické strany. Respondenti v naprosté většině disponovali 

základním vzděláním, nebo byli vyučeni a dříve pracovali především v dělnických 

profesích. 

Pro potřeby anonymizace a zpřehlednění jsem označil jednotlivé rozhovory 

označením pořadí rozhovoru a písmenem D nebo CH podle toho, zda byly pořízeny 

v domově pro seniory, nebo v chráněném bydlení domova. Rozhovory 1P a 2P pak 

označují rozhovory provedené s personálem domova. 

 

označení pohlaví věk označení pohlaví věk 

1D žena 81 let 1CH žena 72 let 

2D muž 83 let 2CH žena 74 let 

3D muž 87 let 3CH žena 78 let 

4D muž 89 let 4CH muž 77 let 

5D žena 77 let 5CH žena 78 let 

6D žena 72 let 6CH žena 74 let 

 

2.5. Průběh rozhovorů 

 
 Všechny rozhovory probíhaly na pokojích seniorů nebo ve společenských 

místnostech, a měl jsem tak možnost poznat respondenty v jejich přirozeném prostředí, 

ve kterém se cítili nejlépe. Velmi často se u respondentů objevoval ostych z nahrávání, 
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který ovšem brzy překonali s prvními otázkami. Respondenti někdy uváděli, že o 

politice nic neví, nebo že se o ni nezajímají, ovšem jak se později ukázalo, měli i oni 

podnětné názory, vytříbené postoje a zajímavé zkušenosti. 

 Mou snahou bylo dozvědět se v každém rozhovoru pokud možno něco nového, 

což jsem si také později ověřoval i během dalších rozhovorů, které jsem prováděl, 

dokud jsem nezískal pocit, že je dané téma již saturováno. 

 Rozhovory trvaly od třiceti minut do dvou hodin, což záviselo vždy na 

rozpoložení respondenta. U delších rozhovorů se objevil problém, že se respondenti 

neuměli plně soustředit pouze na zkoumaná témata. Nešla tak úplně oddělit část 

výzkumu zabývající se relevantními tématy a část, při které respondenti řešili své 

osobní problémy. Velmi obtížně se dá například korigovat nebo ukončovat rozhovor 

s respondentkou, kterou nenavštívili příbuzní téměř rok a která se chce vypovídat, nebo 

s respondentkou, která se v průběhu rozhovoru rozpláče. To vše samozřejmě kladlo na 

mou osobu výzkumníka nemalé nároky a situace si často vyžadovala zvýšenou 

ohleduplnost. 

 

2.6. Postup analýzy rozhovorů 

 
 Před nahráváním jsem nejprve získal informovaný souhlas ze strany respondentů 

a ujistil jsem je, jak na začátku, tak i na konci rozhovoru, že celý rozhovor bude 

anonymizován. Všechny rozhovory byly poté přepsány. Tyto přepisy současně s mými 

terénními poznámkami sloužily jako podklad pro následnou analýzu. Dvanáct textů, 

přepisů rozhovorů, posloužilo ke kvalitativní analýze, která se asi nejvíce blížila 

zakotvené teorii (Strauss, Corbinová, 1999). Zakotvená teorie by měla budovat teorii na 

základě porozumění vztahů mezi daty a vyžaduje nezaujatost výzkumníka.  

Tento koncept je však do velké míry spíše teoretický, výzkumník je téměř vždy 

ovlivněn svými znalostmi a zkušenostmi již před příchodem do zkoumaného terénu. 

Jistá forma předporozumění byla také vhodná pro snížení komplikovanosti výzkumu. 

Důležité tak bylo spíše nepřijít do terénu s nějak pevně postavenými hypotézami a být 

vůči datům, které nasbírám, stále otevřený. Teoretická východiska, která jsem načerpal 

před vstupem do terénu, proto uvádím odděleně v samostatné části. 
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Při mé analýze jsem tedy využil induktivní i deduktivní přístup, přičemž po 

každém rozhovoru došlo k jeho menší analýze. Některé zajímavé jevy, které se 

v rozhovoru objevily, jsem se snažil dále prozkoumat i v dalších rozhovorech, zatímco 

jiné jevy jsem musel vyloučit, protože se již neopakovaly. 

Rozhovory jsem později přepsal do tištěné podoby a provedl otevřené kódování 

po jednotlivých řádcích, nebo i odstavcích, vždy podle toho, o jak konzistentní výpověď 

šlo. Z tohoto otevřeného kódování jsem celkově získal asi 80 kódů. Další selekcí a 

slučováním kódů jsem jejich počet snížil na přibližně 50.1 

Cílem zakotvené teorie je určit podmínky, které vyvolají určitá s jevem 

související jednání nebo interakce a jejich následky. Jde o tzv. axiální kódování. 

Rozhodl jsem se proto hledat spojitosti mezi získanými kódy, které jsem vložil do 

programu MS Excel a dále porovnával.2  

 

2.7. Analýza a interpretace dat 

2.7.1. Pohled seniorů do budoucnosti 

 
Ptát se respondentů přímo na to, jak vidí svou budoucnost, nebo jaké jsou jejich 

budoucí plány, by nebylo, vzhledem k jejich věku nebo zdravotnímu stavu, úplně 

vhodné, naopak by šlo o značně provokativní otázky, které by respondenty mohly 

provokovat, nebo přinejmenším zamrzet. Rozhodl jsem se proto k seniorům přistupovat 

citlivě a vyptával jsem se spíše na to, zda mají nějaké sny, nebo zda mají z něčeho 

obavy. 

Respondenti, kteří byli ještě víceméně aktivní a činorodí, tak uváděli mezi své 

sny například: „Sen jsem měla, jediný jednou, aby s těma co chodíme, abychom dostali 

nějaký ocenění, a to jsme dostali. To fakt se mně splnilo.“ (1CH) Komentovala 

například respondentka ocenění, které získal kroužek v domově při celorepublikovém 

mistrovství. 

 Jindy nešlo o pozitivní vyhlížení budoucnosti spojené s osobním životem, ale 

spojené s budoucností pro další generace občanů: 

                                                
1 Seznam použitých kódů při analýze rozhovorů je uveden v příloze. 
2 Výsledek axiálního kódování je uveden v příloze. 
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„T: Máte třeba ještě nějaký sen? 

R: Já už ani ne, ale přála bych si, ať ti mladí mají prácu, skutečně, aby studovali lidi, co 

na to mají hlavu, aby mohli studovat, ne podle peněz. A demokracie bohužel, tento 

způsob bylo hodně rychle nastavený, tak jak pan Klaus řekl, že do Evropy jsme neměli, 

že to mělo být trošičku jinak udělaný, to mělo být prostě víc připravený, líp. Nic 

nevlastníme, poroučí nám cizí lidi a všechno zkrachovalo.“ (2CH) 

 Velmi často se objevovalo mezi zdravějšími a mladšími respondenty přání 

dobrého zdraví do budoucna: 

„T: A máte ještě nějaké přání nebo sen? 

R: Zdraví, hlavně to zdraví. Zvenku to vypadá ještě dobře, ale tady vevnitř.“ (5CH) 

 Nebo: 

„T: A máte třeba ještě nějaký sen, nějaké své přání? 

R: No abych nemusela jezdit na vozejčku, to by byl můj sen, to člověk neví, jak 

dopadne.“ (6CH) 

 Vedle zdraví se také objevovala přání, vidět ještě co nejdéle vyrůstat své vnuky 

nebo jiné potomky: „No, hlavně aby bylo ještě to zdraví, a to víte, hlavně vidět ještě ty 

vnuky, oni jsou hrozně šikovní, to byste nevěřil. Mám z nich velikou radost, jsou všichni 

poctiví.“ (3CH) 

 Naopak starší respondenti, kteří již museli vzdorovat těžším nemocem, nebo byli 

více osamoceni, sdělovali jako své přání pokud možno rychlou a bezbolestnou smrt: 

„Nežít dlouho. Byla tady paní, měla dvaadevadesát let, nevidí, neslyší, nechodí, tak se 

žije.“ (1D) 

   Nebo: „Měl jsem dobré výsledky a dostal jsem nějaké peníze navíc za to… (mlčí) 

teď už tak zemřít snadno.“ (3D) 

 Tito respondenti jednoduše již velmi obtížně hledali pozitivní momenty, které by 

jim život mohl přinést. A nemuselo jít jen o pozitivní stránky života, na otázku, zda 

respondenti mají z něčeho strach nebo obavy, odpovídali podobně: „Strach? Ne, to ne. 

(mlčí) Rychle umřít chcu.“ (4D) 

 Obtížně se pak dají zařadit výpovědi typu: „Já už nic nepotřebuju. Kolikrát si 

říkám, že bych už nejradši zdechl. Málo peněz. Nám trochu přidali, sto osmdesát korun 

a zvedli nám nájem o dvě stě padesát korun, a co mi přidali? Hovno. A to už tak udělali 

třikrát. Jezdím si pro obědy, tady se to nedá jíst, ti kuchaři se mají učit, jak má vypadat 

jídlo. Je to planý, maštěný vodou.“ (4CH) 
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 Respondent na první pohled odpovídal podobně, jako ostatní, ale z jeho projevu 

nešlo cítit stejné odevzdání a rezignaci, naopak šel z jeho projevu cítit jakýsi druh 

vzpoury a vzdoru. Také šlo o poměrně aktivního muže, který ještě stále cestoval často 

mimo domov, a rozhodně se o něm nedalo říci, že byl podobně pasivní jako ostatní 

respondenti, pomýšlející na rychlou smrt. 

Paradoxně pozitivně by se dalo také hodnotit, pokud respondenti měli ještě 

z něčeho strach, z něčeho budoucího, co by je ještě mohlo potkat. Tito lidé se do 

budoucnosti ještě dívali poměrně otevřeně a nikoli odevzdaně: 

 „R: Jo jsem tady spokojen. To je vlastně pozůstatek z doby komunismu, takže ještě tady 

se to ještě jakš takš udržuje. Možná, že ještě příjde doba, kdy nám ten důchod nebude 

stačit, a budou nás chtít vystrnadit. 

T: Bojíte se toho? 

R: Ano, obávám se toho.“ (2D) 

Nebo: „No to víte, že mám strach. Já tak celkem vyžiju, nemůžu si stěžovat ani na ten 

důchod, ale kdyby mi tak vzali ten příplatek za nemohoucnost, nebo kdyby mě tady 

odsud ještě chtěli vyhodit, to bych nevím, jak žila.“ (5D) 

 

2.7.2. Spokojenost seniorů s životem v domově 

 
Prakticky všichni respondenti sdělili, že jsou s prostředím v domově spokojení. 

Rozdíl byl jen v tom, že někteří aktivnější respondenti kladli větší důraz na koníčky a 

volnočasové aktivity, které jim domov poskytuje: „Ano, zpíváme a představte si, že jsme 

vyhráli ostravskou pyramidu. Pořád tady máme co dělat, od petanque, soutěže, všechny 

možný. Chodíme do parku s těma hůlkama. A byli jsme i v Brně. Tady se hodně 

zabavíte, skutečně.“ (1CH) 

Jiná respondentka uváděla určitou formu dobrovolnictví, jako svůj koníček: „Jo 

(rezolutně), jo. Tak já mám koníčky, tady se podívejte, mám plnou krabicu. Do 

kojeneckého ústavu, z těch zbytků pro ty děti pleteme s babama u televize a ať si to tam 

rozeberou, jak chtějí.“ (5CH) 

 Klienti domova mají skutečně celou řadu možností, jak aktivněji trávit volný 

čas. Domov se snaží klást na aktivizaci seniorů důraz a pozitivní roli sehrává také 

program určený pro dobrovolníky, zaměřený na „adopci“ seniorů, aby i klienti, kteří 

jsou osamělejší, měli možnost rozptýlení. Přesto jsou všechny činnosti v domově 
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dobrovolné, a pokud se senioři nechtějí vzhledem ke svému stavu zapojovat, nezapojují 

se: „No tak my tady máme hry, hrajem karty, kuželky, chodíme na zpívání, to mně 

vyhovuje a su ráda, ale každej se toho zúčastnit taky nemůže. Jsou tady vozíčkáři, nebo 

už na to nestačí myšlenkově.“ (1D) 

Dostávám se tak ke druhé, pasivnější skupině klientů domova, která stejně jako 

první skupina hodnotila podmínky v domově kladně, v hodnocení domova však kladla 

větší důraz na zdravotnický personál, možnosti rehabilitací atd.: „To je bezvadné, 

možností je tu plno a jsou tu rehabilitace. Mě ale dost limituje ten můj stav.“ (2CH) 

Nebo: „Tady? Ano to jo, máme se dobře. Máme tady odborné lékařky, máme stanovený 

režim, já su spokojené.“ (3D) 

 Pro jiné seniory byly pak často jediným vítaným zpestřením návštěvy 

příbuzných a známých:  

„T: Máte tady nějaké koníčky, těšíte se na něco, máte oblíbenou část dne? 

R: Ne to ne, jen když přijedou děti, ale ty volijó ODS.“ (4D) 

 Přes všechny možnosti, které domov nabízí a poskytuje, se však v hodnocení 

občas objevoval stesk a zármutek z pobytu v něm:  

„T: A chybí vám tady něco v domově? 

R: No mě jako, jsem si nikdy nepředstavovala, že tady skončím, jenže rodinné záležitosti 

mě k tomu donutily.“ (1D) 

 Jindy respondenti objektivně hodnotili jako příznivější pobyt v domově, než 

v soukromí: „No tak jako, já bych sama nemohla bydlet, na mě by působila ta samota. 

To by byla jako klec, já bych sama nemohla. Byt navíc nemám a dát se dohromady 

s nějakým mužem, to je pozdě.“ (6D) 

Nikdo z respondentů si nestěžoval, že by byl v domově nějak sociálně izolován 

od okolního světa. Velká část klientů, pokud jim to zdravotní stav dovoluje, dojíždí 

městskou hromadnou dopravou do Olomouce za různými aktivitami. Většinou však 

přiznávají, že tyto aktivity s přibývajícím věkem omezují. 

 

2.7.3. Sledování zpravodajství mezi seniory  

 

Možnosti, jak sledovat například televizi, hodnotili někteří senioři v domově pro 

seniory poměrně kriticky. Pokud totiž klienti nemají vlastní televizní přijímač, musí 
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sledovat televizi ve společenské místnosti, která je na každém oddělení. Zde tak 

nastupuje nutnost domluvy na programu, který bude sledován: 

„R: Tady je to dost omezený, víte? Tady je televize jedna pro čtyřicet lidí a to je 

problém. Ten se chce dívat na to, ten se chce dívat na to. 

T: Takže večer převládnou nějaké jiné programy, než ty zprávy. 

R: No večer převládnou ty zprávy, ale jinak se lidi domlouvaj, jeden chce to a jinej ono, 

no je to těžký.“ (1D) 

 Pevnou součástí programu bývají pouze hlavní večerní zprávy, především na TV 

Nova, jejíž vysílání převládá i během dne: 

„R: Posloucháme nejenom rádio, ale máme tady i televizi. Chodíme tam jako všichni, 

no všichni ne, kdo má zájem, jenomže tady prostě pořád hraje jenom ta pitomá Nova. To 

je sám krvák, samý americký ten… (mlčí) 

T: To se nedá nějak přeladit? 

R: No dá, ale i kdyby tam bylo, cokoli je to zajímá. 

T: A večer se díváte na zprávy? 

R: Na zprávy ano.“ (2D) 

 Sledování zpráv není ze strany seniorů příliš komentováno.3 Až na občasné 

zanadávání, se senioři nechtějí vzájemně vyrušovat a program často ani příliš usilovně 

nevnímají: „No lidi celkem to, se na to dívají, tady to chytnou a tady to pustijó ven, 

nějak je to nevzrušuje.“ (2D) 

S možnostmi, které nabízí společná televizní místnost, souvisí také sledování 

některých publicistických pořadů a politických debat. Přestože by se mezi seniory našli 

lidé, kteří by o ně měli zájem, musí se podřídit většině:  

„T: Díváte se třeba v neděli odpoledne na ty diskusní pořady, třeba Otázky Václava 

Moravce, nebo ta Sedmička, Partie? 

R: Když jsem byl ještě doma, tak jsem to sledoval, ale tady o to nikdo nemá zájem, takže 

to už nesleduju. 

T: A mrzí vás to třeba? 

R: No, co můžu dělat.“ (2D) 

 Jiná je situace v chráněném bydlení, nebo mezi klienty, kteří mají vlastní 

televizní přijímač: 

„T: Takže když jsou třeba v neděli odpoledne ty debaty, tak se díváte? 

                                                
3 Tomuto tématu se věnuji také v kapitole 2.7.5. Diskuse mezi seniory o politice. 
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R: Jo tak toho Václava Moravce ráda pozoruju, to je šikovné novinář, ten je chytré nad 

všechny tam, co só.“ (3CH)  

 Samozřejmě že se na tyto pořady nedívají všichni klienti, ale měl jsem možnost 

mluvit s mnoha respondenty, kteří sledovali celou řadu pořadů o politice a přiznávali, že 

se o politiku začali zajímat více až v penzi, kdy měli více času: „Ano to se já ráda 

dívám, pustím si tu dvacet čtyřku a říkám, že jsem v parlamentu i na všechny ty Sto 

šedesát osm hodin se podívám a tak. Zajímá mě to, ale až na stáří, jak je čas v 

důchodu“ (5D)  

 Jindy byl pro respondentku motivujícím faktorem pro větší zájem o politiku 

přechod na demokratické zřízení země: „To se hodně zajímám, hlavně od té doby, co je 

demokracie, protože žádný jsme to nemysleli tímto způsobem, že bude demokracie 

taková. (2CH) 

Pro řadu seniorů každopádně představuje sledování televize pevný harmonogram 

dne, podle kterého si organizují čas. Určité momenty dne, jako oběd, si však senioři 

nemohou sami naplánovat: 

„T: V televizi se díváte…? 

R: Hlavně na zprávy. Dvakrát se dívám, na Primu a Novu, na ten Hydepark, na toho 

Takáče, ten je ještě lepší. No a jinač. Na Moravce se někdy dívám, tam je problém, 

protože nám to časově nevychází. Během začátku je oběd a někdy to je dýl, ale taky má 

někdy zajímavé příspěvky, záleží, kdo je tam. Když je ODS, tak nevnímám, protože ti 

jsou strašně falešní, nejsou upřímní.“ (2CH) 

Často nemusí jít o mnoho pořadů, které senioři sledují. Stačí například ranní 

zprávy: „No teď jak je ta olympiáda ne, ale jinak tím začínám den, těma zprávama 

ráno, co se všechno stalo, pak jaký bude počasí a je to.“ (3CH) 

 Jindy může být konstantou dne večerní zpravodajství: 

„T: Večer na zprávy se díváte? 

R: Pro mě je to jak ukolébavka, já sednu k televizi a hned spím. 

T: A v neděli se na ty diskusní pořady třeba díváte? 

R: Já su radši venku.“ (6CH) 

Limitující pro řadu seniorů v domově může být při sledování médií jejich 

zdravotní stav: 

„T: Noviny čtete? 

R: Já špatně vidím. Já tak prostě, trošku si přečtu, mám tady lupu, ale jinak moc ne.“ 

(5CH) 
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Nebo: „Ne já mám šestnáct a osmnáct dioptrií, nemůžu, a to jsem milovala čtení, četla 

jsem ráda zprávy.“ (2CH) 

 Pro řadu seniorů, kteří mají problémy s očima, tak může představovat 

nejdůležitější informační prostředek rozhlas: 

„T: Díváte se třeba večer na televizi? 

R: Ne, já mám problémy s očima, špatně vidím. Máme rádio.“ (4D) 

 Problém může nastat také v případě, kdy nedoslýchavá seniorka používá výstup 

z TV pro svá sluchátka, čímž znemožňuje své spolubydlící poslech televize: 

„T: V neděli odpoledne se třeba díváte na ty diskusní pořady? 

R: No máme to puštěný, ale Jarmilka si dá zase sluchadla a já pak nemůžu, ale někdy 

taky poslouchám.“ (6D) 

Domov zajišťuje zdarma pro své klienty jednou týdně výtisk deníku Metro a 

regionálního listu Olomoucký večerník, jak ostatně sami obyvatelé potvrdili: 

„T: Noviny taky čtete? 

R: Ano, dostáváme zdarma Olomoucký večerník a to Metro.“ (3CH) 

 Dále je pak na samotných seniorech, zda si předplatí jiné tituly, nebo si je koupí 

v místním obchodě, nebo jim je přivezou příbuzní: „Noviny čtu, Blesk si občas koupím 

a domů mě chodí komunistický noviny a občas je, taky mě syn koupí Právo, 

demokratický, české demokracie, ČSSD.“ (2D) 

Samotná cena novin může být pro některé klienty limitující a odradí je od jejich 

koupě: „No akorát Metro. Na víc mi ani nezbévá.“ (6CH) 

 

2.7.4. Politické agitace a besedy v domově 

 

 Do jisté míry překvapením bylo množství politických agitací a besed ze strany 

nejrůznějších politických stran, které se v domově uskutečňují. Vedoucí sociální 

pracovník pan Vraj k tomu řekl: „Mezi politikama je obrovskej zájem o to se sem 

natlačit. Těch agitací tady probíhá hodně, v podstatě není žádný politik, který by tady 

nebyl, od Klause, Bendy, Zemana, Buzkové, Věcí veřejných, spousta lidovců, co bych 

mohl vyjmenovat.“ (1P) 

Nabízí se samozřejmě otázka, zda dochází k upřednostňování některých 

osobností či subjektů, tak jako se to mnohdy stává při organizaci politických mítinků na 

náměstích různých měst. Své favority mají nejspíš také sami pracovníci domova, nebo 
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mohou být zváni pouze osobnosti, které jsou klientům nejvíce sympatické. To ale pan 

Vraj rezolutně odmítá: „Před každýma volbama my se snažíme, jako zaměstnanci, 

chovat naprosto nestranně, to znamená, že když ta strana si tady chce něco 

zorganizovat, tak ten prostor jako takový dáme.“ (1P) 

Vnímá pan Vraj osobně nějak organizaci těchto akcí? Dá se říct, že jejich 

organizace je pracovníkům domova nějak na obtíž? „Prostě to beru jako aktivitu, která 

jim přináší do života nějaký zpestření. Někteří ti politici jim přináší dárky, tak tím 

pádem oni přijdou kvůli těm dárkům. Někteří ti klienti, ti politici jim přináší naštvání, 

protože jsou vůči některým stranám apriori velmi agresivní. Takže někteří ti politici sem 

přišli a přestože přinesli třeba hodnotný věci, tak dostali takový kartáč, že si myslím, že 

to nedostávají.“ (1P) 

Velmi ostrou kritiku tak sklidily v poslední době například poslankyně 

z Olomouckého kraje za VV Lenka Andrýsová a Dagmar Navrátilová při svém mítinku 

v domově, který proběhl po vypuknutí různých skandálů v této straně. 

 Mezi volebními kampaněmi různých stran lze, dle pana Vraje, „cítit“ také 

odlišný přístup k voličům v domově. „ČSSD chodí spíš po pokojích na domově. Protože 

tady jsou nějaký společný místnosti, tak pro nás jako pro zaměstnance je jednodušší to 

zorganizovat tady a pozvat i lidi z domova. Samo o sobě jich přijde víc, těch, kteří jsou 

sami aktivní, ale organizujeme ty věci tak, aby se toho mohli zúčastnit všichni.“ (1P) 

 Dary jsou poměrně zajímavým doplňkem agitace ze strany politických předáků, 

jak už bylo zmíněno. Klienti si jednoduše pamatují, že například Jiří Paroubek jim 

věnoval do společenské místnosti novou velkou televizi, poslankyně za VV jim 

věnovaly digitální fotoaparát atd. 

 V září 2012 před krajskými volbami ČSSD uspořádala v místním parku, který je 

součástí areálu domova, neformální oslavu, party, kde se snažila demonstrovat svůj 

program „nenásilnou“ formou. Pozvána byla celá řada umělců, kteří se postarali o 

zábavu klientů domova. 

 Je obtížné říci, nakolik jsou tyto agitace v domově účinné a kolik volebních 

hlasů nakonec opravdu přilákají. S jistotou lze jen říci, že za podstatné je zřejmě 

označují volební týmy jednotlivých politických stran, jinak by jim nejspíše nevěnovaly 

takovou pozornost. 

 Samotní respondenti se k politickým mítinkům v domově také poměrně často 

vyjadřovali: „Chodí tady. Byl tu Paroubek. Tady mám aji jeho fotečku kdesi. Nám 
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rozdával, to bylo loni. Tesařík tady byl, Hašek tady byl. Taková beseda předvolební. 

Tady v jídelně byli.“ (4CH) 

 Do jisté míry nejpůsobivější vystoupení měl nejspíše právě Jiří Paroubek, který 

na respondenty velmi silně zapůsobil, a většina respondentů o jeho vystoupení mluvila 

nejčastěji: 

„T: Já slyšel, že je tady hodně agitací… 

R: Ano, ano a ještě nám aji donesó. Pan Paroubek nám tady velký televizor přinesl tady. 

A máme dobrýho hejtmana Tesaříka. 

T: Proč? 

R: Byl tady a umí dobře mluvit, zaujal nás a pomáhá. 

T: A když tady byl třeba ten pan Paroubek, čím vás tak nejvíc oslovil? 

R: On mluvil dost upřímně a říkal, že s důchody nemusíme mít strach a že za to, že 

nejsou peníze na důchody, může pan Klaus, který ty peníze vybral a s tím si udělal tu 

jeho volbu, za naše peníze.“ (1CH) 

 Otázkou ovšem je, nakolik respondenti rozlišují mezi tím, jak politik na mítinku 

působí a nakolik mu věří: 

„T: A co se vám tak líbí, třeba když tady byl ten pan Paroubek? 

R: No, tak líbí. Ty jeho sliby se mi líbí, že kdyby byl důchod dvanáct, nebo třináct tisíc, 

to by bylo správný, ale tak nám každý slibuje, ale skutek utek, ale co mi s tím 

naděláme.“ (5CH) 

U mnoha respondentů bylo cítit i znatelné rozhořčení z těchto vystoupení. „No 

slibujó, to slibujó všichni. Člověk jim už hovno věří.“ (4CH) Přesto tento respondent o 

několik řádků výše zmiňuje, že má v pokoji vystavenou fotku Jiřího Paroubka. 

 Jak již zmínil pan Vraj, diskuse s politiky v domově jsou někdy velmi kritické a 

někteří senioři v nich bývají velmi aktivní, většina z nich bývá ovšem pasivnější a spíše 

pozoruje celý průběh: „Ano, no podívejte, tam (ukazuje na jiný pavilon) na oddělení 

bylo teď něco k té nové straně Zemanově, ale já tam nemluvil. Tak poslechnu si to, ale 

není to má parketa. Překvapilo mě, ale že tam diskutovaly více ženy a ptaly se těch 

politiků. Muži byli více pasivnější.“ (3D) Tohoto genderového poznatku si ovšem 

mnoho jiných respondentů nevšimlo a jistou roli mohlo sehrát také to, že mužů je 

v domově přeci jen méně. 

 Řada respondentů svou pasivitu v diskusích zdůvodňovala tím, že nejsou 

schopni položit politikům vhodné otázky: „No když tady byl Paroubek, tak jsem tady 

nebyla, ale když tady byl Klaus, to ještě nebyl prezidentem, nedovedu mu prostě položit 
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otázku, to, na co bych se zeptala, mi připadá takový moc na tělo, že by jim to bylo prostě 

nepříjemný.“ (6D) 

 

2.7.5. Diskuse mezi seniory o politice 

 

Z tématu sledování médií mezi seniory jsem se snažil přejít k tomu, zda také 

probíhá mezi seniory nějaká širší diskuse o podnětech, o kterých se z médií dozvídají: 

„T: A při tom sledování těch zpráv, diskutují o tom lidi, jsou nějak z toho rozrušení? 

R: To nevím. 

T: A vy se díváte? 

R: Já se dívám, já k tomu názor mám, myslím si svoje, ale tady o politice jsem od nikoho 

nic neslyšela, nadávání jedině. 

T: No i to je nějaký postoj. 

R: Co se týče, třeba zdravotnictví to lidi nadávaj, že třeba zdražujou léky.“ (1D) 

Nebo: 

„T: A diskutuje se o něčem u televize? 

R: Ne to ne, nikdo tam nechce rušit a kdyžtak se zajde na pokoj, ale ani to ne. Na stáří 

už není nějak ta potřeba toho kontaktu a dělat si známosti nový, na pokoji se 

nescházíme, kdyžtak se jde na balkón. … No tak promluvíme spolu v té televizní 

místnosti, tak promluvíme, ale nějaký návštěvy na pokoji, to ne. Když já budu mít 

návštěvu, to zas nemusí té spolubydlící vyhovovat, prostě. Když přijde kamarádka, nebo 

sestra jdem do hospody, nebo cukrárny. Co chcete dělat, když nemáte peníze a byt.“ 

(6D) 

  Jedna z respondentek v chráněném bydlení dokonce vyjádřila obavy z toho, co 

by se jí mohlo stát při prezentaci svých názorů: 

„R: Já, já, já raději ne, ty lidi neznáte, a kdybych třeba nadávala na komunisty, tak mě 

v noci na chodbě pořežou. Nevěřil byste, kolik je tu ještě těch, co tomu věří.  

T: Je jich hodně? 

R: No vzpomínají, často slyším, jak říkají, zlatí komunisti.“ (3CH) 

 Jiný respondent zase sdělil, že pro diskuse na takováto témata jsou obyvatelé 

domova příliš staří: „No moc mě to nebaví. Není s kým se pobavit, tady jsou samí starší 

lidi. Občas vezmu kolo a jedu za klukama, co dělali se mnou u silnic, povykládáme, tady 

ne.“ (4CH) 
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Respondentka z chráněného bydlení zmínila možné diskuse mezi ženami, které 

by se mohly odehrávat na chodbách, ale do kterých se ona sama nezapojuje: „No, ženský 

se baví, ale já se do toho nepletu. Já když, tak si to poslechnu, ale jinak se do toho 

nepletu, já vám říkám moje názory jsou trošku jiný. Jak vám říkám.“ (6CH) I já jsem se 

samozřejmě snažil pozorovat, zda senioři o takovýchto tématech nemluví, například na 

chodbách. Na odděleních domova pro seniory jsem se nesetkal s nějakými hloučky lidí, 

kteří by navazovali nějaké kontakty, nebo se snažili jen diskutovat na jakákoli témata. 

Jiná byla situace v chráněném bydlení, kde, ačkoli měli klienti své samostatné byty, 

byla aktivita na některých chodbách o poznání čilejší a respondenti se dávali do hovorů, 

šlo však spíše o diskuse o každodenním životě.  

 

2.7.6. Diskuse s potomky o politice 

 

Sociální pracovník pan Vraj již na začátku výzkumu vyjádřil domněnku, že se 

klienti domova o politice baví především se svými potomky, kteří je chodí navštěvovat. 

Naproti tomu vyloučil možnost, že by se klienti na toto téma mohli bavit s ošetřujícím 

personálem. Jako hlavní důvod uvedl, že ošetřující personál na to jednoduše nemá 

vůbec čas. Jak jsem se ovšem z rozhovorů dovídal, diskuse respondentů s potomky o 

politice jsou spíše vzácné: „Třeba syn, ten říká, vol keho chceš a já budu volit taky keho 

chcu. To je všechno, co si o tom řekneme.“ (6CH) 

Nejzajímavější reakce respondentů na toto téma se týkaly především klientů, 

kteří nesdílejí úplně stejné politické přesvědčení, jako jejich potomci: „No bavíme se a 

dcera mi vyčítala, jak jsem volila ty odeesáky, mami povídá, kdy dostaneš rozum, tak 

jsem se nad sebou zamyslela a dvakrát už jsem je nevolila. Tak bavíme se, ale to víte, 

nebudeme se celý odpoledne bavit o politice, to víte.“ (3CH) 

Často jsem se také setkal s respondenty, přesvědčenými komunisty, u nichž byl 

tento rozpor patrnější. V těchto případech ovšem k diskusi s potomky už často ani 

nedochází: 

„R: No moji synové mají jiný názory, poněvadž jsou kapitalisti. Syn má firmu a ten 

mladší má taky firmičku jako a je vyučenejm zedníkem a vždycky si vezme nějakou 

zakázku od města, třeba vyspravit vybydlenej byt, třeba po cigánech, to je taky nová 

verze vybydlenej byt. 

T: Pohádáte se teda o tom? 
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R: Ne my se nehádáme. Já třeba zmlknu, když vidím, že syn strašně napadá komunisty a 

že bylo tehda špatně.“ (2D) 

Respondentům přišlo někdy velmi přirozené, že mladí lidé volí spíše pravicové 

strany. Sami se mne dokonce vyptávali, zda také volím ODS: 

„R: Ne to ne, jen když přijedou děti, ale ty volijó ODS. 

T: A s nima se nebavíte o politice, nepřesvědčují vás? 

R: Ne to ne, nebavíme se raději o tom, oni jsou úplně jinde, jiný svět, v tom si 

nerozumíme.“ (4D) 

Nebo: 

„T: A máte tak podobné názory? 

R: Víte to, jej jiná řeč, jiný způsob jejich života. To co mě řekla dcera, když byla na 

studiu ve Francii rok, tak to bylo něco úplně jinýho než tady, má jinej svět.“ (1D) 

Jiný svět, to jsou slova, která respondenti používali a kterými hodnotili určitý 

generační předěl mezi nimi samotnými a generací svých dětí a vnoučat. Zajímavé 

ovšem je, že se i přes toto „nepochopení“ světa vlastních potomků snaží tito senioři při 

volbě do zastupitelských orgánů zohlednit do značné míry potřeby mladých lidí.4 

Tato pozitivní vazba ke svým potomkům a mladým lidem pro mne byla poměrně 

překvapující. Žádný z respondentů například na otázku, zda si nemyslí, že se problémy 

mladých lidí v médiích a podobně řeší více než problémy seniorů, neodpověděl kladně. 

Respondenti naopak spíše vyjadřovali pochopení pro problémy mladých lidí. 5 

 

2.7.7. Spokojenost s důchody, zdravotnictvím a sociálním 
postavením ve společnosti 

 

Seniorům vadila často především velká nerovnost v příjmech, na kterou nebyli 

z dob socialismu zvyklí a kterou považovali za nespravedlivou: „No, tak důchody, když 

si vezmete třeba jednu věc, že jsou lidi, kteří mají milionový hodnoty, a vy z důchodu 

                                                
4 Této volbě pro mladé, o kterých senioři vlastně moc neví, se snažím věnovat také v kapitole 

2.7.9. Volby do zastupitelských orgánů v životech seniorů, abych tak tento fenomén dokázal popsat 

plastičtěji. 

 
5 Dále se  tomuto tématu věnuji i v kapitole 2.7.7. Spokojenost s důchody, zdravotnictvím a 

sociálním postavením ve společnosti. 
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žijete a ještě se domlouvaj, jestli nám z důchodu vezmou sto korun, nebo mají přidat.“ 

(1D) 

 Kritiku sklízela především výše platů vysokých politiků a státních úředníků: „No 

toš dřív taky, ale teďka je to strašný. Říkám tady za devět tisíc máme vyžít a tam si 

dávávají… Říkám čtyři a půl tisíca platím, sedmnáct set dám za obědy a co mi zbyde? 

Léky? No ty nepotřebuju, aspoň tam ušetřím. Pan premiér Nečas rozdával ty miliony. 

Dal milion dvě stě sedmdesát tisíc svojemu prvnímu toto… A nám tady stovku důchodu 

nepřidají.“ (5CH) Nebo: „Prostě, nevím, jak bych to řekl, prostě jsou vysoký platy 

některých lidí, soudci, poslanci, prezident, ministři mají statisícový platy a jsou, jako 

třeba moje dcerka dělá uklízečku a bere devět tisíc a něco, jestli ji tisíc korun strhnou, 

tak to je nepoměr teda.“ (2D) 

Výše těchto platů kontrastovala k manifestovanému postoji osobní skromnosti: 

„Jde to, ale jak já slyším, jak si přidávají ve vládě, tak mě to štve. Já mám přes devět 

tisíc důchod, a kdyby mi přidali k desíti, byla bych ráda, ale já jsem vychovaná 

v chudobě a mně to nevadí, naopak teď jsem si připadala, že se máme moc dobře, teď 

nám to zvedli dvakrát po sobě po pětistovce, takže o tisícovku, takže už mě to tak 

nepřipadá, ale jinak já jsem byla zvyklá žít z mála, takže, nemám s tím problém.“ (6CH) 

Nebo: „Jestli mě přidají, nepřidají, my jsme vychovaní, naučení skromně žít, víte.“ 

(1CH) 

Respondenti jen málokdy uvažovali o navýšení svých příjmů o více než 

stokoruny, což pro ně bylo představitelnější. Představa navýšení penze o tisícikoruny 

byla spíše výjimečná: „Pane, vám říkám, my bysme už potřebovali, abychom už klidně 

dožili to naše stáří, těch dvanáct, třináct tisíc, aspoň těch dvanáct, když už třináct ne. A 

řeknu vám, jsou tady ještě lidi, kteří ani těch osm tisíc nemaj.“ (1CH)  

 Zajímavé bylo, že se senioři necítili jako sociální skupina nějak poškozeni na 

úkor mladších generací. Senioři naopak své problémy v porovnání s problémy mladších 

generací bagatelizovali: 

„T: A ten smysl těch poplatků, vadí vám? 

R: No to víte, že mně to vadí. Já mám třeba to kapesné, tady, ale kdybych měla děti, 

jako má sestra, vadilo by mi to hodně, kdybych viděla, že se jim tak nevede, ale já su 

sama, na léky mám.“ (6D) 

Nebo: „Měla jsem čtyři děcka, to mi taky pomohlo a vydělala jsem. Bylo lepší dřív 

s těma děckama je vychovat. Dneska se jim nedivím těm mladým lidem, že nechtějí mít 

děcka, jak to vezmete, botičky za čtyři stovky, ať to děcko má zdravý nohy a tak dál … 
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Ale já lituju jenom ty malý děcka, mám pravnuka, on chce kostíček jogurtový a on chce 

druhej, já říkám dceři, dej mu ještě rohlíček, aby se nasytil, a ona už musí přemýšlet, 

jestli na to má.“ (1CH) 

 

„No moc to teda nesleduju, akorát zprávy a pro nás pro starý už to nemá význam jako, 

celkem si žijeme jakš takš, ale mladí teda, co jsem slyšel je hodně nezaměstnaných a 

dokonce aji co vystudovali střední nebo vysokou školu, že jsou bez zaměstnání.“ (2D) 

 

„Ti co lumpujou, chlastají, mají tři tisíce dvě stě korun čistýho, moje neteřka dělá půl 

roku, protože nemá žádnou jinou prácu a neberou jí nikde, tak dělá na hradě půl roku a 

pět měsíců bere podporu. Ona má padesát pět let, ale místo těch lumpů, kteří nic 

nedělají, a berou tři tisíce dvě stě korun čistýho, by měli ti, co aspoň pracují, brát víc, a 

ne že teď bere čtyři tisíce osm set, jaký je mezi něma pak rozdíl?“ (2CH) 

 

 V některých výpovědích také zaznívalo odhodlání, že by senioři ani 

v nejvypjatějších situacích nechtěli být svým potomkům na „obtíž“: „Měla jsem jít na 

operaci a já panu doktorovi říkám, mě už je osmdesát tři let a já ještě vydržím tři roky. 

To máte to rozcvičování a tak a já nechci, aby moje děcka platily za mě ještě, oni mají 

svojich starostí dost. Mám tři vnuky, který nepracujó a to bych vám řekla, dělají tři 

měsíce u podnikatele a propustí ho, i když dělá dobře, ale oni zas naberó další a za 

každý nabraný berou devět tisíc, to moji vnuci zažili. Teď jeden dělá v Glóbusu a 

řekněte, co to je jedenáct tisíc, když má rodinu, děcko tříletý, žena na mateřský. Sedm 

tisíc platí za podnájem, kuchyň pokoj, takže mají co dělat, já su ráda, že moje děcka je 

můžou podporovat a né mě ještě, já bych to nepřežila, pane. A oni by byly ochotné mi to 

udělat, protože já mám dobrý děcka, skutečně, ale nemají nic, akorát dvě ruce …. 

Vůbec! A víte co ještě? A to tam napište, oni chtějí studentům zavést školné a přitom oni 

samo vystudovali za komunistické peníze a teď vám by chtěli tohle? (1CH) 

Velmi často se senioři ve svých výpovědích odvolávali na zdravotnickou 

politiku v ČR, respektive placení zdravotních poplatků. Samotnou lékařskou péči 

senioři bez výjimky chválili a hodnotili ji jako výbornou, placení nejrůznějších poplatků 

však senioři vnímali jako systémovou nespravedlnost: „No tak jistě, dyť já jsem si celej 

život platil a teď mám platit zase a ještě k tomu víc než ta pojišťovna, která to všechno 

brala. Je sice pravda, že už jsem přetáhl šedesátku a budu mět teď šestého října 

osmdesát tři roky.“ (2D) 
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Nebo: „Tolik let jsem platila nemocenskou, víc jak třicet šest roků, pásek nemocenské 

pojištění tam psali. To bylo sto dvacet korun, sto třicet, no podle výplaty. Tolik let jsem 

si říkala, je to na stáří, říkala jsem si, můžu jet do lázní a k doktorovi, pak na stáří. 

(mlčí) No co mám říkat, zrovna na stáří, kdy je člověk nemocný, bolí mě hlava, mám 

závratě, vozíček musí být. No a bez peněz si nemůžu ani u doktorky změřit tlak, platit 

třicet korun u lékaře. Je to smutný, tolik peněz jsem za to dala na stáří. Když jsem byla 

zdravá, tak jsem nemusela chodit k doktorovi, teď jsem nemocná a musím platit. (pláče) 

Člověk nemůže dát ani vnoučátkům, pravnoučátkům, protože potřebuje peníze jen na 

doktory.“ (3CH) 

 

„T: A jinak vám ty poplatky ve zdravotnictví vadí? 

R: No jistě že mi vadí, dyť je to nehorázné, celý život platit…“ (5CH) 

 

„No cítím se tak trochu ukřivděná, protože celý život si furt člověk platil, a teď si to 

mám platit znova.“ (6CH) 

 Jindy přišel systém zdravotnických poplatků a doplatků za léky respondentům 

nepřehledný: „No jsem z toho zmatená, kolik mám platit v lékárně, nedá se to nijak 

kontrolovat.“ (6D) 

 Našly se také případy, kdy zdravotnické poplatky vyvolávaly v seniorech takové 

obavy, že se snažily raději odložit plánované operace atd.: „Víte, čeho se já bojím? 

Vidíte, já chodím o dvou holích, měla bych jít na operace, ale já půjdu do nemocnice, 

budu tam řekněme půl měsícu a já musím zaplatit celý tohle.“ (1CH)  

 

2.7.8. Vztah seniorů k minulému režimu 

 

 Respondenti se k minulému režimu často vyjadřovali iniciativně z vlastní vůle a 

měli tendenci srovnávat současné demokratické zřízení s předchozím totalitním 

komunistickým zřízením. Dokonce i respondenti, kteří zažili určité formy perzekuce ze 

strany minulého režimu, na něj vzpomínají spíše s jistou dávkou nostalgie, jako na 

bezpečné a zajištěné období, plné sociálních jistot, které v současném světě postrádají. 

Z některých výpovědí bylo patrné, že respondenti prožívali svůj život během 

socialismu velmi poklidně až apaticky, bez větší dynamiky. To ovšem souviselo také se 

snahou poskytnout občanům ony sociální jistoty, na které respondenti nejvíce 
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vzpomínali: „No podívejte se, každý režim nese svoje, ale mohla jsem za tři sta korun 

všude chodit, na Balaton, do Jugoslávie. Za tři sta korun jsem mohla jet na celé týden, 

možná i na deset dní, ale teď? Za co?“ (1CH) 

Nebo: „Nemůžu zapomenout na komunisty, já jsem se opravdu měla za komunistů 

dobře, nic mně nechybělo. Já jsem tři a třicet let v invalidním důchodě a demokracie mě 

nepřispěla žádným příspěvkem, abych se sem dostala.“ (2CH) Relativně nízké životní 

náklady na základní potřeby byly tedy hlavním prvkem vzpomínání respondentů: „Je to 

špatný, za komunistů bylo všechno zadarmo.“ (4CH) 

Rutina normalizačního života pro většinu respondentů jednoduše nepředstavovala 

vážnější problémy: „Tak jak všichni, musela jsem chodit do práce, děti jsem musela 

vypravit do pionýra, proti proudu se nedá plavat. Práce byla, k padesátinám jsem 

dostala zájezd do lázní od podniku na dva týdny, dobře bylo, já si nemůžu stěžovat. Ty 

jistoty. Já byla i vyznamenaná u soustruhu, byla jsem na fotce.“ (3CH) Ačkoli šlo 

například v tomto případě o věřící katoličku, která měla v pokoji pověšený kříž, a jejíž 

otec byl za socialismu politicky perzekuován. 

Do jisté míry nepochopitelné byl pro respondenty fakt, že někteří lidé nemohou 

v dnešní době sehnat práci: „No za komunistů bylo dobré, že každé musel dělat a teď to 

je úplně jinak, tak to se mi třeba na těch stranících líbilo, tady vidím to bez práce a i ty 

rodiny trpí a tak.“ (3D) V některých případech byli respondenti nad touto skutečností 

velmi rozezleni a odsuzovali spíše občany, kteří pracovat ani nechtějí. „Bylo. Mi je to 

jedno, ale bylo. Byla práce. Nemusel jste se bát. Někdo nepřišel do práce, dostal áčko, 

dostal tři áčka a měl vyhazov, ale dělalo se. Já jsem to zažila. A teďka? Nedělají, 

dostávají podporu a říkají, za jedenáct tisíc nebudu vstávat. A když berou už tu 

podporu, proč je nedají na ty veřejné práce?  Tady je to zarostlé. Někde to je, někde to 

funguje. Proč jich nedonutí?“ (5CH)  

 

„Dneska nemá někdo nohu a pošlou ho do práce, ale při tem mladý nemají co dělat, 

mladý naučili flákat, dávají jim podporu za nic, ti už v životě se nenaučí dělat, ty 

mladí.“ (2CH) Nebo: „No ti mladí dělají bordel, všude přepadávají. Nedovedu 

pochopit, že někteří ani nechců pracovat. Já mám dva kluky, ti pracují pořád a 

vydělávají pěkný peníze.“ (4CH) 

Často byla například manifestována snaha rozlišovat mezi dobrými a špatnými 

komunisty. Paušální odsuzování členů KSČ nebo režimu šlo respondentům jaksi proti 

srsti: „No dělala jsem v kanceláři s předsedou KSČ a to byl solidní člověk, poctivec, 
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takže nebyli všichni tak špatní. Jeho syn měl propadnout ve škole a on se mě ptal, jestli 

má jít do té školy, jestli to nebude, že zneužívá stranu a já mu říkám, tak neříkejte, že 

tam jdete jako předseda KSČ, že tam jdete jako tatínek, tak tam šel a kluka zachránil, 

takže to byl poctivec, dříč. A jinak jak jsme byli mladší, jako děti, tak nás nikdo 

nemrzačil, nějakou politikou, my jsme dělali schůze toho svazu mládeže, ale my jsme si 

tam zazpívali, ztancovali a šli jsme dom. A nikdo nám nic, že by na nás dělal nějakej 

nátlak, nebo že by po nás vyžadovali něco. Nechali nás být.“ (6D) 

 Vliv nostalgie tak u respondentů sehrává nejspíše nemalou roli. Zajímavé bylo, 

že respondenti, kteří uváděli, že volí jiné politické strany než KSČM, nebyli úplně 

schopni říci, proč KSČM nevolí, přestože na minulý režim rádi vzpomínají. Většinou 

následovalo dlouhé zamyšlení a nejasné a tápající odpovědi:  

„T: A komunisty byste volil i dneska? 

R: To jo a i jo. 

T: A proč tedy volíte ČSSD, v čem vám příjdou lepší? 

R: (mlčí) No já nevím. Teď budu volit asi ty komunisty. Ti mi příjdou, že tomu aspoň 

rozumějí.“ (4CH) 

Je možné, že pro celou řadu z nich se tak rozdíl například mezi KSČM a ČSSD 

smazává, jako mezi dvěma politickými stranami sociálních jistot. Silný vliv pak při 

výběru mezi těmito dvěma stranami může sehrát postava charismatického vůdce, 

kupříkladu Jiřího Paroubka, který tyto lavírující voliče strhne na jednu z těchto stran, a o 

kterém se respondenti nejvíce zmiňovali. 

 Jde samozřejmě do jisté míry o spekulaci, nepodařilo se mi ovšem najít mnoho 

jiných důvodů, proč řada klientů domova sympatizuje s KSČM, ovšem volí ČSSD. Vliv 

„image“ stranického vůdce je patrná především v USA, kde má vliv na velké přesuny 

voličů mezi jednotlivými stranami. Poslední studie ovšem ukazují, že vliv obrazu 

stranického kandidáta je podstatný i v parlamentních systémech (Dalton, 2008, s. 207-

208).  

 Důležité je ovšem také rozlišovat, to jak se respondentům během socialismu 

žilo, a možnostmi, které jim nabízí dnešní KSČM. Z velké části jde totiž skutečně spíše 

o iracionální nostalgii a ne o podporu komunistické strany: „Rozumíte, dřív se 

nevydělalo tolik, ale bylo všechno levný. Ale to ovzduší, všechno už je opotřebovaný, 

vidíte, ty chemikálie, to slunko už není takový, dříve to takový nebylo.“ (1CH) 

Našli se ovšem i respondenti, kteří měli k socialismu určitý kritický odstup: „Já 

tomu nerozumím, po svým, já prostě když jsem dělala v továrně, tak jsem chápala, že to 
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nemohlo jít do nekonečna ta práca, protože toho bylo strašně moc a věděla jsem, že 

budou plný sklady, tak jsem to chápala. Takže teďka ale není zase tolik práce, protože 

se to všechno dováží. Já nevím, co bych vám na to řekla.“ (6CH) Pro zajímavost se 

jedná o ženu, která v minulosti volila spíše středo pravé strany. 

Je ovšem celkově velmi problematické jasně stanovit, z jakých důvodů byli 

respondenti během minulého režimu tak spokojeni a nakolik to u nich sehrává roli při 

hodnocení současných politických poměrů. „Důvody toho, proč starší Češi dávají 

přednost socialismu před tržní ekonomikou, bychom tedy mohli hledat 

v neekonomických faktorech, jejichž vliv však nemůžeme statisticky testovat“ 

(Večerník, s. 346, 2001). 

 

2.7.9. Volby do zastupitelských orgánů v životech seniorů 

 

 Volební místnost pro celý volební obvod je umístěna v jídelně chráněného 

bydlení. Imobilním klientům je několik dní před samotnými volbami ze strany 

ošetřujícího personálu nabídnuta možnost volit do přenosné hlasovací urny. Nikdo 

z klientů by tak neměl být úplně vyloučen a zbaven svého volebního práva. Otázkou je, 

zda volby klienty nějak obtěžují, nebo naopak. „Pro ně je to zpestření, že když jdeme 

s urnou, tak na domově může bejt třeba dvě stě lidí a třeba za čtyřiceti až sedmdesáti 

lidma někdy jdeme s tou urnou.“ (1P) Většina klientů bere akt voleb také jako sváteční 

událost, oblékají se dle toho a samotný akt volby je dlouho očekáván. 

Jinou situací ovšem je, pokud klienti domova nemají v místě vyřízeno trvalé 

bydliště. Doprava „pouze“ kvůli volbám do jakýchkoli zastupitelských orgánů pak často 

nestojí za to, aby se vraceli do svého předchozího bydliště, kde jsou stále hlášeni 

k trvalému pobytu. 

 Respondenti uváděli, že to, koho budou v nadcházejících volbách volit, si 

nechávají spíše pro sebe, a s jinými klienty o tom příliš nediskutují. O účasti ve volbách, 

dokonce i mezi pravidelnými voliči, rozhodují často nejrůznější okolnosti a momentální 

psychické rozpoložení: 

„R: Tak to já nevím, já tady nebydlím tak dlouho, bydlela jsem v civilním bytě, ale dřív 

jsme chodili s manželem vždy volit, byli jsme mezi prvníma, až když manžel zemřel, tak 

jsem dvakrát nebyla. 

T: Volit? 
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R: Volit. A teď už tady, samozřejmě, že budu volit, ale tehdy, ten smutek tíha, všechno.“ 

(2CH) 

Jak bylo již zmíněno v teoretických východiscích, někdy má na volební účast 

seniorů vliv předvolební průzkum agentury na výzkum veřejného mínění: „No tak sice 

tomu už nevěřím, že bych já jako něco to, ale čtu si kolikrát v časopise Haló noviny, to 

je komunistickej plátek, jak oni tomu říkají, tak tam pravda už mají asi kolem dvaceti 

procent preferencí a sociální demokracie taky přes třicet procent.“ (2D) 

Koncept tzv. třídní volby je v posledních letech ve světě spíše na ústupu a je 

nahrazován zejména programovou volbou. V České republice je však, zejména díky 

zvyšující se ekonomické diverzifikaci obyvatel, situace opačná a takzvaná třídní volba 

je na vzestupu (Smith, Matějů, 2011). Klasických příkladů takzvané třídní volby jsem 

mezi seniory však nenašel mnoho: „Dělal jsem celej život, pětačtyřicet let a dneska 

jsem chudák. To je škoda, že oni nic nedělají pro ty obyčejný lidi, pro ty dělníky. No to, 

že pro tu dělnickou třídu dělají málo. Rukama se musí vydělávat, rukama. Když si na to 

vzpomenu, všichni jsme dělali a jak to pomáhalo těm lidem.“ (4D) Hlásili se k němu 

spíše voliči KSČM, ale ani u nich se často nedalo třídní volbu jednoznačně 

identifikovat, neboť se odvolávali i na program strany.  

V jiné perspektivě by se tak volba KSČM dala označit spíše za zideologizovanou 

volbu, tedy silnou stranickou identifikaci: 

„T: A co pro vás ty volby znamenají? 

R: Co volby? No tak já su odchovaná komunismem, že, takže volím.“ (1D) 

Nebo: „Já jsem volil celej život komunisty.“ (2D) 

Pro stranickou identifikaci je často určující, že její počátek bývá spojován 

s produktivním věkem jedince. Nejspíše proto jsem se nesetkal při mém výzkumu 

s voliči pravicových stran, o kterých by se dalo říci, že jsou s tímto ideologickým 

proudem nějak pevně spjati. Často šlo o velmi povrchní důvody pro volbu pravicových 

stran. 

Důležitým motivem voleb, nebo motivem pro účast v nich, bylo pro seniory 

zajištění svých sociálních jistot: „No, celkově ani on asi není takovej člověk (Jiří 

Paroubek), co by to všechno rychle změnil, ale trošku pomalej, protože ta vrstva našich 

lidí, ti důchodci jsou nejbídněji na tom.“ (2CH) 

Nebo: 

„T: Co pro vás ty volby znamenají, chcete něco ovlivnit…? 
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R: Já už nic neovlivním, ale když nepůjdu, zeberou ten hlas jiní, tak ať je to nějak lepší.“ 

(5CH) 

Vedle zajištění vlastních sociálních jistot se však se stejnou četností objevovala 

motivace seniorů, která by se dala charakterizovat jako snaha zajistit dobrou budoucnost 

svým potomkům: „Mně je to jedno, kdo zvítězí, ale aby se trošičku, nám už na tom tolik 

nezáleží, ale ty mladí, že když bude chytré, že může vystudovat. Ne, že kdo podniká. To 

je moje přání, protože mám čtyři pravnoučata. Vnuci už mají třicet čtyři, třicet osm a na 

tych už mi tak nezáleží, oni už tolik nepotřebují. Jen aby se starali trošičku.“ (1CH) 

Nebo: 

R: „No tak já to nechám na mladéch, ať oni si ten život udělají, jak jim to pasuje, no 

jsou vzdělaní, dobře se učí, a tak dále, já nejsem tak chytrá na to, abych něco chtěla 

změnit, ale přála bych jim, aby to bylo ve školách lepší, aby neměli tak drahý bydlení, 

aby nebylo tak draho. 

T: Takže když jdete volit, myslíte na ty mladé? 

R: Ano na mladé, mám tři děti, šest vnuků a teď už mám pět pravnoučků a přála bych 

jim, aby toto už skončilo, aby to lepší bylo.“ (3CH) 

Zajímavou hypotézu například zmínil vedoucí sociální pracovník pan Vraj: 

„Myslím si, že tam jsou tři principy. Jedna věc je, že někteří to co volili celej život, tak 

to volí dál. Myslím si, že tohle se hlavně týká KSČ a lidovců. Potom je tam druhá 

skupina, která volí podle toho, jak jim poradí rodiny, že to dají svojí dceři a dcera jim 

nachystá jednu obálku. To si myslím, že je docela častý, že jim ty rodiny prostě 

pomáhají. A třetí věc je, že je to věc nějaké momentální náhody, kterou vůbec nedokážu 

vysvětlit.“ (1P) 

 Volba tak může být často otázkou momentálního rozpoložení, sympatií atd.: 

„T: A v těch posledních volbách jste volila? 

R: Ale jo, to jo, já jsem volila vždycky, já jsem volila teho, počkejte, jak se to jmenovalo, 

občanská? Ne. Nová strana to byla. (přemýšlí) 

T: Věci veřejné? 

R: Ano, tak. 

T: A jinak jste volila vždycky stejnou stranu? 

R: Ne, pokaždé jsem volila někoho jiného.“ (6CH) 

 Do jisté míry kuriózním případem pak může být například volba podobná loterii: 

„Jeden z takových hodně dementních klientů, když jsem za ním přišel, on teda není 

zbaven způsobilosti k právním úkonům, aby bylo jasno, tak jsem se ho ptal, koho chce 
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volit, nebo jestli chce volit. A on říkal, že ať mu přečtu jména všech lidí na všech 

kandidátkách, což jsem teda s dovolením odmítl, ale řekl jsem mu, udělám pro vás jinou 

věc, přečtu vám jména prvních lidí na všech kandidátkách. To byly volby, kdy tam bylo 

třicet nějakých stran, přečetl jsem z každé strany první jméno. A on řekl, Mirek, to se mi 

líbí, tak volte, dejte tam tu stranu, kde je ten Mirek. To bylo nějaké Helax Ostrava se 

baví, nebo něco takového. Shodou okolností tohle rádio Helax mělo nějakých nula celá 

jedna procent v rámci celé republiky. Díky tomuhle jednomu hlasu měla tahle strana 

nula celá jedna i tady v tomhle obvodě. Jako o spoustě těch hlasů vím, že jsou stejně ať 

už recesistický, nebo bláznivý, nebo, tyhle příčiny nechci rozvádět, ale v tom součtu to 

dá prostě průměr celé republiky.“ (1P) 

Volba založená na „konzultaci“ s příbuznými se tak odehrává nejspíše nejčastěji 

u senilních klientů domova na odděleních pro imobilní klienty. Tento typ volby může 

ovšem také nastat v případech, kdy se senior chce volby účastnit, ale neví, koho má 

vlastně volit: 

„R: No zatím jsem jenom jednou nešla, ale já abych vám pravdu řekla, já fakt nevím, 

koho mám volit, nebo proč koho volit. 

T: Takže volíte pokaždé jinak? 

R: No volila jsem vždycky to ODS no a teďka už ne. 

T: No a necháváte si poradit od někoho? 

R: No já se ptám mojí sestry nebo švagra… (mlčí) 

T: Takže na ně dáte. A když jste teď přestala volit ODS, to taky vzešlo od nich? 

R: No to, prostě nevyznám se v tom natolik, abych věděla, koho mám vlastně volit, já se 

v tym fakt moc nevyznám, já nevím.“ (6D) 

 

Volební právo 

 

 Při mé práci jsem narazil na problematiku volebního práva, respektive 

problematiku, komu je toto právo přiznáno. Právě tato oblast byla také důvodem, proč 

jsem definoval politiku jako fungování státu. Dle Velkého sociologického slovníku je 

totiž volební právo jeden z aspektů této definice. 

 Ano, volební právo je výsadou všech občanů, kteří jsou způsobilí k právním 

úkonům, ale je třeba si také uvědomit, že právě způsobilost k právním úkonům je velmi 

problematicky definovatelným pojmem. Častokrát si pod touto definicí představujeme 
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občany psychicky nemocné, ale kdy můžeme přesně stanovit, že jsou psychicky 

narušeni, a kdy ne? 

 Setkal jsem se na některých odděleních domova, především na odděleních pro 

imobilní klienty, s klienty, kteří již trpěli různými stupni demence, přičemž nemuselo jít 

o demenci nejtěžšího typu. 

 Naše společnost se dostala do stádia, kdy je volební právo uděleno téměř všem 

občanům a všichni jsou si tak rovni. Otázka posouzení právní způsobilosti k těmto 

právním úkonům se často nemusí týkat pouze seniorů postižených demencí, ale také 

klientů psychiatrických léčeben atd. 

 Všeobecné volební právo má v historii spíše novodobou tradici. Kupříkladu ve 

Švýcarsku je volební právo ustanoveno i pro ženy teprve od roku 1971, nemluvě o 

dřívějších tradicích udílení volebního práva jen pro určité skupiny privilegovaných 

obyvatel, které odváděly například odpovídající daňové odvody. 

 Tato zkušenost mne jednoduše naučila pochybovat nad věcmi, které jsou pro nás 

často tak samozřejmé. 
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Závěr 
Povaha mého výzkumu mě neopravňuje formulovat obecné závěry, troufám si 

však říci, že má práce přispěla k bližšímu poznání jedné konkrétní voličské skupiny 

občanů a pomohla tak získat plastičtější obraz o této voličské skupině, s kterým může 

být dále nakládáno, například při sociologických výzkumech kvantitativní povahy. 

Podnětné jsou například poznatky týkající se motivace respondentů pro účast ve 

volbách do zastupitelských orgánů, tedy často proklamovaná osobní skromnost starších 

lidí a přání kvalitního života pro své potomky a další generace. Jednoduše se potvrdilo 

to, o čem se zmiňuje i některá odborná literatura, že senioři nejsou nějaká homogenní 

voličská skupina, hlasující vyloženě ve prospěch svých zájmů. To může také 

vysvětlovat neúspěch politických subjektů, zaměřujících se prakticky výhradně na tuto 

voličskou skupinu. Pozor by si nicméně měly dávat například i velké parlamentní 

strany, které se orientují na více voličských skupin. Při marketingové komunikaci se 

seniory by možná měly zmiňovat nejen témata, týkající se potřeb samotných seniorů, 

ale mobilizovat by seniory mohla také vhodně pojatá témata, týkající se jejich potomků. 

Podobně by se dala hodnotit i komunikace se seniory týkající se ekonomických 

reforem. Seniorům především vadí určitá nespravedlnost, to že museli celý život platit 

například zdravotní pojištění, když byli zdraví, a v penzi, když jsou nemocní, musí 

zdravotnickými poplatky na systém znovu doplácet. Argument, hájící dnešní mnohem 

kvalitnější a o to dražší zdravotnickou péči, téměř nezaznívá. Senioři navíc těžce snášejí 

minimální valorizace penzí, když vidí, stejně jako jiné skupiny voličů, plýtvání a 

korupci ve státní správě. Manifestovaná osobní skromnost seniorů tak naráží na své 

meze. 

Do jisté míry specifická je situace seniorů právě v institucionální péči, 

s výjimkou chráněného bydlení, které funguje spíše jako nízkoprahová instituce. Na své 

finance si tito senioři příliš nestěžují, což je mimo jiné způsobeno systémem státních 

příspěvků za imobilitu, bydlení atd., které jsou dorovnávány k důchodu. Do 

institucionální péče by se tak neměl dostat senior s celkově nižším měsíčním příjmem, 

než je přibližně deset tisíc korun. Po zaplacení všech výdajů jim pak domov vyplácí 

patnáctiprocentní kapesné z této částky. Senioři tak výši těchto „drobných“ příplatků 

k důchodu pozorně sledují, protože jim často zajišťuje život v domově. Zároveň tato 

politika způsobuje, že skupiny skutečně nejchudších seniorů se v institucionální péči 

nenacházejí. 
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Jako jeden z klíčových aspektů aktivní politické participace, nebo jen určité 

formy psychologického zapojení do politiky, by se dalo označit to, jak senioři hledí na 

svou budoucnost, tedy zda se jim jeví jejich budoucnost otevřená, jsou relativně zdraví, 

mají v domově nějaké koníčky a jsou aktivní, nebo naopak. Pomyslnou výjimku však 

mohou tvořit například jinak apatičtí senioři, kteří se rozhodnou volit při volbách zcela 

spontánně, nebo jim hlasovací lístek připraví někdo z jejich příbuzných. Nezanedbatelná 

je také skupina ideologicky vyhraněných seniorů, například přesvědčených komunistů, 

kteří svou stranu volí i na sklonku svého života. 

Jak tedy vyplývá i z přiloženého axiálního kódování, při mém výzkumu jsem se 

setkal nejčastěji se třemi typy seniorů: 

1. Senioři, kteří ztratili zájem o svou budoucnost, jsou apatičtí a o politiku se 

nezajímají. 

2. Senioři, kteří také ztratili zájem o svou budoucnost, jsou však již po dlouhou 

dobu ideologicky pevně vyhranění. Nejčastěji jde o komunisty. 

3. Senioři, kteří mají zájem o svou budoucnost, ať už k ní vzhlíží s obavami, 

nebo mají nějaké sny a snaží se žít aktivně. Do jisté míry jsou prakticky 

všichni tito senioři psychologicky zapojeni do politiky a zajímají se o ni, ač 

se nemusí pravidelně účastnit voleb. 

Zajímavou částí výzkumu bylo zjištění, že v domově důchodců probíhá celá řada 

politických agitací, kterých se účastní často ti nejvyšší političtí aktéři. Nedá se však 

jednoznačně říci, zda charakter těchto akcí podporuje spíše tezi, že senioři jsou 

voličskou skupinou, která například dle Köppla hledá v předvolební kampani argumenty 

pro utvrzení svého dlouholetého názoru, více než důvody, proč ho případně změnit. 

Nebo je smyslem těchto akcí přilákat nerozhodnuté voliče, kteří se rozhodují spíše 

podle výsledků průzkumů agentur na výzkum veřejného mínění na poslední chvíli, 

přičemž takto hodnotí voličskou skupinu seniorů například Šiklová. Pravděpodobným 

záměrem politických stran k pořádání těchto akcí je nejspíše jak utvrzení stávajících 

voličů, tak přilákání oněch nerozhodných voličů. 

Přístup k informacím a zpravodajství může být pro některé seniory v domově 

obtížný. Týká se to především osob s poruchami sluchu nebo zraku. Problém může 

nastat také v případě, kdy senior nemá vlastní televizní přijímač na pokoji a musí se 

podřídit preferencím jiných televizních diváků ve společenské místnosti. Přinejmenším 

na hlavní večerní zpravodajské relaci na televizi Nova se však senioři shodnou. Jiné 

publicistické pořady už se ve společenské místnosti příliš nesledují. Zdarma mají senioři 
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jednou týdně k dispozici deník Metro a regionální olomoucký tisk. Někteří senioři si tak 

nechávají předplatit, nebo kupují přímo v domově i jiné noviny. Někteří však uvedli, že 

cena novin je pro ně příliš vysoká, a proto je nekupují. 
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Přílohy 

 
Příloha č. 1: Ukázka otevřeného kódování (text) 

 

T: A diskutujete třeba o tom, když ty zprávy vidíte, potom na pokoji nebo během toho, 

bavíte se o tom? 

R: No lidi celkem to, se na to dívají, tady to chytnou a tady to pustijó ven, nějak je to 

nevzrušuje. 

T: A noviny čtete? 

R: Noviny čtu, Blesk si občas koupím a domů mě chodí komunistický noviny a občas 

je, taky mě syn koupí Právo, demokratický, české demokracie, ČSSD. 

T: A o čem si tak nejraději počtete v těch novinách? 

R: No ze světa zprávy a z domova taky a potom, když začne, nějakej ten pitomej 

program to raději odejdu od televize. Raději si čtu. 

T: Díváte se třeba v neděli odpoledne na ty diskusní pořady, třeba Otázky Václava 

Moravce, nebo ta Sedmička, Partie? 

R: Když jsem byl ještě doma, tak jsem to sledoval, ale tady o to nikdo nemá zájem, 

takže to už nesleduju. 

T: A mrzí vás to třeba? 

R: No, co můžu dělat. 

T: Máte pocit, že se v médiích nebo, že politici mluví hlavně o problémech mladých lidí 

a na ty vaše problémy, těch starších lidí, už se zapomíná? 

R: No moc to teda nesleduju, akorát zprávy a pro nás pro starý už to nemá význam jako, 

celkem si žijeme jakš takš, ale mladí teda, co jsem slyšel je hodně nezaměstnaných a 

dokonce aji co vystudovali střední nebo vysokou školu, že jsou bez zaměstnání. 

T: A diskutujete o tom třeba s dětma nebo vnoučatama? 

R: No moji synové mají jiný názory, poněvadž jsou kapitalisti. Syn má firmu a ten 

mladší má taky firmičku jako a je vyučenejm zedníkem a vždycky si vezme nějakou 

zakázku od města, třeba vyspravit vybydlenej byt, třeba po cigánech, to je taky nová 

verze, vybydlenej byt. 
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T: Pohádáte se teda o tom? 

R: Ne, my se nehádáme. Já třeba zmlknu, když vidím, že syn strašně napadá komunisty 

a že bylo tehda špatně. 

 

„No lidi celkem to, se na to dívají, tady to chytnou a tady to pustijó ven, nějak je to 

nevzrušuje.“ 

lhostejnost 

„Noviny čtu, Blesk si občas koupím a domů mě chodí komunistický noviny a občas je, 

taky mě syn koupí Právo, demokratický, české demokracie, ČSSD.“ 

předplatné a náhodný výběr 

„No ze světa zprávy a z domova taky a potom, když začne, nějakej ten pitomej program 

to raději odejdu od televize. Raději si čtu.“ 

 „Když jsem byl ještě doma, tak jsem to sledoval, ale tady o to nikdo nemá zájem, takže 

to už nesleduju. … No, co můžu dělat.“ 

omezený program 

„No moc to teda nesleduju, akorát zprávy a pro nás pro starý už to nemá význam jako, 

celkem si žijeme jakš takš, ale mladí teda, co jsem slyšel je hodně nezaměstnaných a 

dokonce aji co vystudovali střední nebo vysokou školu, že jsou bez zaměstnání.“ 

problémy potomků 

„No moji synové mají jiný názory, poněvadž jsou kapitalisti. Syn má firmu a ten mladší 

má taky firmičku jako a je vyučenejm zedníkem a vždycky si vezme nějakou zakázku od 

města, třeba vyspravit vybydlenej byt, třeba po cigánech, to je taky nová verze, 

vybydlenej byt.“ 

konflikty 

„Ne, my se nehádáme. Já třeba zmlknu, když vidím, že syn strašně napadá komunisty a 

že bylo tehda špatně.“ 

pasivní obrana 
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Příloha č. 2: Ukázka kategorizace pojmů (tabulka) 

 

Kategorie Subkategorie Dimenze 

Výlety mimo domov divadlo četnost 

 nákupy cena 

 hospoda vzdálenost 

 návštěvy vzdálenost a četnost 

Budoucnost dětí školné odpor 

 práce dostupnost a plat 

 bydlení výše nájmu 

 

Příloha č. 3: Použité kódy při analýze rozhovorů (seznam) 

 

Pohled seniorů do budoucnosti: 

1. Rychlá a bezbolestná smrt 

2. Dobré zdraví 

3. Vidět vyrůstat potomky 

4. Obava ze snížení penze a odchodu z domova 

5. Úspěchy v koníčcích 

6. Přání nadějné budoucnosti mladé generace 

7. Stěžování si 

Spokojenost seniorů s životem v domově: 

1. Koníčky 

2. Lékařská péče 

3. Výlety mimo domov 

4. Návštěvy 

5. Spokojenost s umístěním v domově 

6. Nespokojenost s umístěním v domově 
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Sledování zpravodajství mezi seniory: 

1. Harmonogram dne 

2. Diskuse u TV 

3. Hlavní zpravodajská relace 

4. Publicistické pořady 

5. Zdravotní limity 

6. Nedostatek financí na nákup tisku 

7. Zajištění jiného tisku 

8. Omezený program 

Politické agitace a besedy v domově: 

1. Kritika 

2. Pozitivní ohlas 

3. Zpestření 

4. Nedůvěra 

5. Pasivita 

6. Aktivita 

Diskuse mezi seniory o politice: 

1. Nadávání 

2. Nízká potřeba kontaktu 

3. Obavy z následků 

4. Diskuse na chodbách 

Diskuse s potomky o politice: 

1. Konflikty 

2. Mladí volí pravici 

3. Jiný svět mladých 

4. Nepodstatné téma 

Spokojenost s důchody, zdravotnictvím a sociálním postavením ve společnosti: 

2. Ekonomické rozdíly 

3. Osobní skromnost 

4. Problémy potomků 

5. Nespravedlnost 
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Vztah seniorů k minulému režimu: 

1. Sociální jistoty 

2. Práce 

3. Konformita 

4. Dobří a špatní komunisté 

Volby do zastupitelských orgánů v životech seniorů: 

1. Náhodná volba 

2. Budoucnost potomků 

3. Zajištění sociálních jistot 

4. Třídní volba 

5. Zideologizovaná volba 

6. Účast 

7. Neúčast 
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Příloha č. 4: Axiální kódování (text) 

 

Příčinná podmínka → jev → kontext → intervenující podmínky → strategie jednání a 

interakce → následky 

 

Příčinné podmínky 

Obavy z budoucnosti 

Sny 

 

Jev 

Zájem o politiku 

 

Kontext 

Sledování zpravodajství 

Účast na politických agitacích 

Diskuse s příbuznými a klienty 

 

Intervenující podmínky 

Zdravotní stav 

Mentální stav – koníčky, společenská aktivita 

Doporučení příbuzných 

 

Strategie jednání a interakce 

Účast ve volbách 

 

Následky 

Volební výsledky 

 

 

 

 

 

 


