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Anotace 

   

 Tématem této diplomové práce je problematika vdovství starších žen v České 

republice. Práce se věnuje specifikům stáří a manželství ve starším věku a popisuje zvládání 

ztrát ve stáří. Zmíněny jsou zde především procesy a formy truchlení i poradenství pro 

pozůstalé. Součástí práce je kapitola věnována znevýhodněnému statusu osamělých starších 

žen a rizikům, kterým jsou tyto ženy vystavené. Práce se dále věnuje vymezení pojmu 

vdovství, jeho specifičnosti a dalším důvodům osamění. Součástí práce je šest osobních 

hloubkových rozhovorů s ovdovělými ženami, které umožňují autentické zachycení 

významných aspektů ze života starších vdov. Cílem práce je informovat o problematice 

vdovství v České republice, přispět k porozumění tohoto fenoménu a podat přehled o 

možnostech dopadu ztráty partnera na život ovdovělé ženy. 

 

Klíčová slova: Senior, Stáří, Ovdovění, Vdova, Ztráta, Zármutek, Truchlení, Osamění, Smysl 

života, Opora, Kvalita života, Hloubkový rozhovor 

 

 

Annotation 

 

 Subject of this dissertation is widowhood of old women in Czech Republic. The 

dissertation is focused on specifics of old age, marriage of old age and describes dealing with 

losses in old age. Processes and forms of mourning and consultancy for the bereaved are 

mentioned here. A part of this work is chapter dedicated to lonely handicapped status of old 

women and risks to which women have to face. The work also covers the term widowhood its 

specifics and loneliness reasons. Another part of the work is six detailed conversations with 

widows which captured significant aspects from the old widow life. The target of the 

dissertation is providing of information about widowhood issue in Czech republic, 

contribution to understanding of this phenomenon, and providing of  review about partner loss 

on life of widowed woman. 

 

Keywords: Senior, Age, Widowhood, Widowed woman, Loss, Mourning, Sorrow, 

Loneliness, Meaning of life, Support, Quality of life, Providing of information 
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Úvod 
 

 Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila téma Fenomén vdovství u starších žen. Toto 

téma jsem si vybrala záměrně vzhledem k tomu, že se problematiky ovdovění často dotýkám 

během pořádání volnočasového klubu pro seniory, na který chodí převážně ovdovělé ženy. 

Fenomén vdovství je téma stále aktuální, přesto mu není veřejností věnováno příliš 

pozornosti, bývá tabuizováno, přehlíží se, neboť jde o téma citlivé, které v lidech vyvolává 

rozpačitost, úzkost a strach. Jeho nepříliš bohaté jednotné zpracování odbornou literaturou a 

nedostatek pozornosti ze strany veřejnosti byly dalšími důvody, proč jsem si toto téma 

vybrala.  

 

 Cílem předkládané diplomové práce je informovat o problematice vdovství v České 

republice a popsat důsledcích ztráty partnera na život ovdovělé ženy. Cílem práce je též 

usnadnit porozumění situaci, v níž se ovdovělé ženy po ztrátě životního partnera nacházejí a 

popsat, s jakými problémy se mohou setkat. Prostřednictvím šetření, které je provedeno 

formou osobních hloubkových rozhovorů se šesti vdovami, se budu snažit o co 

nejautentičtější sondu do života těchto žen.   

 

 Má diplomová práce je rozdělena do sedmi samostatných kapitol. Na začátku práce 

považuji za důležité vymezit pojmy související se stářím a stárnutím. První kapitolu tedy 

věnuji specifikům stáří, které zahrnují různé změny přicházející s věkem, následnou 

adaptabilitu na změny, popisuji zde rizika spojená se stářím, která mohou ovlivnit smysl i 

kvalitu života seniorů. V první kapitole také dávám prostor tématu manželství ve vyšším věku 

a ztrátě životního partnera.  

 Druhou kapitolu věnuji zvládání ztrát ve stáří a zabývám se zde především tématy jako 

je zármutek, truchlení a poradenství pro pozůstalé. Zmiňuji důležitost opory ze strany 

nejbližších a význam rituálů v období ztráty.  

 Ve třetí kapitole se zabývám znevýhodněným statusem osamělých starších žen, kdy se 

zamýšlím nad gender-stereotypy a věnuji pozornost tématu samoty a osamělosti. Velký 

prostor dávám negativním tématům: rizikové situace vzniklé na základě důvěřivosti žen, 

syndrom EAN a dysfunkce rodiny, na kterou navazuji přehledem vhodných možností 

sociálních služeb.  

 Ve čtvrté kapitole specifikuji a vymezuji pojem vdovství. V této kapitole srovnávám 

prožívání ztráty partnera u žen a u mužů. Dále zde uvádím možnosti dalších důvodů osamění, 
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které mohou starší ženu potkat. Poslední oddíl čtvrté kapitoly věnuji vdovským a vdoveckým 

důchodům. 

 Pátou kapitolou vymezuji metody praktického šetření, které je provedeno formou 

osobních polostrukturovaných hloubkových rozhovorů. Dále metodiku vedení a průběhu 

rozhovorů. V posledním oddíle je charakteristika souboru v podobě tabulky.  

 V šesté kapitole uvádím podrobnou interpretaci rozhovorů se šesti ovdovělými 

ženami.  

 V sedmé kapitole předkládám shrnutí podstatných informací získaných z provedených 

rozhovorů v podobě dvou tabulek. Přináším zde i vlastní interpretaci zjištěných skutečností. 
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1    Specifika stáří 

 

 Stáří je podle sociologů Saka a Kolesárové (2012, s. 162) vnímáno jako období, kdy 

by člověk měl sklízet plody své práce a užívat si zaslouženého a zajisté i vytouženého 

odpočinku. Dá se stáří, jakožto poslední fáze života, definovat i jinak? Definici nelze 

formulovat nijak jednoznačně, protože není snadné nalézt tzv. „hranici“ mezi končícím 

středním věkem a začínajícím stářím, což potvrzuje řada odborníků. Jednu z definic můžeme 

najít například u Klevetové (2008, str. 11), která vnímá stáří jako další vývojovou etapu 

lidského života, ve které je hlavní důraz kladen na uchování pohybových dovedností a 

psychosociální rozvoj osobnosti.  

 Pro lepší uchopení pojmu „stáří“ je dobré časově vymezit období pozdního života, 

které nabízí například světová zdravotnická organizace WHO. Ta stáří rozděluje na: 

• Rané stáří: 60-74 let  

• Vlastní stáří: 74-89 let  

• Dlouhověkost: 90 a více 

 

1.1    Změny ve stáří 

 

 Stáří přináší celkové zhoršení somatického i psychického stavu. Tělo se nezadržitelně 

mění a přirozeně stárne. Proces tělesného a duševního úpadku bývá individuálně variabilní 

z hlediska času, rozsahu i druhu závažnosti projevů. „Tento proces závisí na interakci 

dědičných předpokladů a důsledků různých exogenních vlivů, které se v průběhu života 

stárnoucího člověka postupně nakumulovaly.“ (VÁGNEROVÁ, 2000, s. 311). Každá věková 

kategorie přináší celou řadu různých druhů změn.  

 

 Život starého člověka přináší velmi mnoho změn, které každý jedinec prožívá, přijímá 

a řeší individuálně. S tím souhlasí i Dvořáčková (2013, s. 5), která potvrzuje, že mezi hlavní 

charakteristiky změn ve stáří patří značné individuální rozdíly závislé na aktuálním 

zdravotním a psychickém stavu jednotlivce, jeho rodinném zázemí a dlouhodobých vztazích 

uvnitř rodiny, vlastní sebepojetí a hodnotovém a postojovém vybavení. Seniorům se mění 

životní styl, potřeby i hodnoty, což zapříčiňuje i změny ve vnímání kvality života. 

Nejdůležitější lidskou vlastností/schopností bývá samozřejmě schopnost adaptace, avšak její 
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míru má každý jedinec nastavenou jinak. Z tohoto důvodu potřebuje část starší populace 

pomoc od svých nejbližších, nebo od sociálních pracovníků nebo zdravotníků. 

 Některé z nastalých změn jsou přirozenou součástí stáří, avšak mohou nastat i takové 

změny, které můžeme označit jako patologické a proto je důležité umět změny ve stáří 

pojmenovat a pracovat s nimi, aby negativně neovlivňovaly kvalitu života ve stáří.  

 

 Změny se odehrávají v základnách třech rovinách:  

V rovině tělesné - změna vzhledu, úbytek svalové hmoty, změny termoregulace, zhoršují se 

činnosti smyslů, změny na kloubech, srdci, zažívacím traktu či změny sexuální aktivity. 

V rovině psychické - zhoršení paměti, nedůvěřivost, nízká sebedůvěra, emoční labilita, 

obtížné osvojování nových věcí. 

V rovině sociální - odchod do důchodu, změna životního stylu, stěhování, osamělost, ztráta 

blízkých osob a finanční problémy.. 

 

 1.1.1    Adaptabilita 

 

 Pro schopnost adaptability je charakteristická dovednost jedince měnit své osobní 

charakteristiky, dispozice a chování takovým způsobem, aby splnil požadavky konkrétně dané 

situace. „Stáří představuje v životě jedince velkou změnu. Na každou změnu, která nás v životě 

potká, je třeba se adaptovat, zvyknout si na ni, přijmout ji jako hotový fakt.“ (MLÝNKOVÁ 

2011, s. 16). Adaptace, neboli přizpůsobení organismu určitým prvkům prostředí, se dělí na: 

• aktivní (schopnost člověka přizpůsobit si podmínky, okolnosti i situace) 

• pasivní (schopnost přizpůsobit se) 

Podle Holmerové (2003, s. 14) se obecné adaptační schopnosti ve stáří snižují a proto starší 

lidé hůře a pomaleji reagují na veškeré měny vnějšího a vnitřního prostředí. 

 

 Po rozhlédnutí se po našem okolí je víceméně patrné, že starší člověk již nemá tolik 

síly a vlastně ani potřeby přizpůsobovat se a zvykat si na nové situace a věci, které pro něj 

byly dosud neznámé a cizí. Příčin k odmítání přizpůsobit se „novotám,“ má starší člověk 

poměrně dost. Jeho starší věk ho již nemotivuje k učení se novým věcem, své dosavadní 

životní zkušenosti pokládá za dostačující a nemá motivaci k poznání a přizpůsobování se 

něčemu novému, k neznámým věcem se starší lidé staví spíše pesimisticky, s nedůvěrou, 

odmítnutím a ve velké míře i vlastním podceněním: „to je pro mladý, na to jsem už moc starý 

a hloupý“, nebo: „ono to stejně nemá cenu.“  
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 Celý život je člověk zvyklý na zaběhlý systém, jistou rutinu a v poslední fázi života je 

velmi  těžké zvykat si na nové podmínky, které nastalé situace přinášejí. Adaptace člověka je 

nejvíce prověřena v rizikových situacích, jako je například odchod do důchodu, ovdovění, 

nebo přechod do institucionálního zařízení. Pokud bude člověk již předem počítat s 

příchodem stáří (a s ním spojenými změnami) a vytvoří si určitý program do budoucnosti, 

může pak lépe přijmout tento nezměnitelný fakt. 

 

 1.1.2    Rizikový senior 

 

 Změny, které jsou vyvolané stárnutím, jsou u každého člověka individuální, stejně tak 

jako rychlost jejich rozvoje a následná adaptabilita na vzniklou situaci. O rizikovém seniorovi 

hovoříme ve chvíli, kdy si jedinec není schopen dostatečně zvyknout/adaptovat se na aktuální 

stav své situace. A jak říká Haškovcová (2010, s. 253), o rizikovém seniorovi je třeba vědět a 

v případě potřeby mu včas a užitečně pomoci. 

 

 Světové zdravotnické organizace WHO (sec. cit. In: Zavázalová, 2001, s. 36), 

považuje za rizikové seniory:  

• osoby starší nad 80 let  

• páry starších osob, kde je jeden z partnerů vážně nemocen 

• starší osoby žijící osaměle  

• staré svobodné a osamělé ženy (například ovdovělé) 

• starší osoby žijící v institucionálních zařízeních  

• starší bezdětné osoby  

• izolovaní staří lidé 

• staří lidé s vážnými zdravotními komplikacemi 

• staří lidé ve špatné ekonomické situaci 

  

 Výše uvedené faktory se však málokdy vyskytují samostatně. Z praxe vím, že u 

seniorů dochází velmi často k výskytu více rizikových faktorů najednou. Hrozí tak několik 

rizik zároveň, která mohou ohrozit život jedince. Když se například u 85 letého seniora sejde 

osamělost, vážná nemoc a špatné ekonomické poměry, může jeho situace vyústit v naprostou 

nesoběstačnost v běžném životě, dále může dojít ke zhoršení zdravotního stavu spojeného 

s následnou dlouhodobou hospitalizací a umístění do ústavní péče. V nejhorším případě dojde 

k úmrtí.  
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 1.1.3    Rizikové situace 

 

 Rizikové situace značně souvisejí s výše uvedenou částí o rizikových seniorech. 

V níže uvedeném textu přiblížím nejtypičtější rizikové situace, mezi které patří odchod do 

důchodu, ztráta životního partnera či poslední blízké žijící osoby, přemístění do zdravotního, 

nebo do sociálního zařízení a v neposlední řadě návrat z ústavního zařízení do vlastní 

domácnosti.  

 

 Odchodem do důchodu dochází k významné změně v životě každého člověka. 

S odchodem z profesního života do penze, se náhle pro seniora mění jeho vlastní vnímání, 

chování i celkové prožívání. Dochází k uvědomění si blížící se smrti, což souvisí se strachem 

z budoucnosti. Někteří lidé se na dobu penzionování však těší a plánují, co vše učiní s 

množstvím volného času. Pak, když toto období skutečně přijde, mohou mít pocit izolace od 

okolního světa. Dochází k přetrhávání sociálních vazeb s bývalými kolegy a proces adaptace 

na novou situaci trvá některým lidem skutečně dlouhou dobu.  

 Ztrátou životního partnera se zabývám v samostatné kapitole 1.5. Ztráta životního 

partnera. 

 Téma ústavních zařízení je též velkým mezníkem pro značné procento naší populace. 

Ne každý má štěstí, že prožije nekomplikované spokojené stáří doma, v rodinném kruhu. 

Člověk je na své domácí prostředí i na své nejbližší osoby silně citově vázán a každé vytržení 

z jeho přirozeného prostředí představuje určitou míru rizika. U některých seniorů však může 

dojít k tak výraznému poklesu funkčních dovedností, kdy je hledání nového způsobu života, 

za asistence druhé osoby, bohužel nevyhnutelné. Nízká schopnost adaptace jedince je v této 

situaci skutečně riziková! Matoušek (2005, s. 167) uvádí, že je nezbytné starého člověka 

připravit na zásadní životní změnu, kterou přechod do ústavního zařízení bezpochyby je. Dále 

zmiňuje potřebu dostatku informací, podporu při rozhodování a argumenty pro a proti pobytu 

např. v domově pro seniory. Tím vším můžeme seniorům usnadnit vstup do ústavního 

zařízení  a následné usnadnění života v něm.  

 Vzájemná diskuze platí i pro případ, kdy se senior vrací například z dlouhodobé 

hospitalizace domů a zoufale se snaží zapojit zpět, do běžného života - i tato situace je značně 

riziková a zaslouží si naší pozornost, neboť patří do kompetencí sociálních pracovníků. To  

také zdůrazňuje MATOUŠEK (2005, s. 167) : „Sociální pracovník by měl identifikovat 

sociální rizika spojená s propuštěním staršího pacienta. Měl by zjistit, zda existují přirozené 
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zdroje pomoci a přirozená sociální síť v pacientově prostředí. Měl by vědět, zda se pacient 

vrací do městského či venkovského prostředí a jaká je zde nabídka služeb, jaké je kvalita jeho  

bydlení z hlediska hygieny a bezbariérovosti, jaké je jeho ekonomická situace.“ 

 

1.2    Smysluplnost života ve stáří 

 

 Pojem „smysl života“ můžeme definovat jako motivační sílu, či hnací motor v životě 

každého člověka. Podle Längleho (sec. cit. In: Ondrušová, 2001, s. 60), smysl dává životu 

nejen hodnotu, nýbrž se sám osvědčuje jako hodnota umožňující člověku přežít. Smysl života, 

to je to, po čem každá lidská bytost vědomě nebo nevědomě prahne, jak uvádí Frankl (1994, 

s. 17). Jde o otázku po smyslu existence, vždy vzhledem ke konkrétní situaci, ve které se 

člověk zrovna nachází. 

 Co může seniorům dávat pocit smysluplnosti jejich všedního života? V prvé řadě 

záleží především na osobnosti dotyčné osoby, ale ve většině případů to jsou následující 

aspekty: sociální kontakt, seberealizace, pocit užitečnosti, potřeba otevřené budoucnosti a 

určitá naděje či životní perspektiva. Když jsem se ptala mých respondentek, co pokládají za 

smysl svého života, převážná většina odpověděla: vnoučata, děti a kdysi jím byl i manžel. 

   

 Länge (sec. cit. In: Ondrušová 2011, s. 60), shrnuje, co znamená „smysluplně žít“: 

• Plnit ten úkol, který před námi stojí 

• Smysl nelze dát, musí být v životě rozpoznán, nalezen 

• Nabídky smyslu jsou ve světě všude kolem nás 

• Smysl je životní směr pro určité časové období, kdy člověk hledá, pro co stojí 

za to žít 

• Smysl života se mění s každou změnou situace, smyslný život vyžaduje 

pružnost ve vnímání hodnot, otevřenost člověka. Často bývá spontánně 

vycítěn. 

• Smysl může nalézt každý člověk, rozpoznat mu ho pomůže svědomí - „orgán 

smyslu“. 

 

 Proč je tato podkapitola součástí mé diplomové práce? Podle rozhovorů s mými 

respondetkami, i podle mých dříve získaných úsudků během praxí v domovech pro seniory, 

souvisí ztráta životního partnera s hlubokým otřesem každého člověka, který se pak ptá po 
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smyslu svého dalšího života bez své „druhé polovičky“, která ho navždy opustila. Takový 

člověk se nejen ptá po smyslu života, ale pokouší se nalézt nový. Pokouší se nalézt novou 

hlavní motivační sílu v životě a chuť dále žít. 

 Balcar (sec. cit. In: Ondrušová 2011, s. 119) uvádí, že „ztráta smyslu života znamená 

neschopnost člověka najít a realizovat v životě nějaké hodnoty a zaujmout pozitivní postoj ke 

konkrétním událostem.“  

 

1.3    Kvalita života ve stáří 

 

 V době ovdovění se člověk začíná zaobírat otázkou kvality vlastního života, jelikož 

pro něho nastala zásadní životní změna. Bude schopen vést kvalitní život i bez partnera?  A 

co vlastně pojem kvalitní život znamená? Kvalita života obecně, je problematický pojem, 

jehož obsah se obtížně posuzuje - z důvodu individuality každého jedince a z důvodu 

různorodosti tohoto pojmu. „Kvalita života je komplexní kritérium používané k hodnocení 

efektivity sociální péče. Opírá se buď o širší definici zahrnující zdraví, sociální postavení, 

mezilidské vztahy, materiální podmínky, přehled denních aktivit apod., nebo o jedno měřítko, 

např. o životní spokojenost.“ (MATOUŠEK, 2003, s. 100). Na všechny jmenované složky 

nahlížíme jednotlivě i jako na celek. Což potvrzuje i Dragomirecká s Prajsovou (2009, s .9), 

které píší, že pojem „kvalita života“ může zahrnovat charakteristiku přírodního a sociálního 

prostředí člověka, jeho fyzický a psychický stav, otázky smyslu a užitečnosti života i subjektivní 

hodnocení života v pojmech osobní pohody a spokojenosti. V posledních letech je kvalita života 

velmi diskutovaným tématem. Tento fenomén se stal součástí téměř všech vědních oborů, i 

když dodnes není jasně definovaný.  

 

 Kvalita života je dána nejen tzv. „pocitem štěstí v životě“. Má mnoho položek, které 

tvoří celkovou spokojenost jedince. Světová zdravotnická organizace (WHO) rozděluje 

kvalitu života na čtyři základní složky:  

• Fyzické zdraví a samostatnost jedince  

• Psychické zdraví a úroveň duchovního/spirituálního naplnění  

• Sociální vztahy  

• Prostředí a zázemí, ve kterém jedinec žije 

 

 Ovdovělá osoba se může pravděpodobně strachovat o to, jak bude žít další dny a týdny  
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bez partnera. Dosud pracovali na všem společně, měli rozdělené úlohy, měli společnou 

sociální síť přátel, společný byt/dům, společné finance. Jak to bude nyní? Bude mít ovdovělá 

starší žena sílu na mužské práce, zvládne finančně chod domácnosti a neotočí se k ní přátelé 

zesnulého manžela zády? Nebude strádat? Zvykne si na život bez partnera a může jí být na 

světě ještě dobře, když na vše bude sama? 

 

1.4    Manželství ve vyšším věku 

 

 O manželství ve starším věku se moc nepíše, přestože jde o významnou etapu v životě 

většiny seniorů. „Společné žijící pár seniorů tvoří tzv. gerontickou rodinu“. 

(HAŠKOVCOVÁ, 2010, s. 154). S postupujícím věkem si lidé uvědomují, jak je pro ně 

manželský partner v mnoha směrech důležitý a mnohdy uvažují nad tím, o kolik hůře by se 

jim bez partnera žilo. Partneři stárnou, a Haškovcová (2010, s. 154) vnímá jako důležité, že 

manželé stárnou spolu. Starší manželé jsou na sebe odkázaní daleko více, než kdykoliv 

předtím a to z několika důvodů. Jako první mohu uvést „ubývání sociálních kontaktů“ - čím 

starší jsou lidé, tím se sociální síť kolem nich ztenčuje. Zprvu je řídnutí sociálních kontaktů 

dáno odchodem ze zaměstnání do starobního důchodu, kdy senioři ztrácí kontakty s bývalými 

spolupracovníky; a poté postupnou ztrátou přátel - vrstevníků, kteří umírají v důsledku stáří. 

Manželský partner je pro druhého stabilním zdrojem jistoty, bezpečí, porozumění, dává pocit 

sounáležitosti, je oporou a věrným společníkem, který je tu pro toho druhého vždy 

k dispozici. Staří manželé spolu sdílejí novinky, které kolem sebe pozorují, slyší a nebo které 

zachytí ve zpravodajských médiích. Mezi společné radosti spadají kontakty s dětmi, vnoučaty 

a širším příbuzenstvem, s přáteli, dále také radost z péče o domácí mazlíčky, ze společných 

procházek, radost z práce okolo domku/chaty či na zahrádce a další drobné všední radosti. 

Tyto činnosti mají pro seniory také efektivní vliv na smysluplné prožívání etapy stáří.  

 

 Problémy jednoho z partnerů se dozajista silně dotýkají i druhého. Jako příklad uvedu 

onemocnění, které je závažnou situací pro oba partnery. Nicméně jakékoliv ohrožení jednoho 

z partnerů vyvolává u toho druhého velmi silnou emoční reakci. Onemocnění vede k omezení 

vlastních potřeb pečujícího partnera, k pocitu vlastního ohrožení, kdy se u pečujícího  

dostavují pocity strachu ze ztráty, či jiných změn spojené kupříkladu s upoutáním na invalidní 

vozík, aj. Veškerý čas a úsilí je věnován nemocnému, čímž v mnoha případech dochází ke 

změně vzájemného vztahu partnerů, nebo výměně dosavadních rolí. Z pečující manželky je 
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najednou ta, která je odkázaná na péči manžela, jenž nebyl zvyklý se o někoho starat. Ve 

většině případů to ovšem bývá tak, že je v roli pečovatelky manželka a díky této roli se 

k nemocnému partnerovi ještě více citově připoutává. Jde o fyzicky i psychicky vyčerpávající 

situaci s rizikem syndromu vyhoření pečující. 

  

 Vztah mezi manželi je přirozeně ovlivněn dlouholetým soužitím. „Léta strávená ve 

společném manželství se mění událostmi, případně nemocemi, které se bezprostředně týkají 

nás, jakož i lidí kolem nás a reakcemi na ně.“  (TOŠNEROVÁ, 2009, s. 46).  Spokojenost se 

vztahem ve starším manželství má mírně stoupající tendenci v důsledku většího pocitu 

spokojenosti a poklesu vznikajících konfliktů. Podle Haškovcové (2010, s. 154) si stárnoucí 

partneři vzájemně pomáhají, podporují se a díky této spolupráci je jejich manželství 

spokojené. Většina seniorů považuje svá manželství za stabilní. Pocit stabilizace umocňuje 

úbytek výrazných výkyvů z životní harmonie. „Kvalita vzájemného vztahu se proměňuje, 

soužití je duchovnější a patrná je změna role ženy. Kdysi milenka, pak matka, nyní sestra.“ 

(HAŠKOVCOVÁ, 2010, s. 154). Senior zná význam a hodnotu svého partnera a řídí se 

myšlenkou, že společně s ním prožije zbytek svého života. Proto  bývá seniorské soužití 

těsnější, než tomu bylo dříve. Díky tomu převažuje nad partnerskými konflikty ochota 

přistoupit na kompromisní řešení situace. Případné problémy se nepovažují za natolik 

závažné, dává se přednost pozitivním emocím a to jak v chování, tak ve vzájemném sdílení 

životního dění. Možná tomu tak je i proto, že senioři už neočekávají od manželství tolik, jako 

očekávali v mladším věku.  

 

 Důležitou roli v manželství seniorů hraje intimita, která se ve vysokém věku 

vyznačuje především vzájemnou blízkostí, náklonností a vzájemnou důvěrou. Jak jsem již 

uvedla, z milenky se postupem času (stárnutí) stává spíše sestra. Intimita je samozřejmě jistou 

podobou sexuality, ale sexuální potřeby u seniorů už nejsou tak intenzivní. S velkou 

pravděpodobností je to zapříčiněno i tabuizováním společností, kvůli kterému si senioři myslí, 

že už pro ně sex není vzhledem k jejich věku vhodný.  

 

 Samotné stáří ovšem nezaručuje, že bude manželství šťastné a harmonické, jak by se 

z předchozích řádků mohlo zdát. V manželství seniorů nemusí jít vždy o spokojenost a 

harmonii společného soužití, což potvrzuje i Klevetová (2008, s. 80), která uvádí, že se 

v manželství starších lidí někdy dostavuje „ponorková nemoc“ a že ve stáří krystalizují 

povahové rysy a objevují se jiné nároky na soužití. Partneři spolu mohou být jen ze zvyku,  
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lhostejnosti a nechuti „na stará kolena“ něco měnit. Ženy tíhnou k tendenci neustále něco řešit 

- rodinu, přátele, sousedské vztahy, chod domácnosti a často se uchylují ke stížnostem a 

kritice. Muži mají naopak sklon k pasivitě až k ignorantství. Pasivitu u mužů staršího věku 

mohu představit příkladem mého příbuzného - celý život tzv. „horká cholerická hlava“, dnes 

v seniorském věku odmítá cokoliv řešit a nechává si vlastní život organizovat manželkou.  

 

 Mezi partnery leckdy dochází ke zhoršení komunikace. Nemusí jít o vzájemné 

neporozumění v důsledků rozdílných názorů. Příčiny mohou být i somatické, například 

porucha sluchu, nebo paměti.  

 Další narušení vztahu může zapříčinit již zmiňované onemocnění jednoho z partnerů, 

kdy se nemocný stane pro ošetřujícího zátěží, a to jak na psychickou, tak na fyzickou kondici 

pečujícího.   

 Nesmím opomenout zmínku o dříve skrytých problémech, jež nebyly z nedostatku 

času a pozornosti řešeny a které nyní začínají vyplouvat na povrch. Tyto doposud opomíjené 

problémy se stávají spouštěčem pro výčitky, obviňování a hádky. Proto je nutné, aby si starší 

manželé byli schopni vytvářet nový životní program a dokázali si tak užít zbytek života bok 

po boku bez příkoří.  

 

 Ve stáří může dojít i ke vzniku nových manželství dvou seniorů, kteří mají určitou 

zkušenost samoty a mají chuť sdílet svůj život s někým druhým. „Ovdovělí vstupovali do 

dalšího manželství ojediněle v řádech stovek případů za rok (542 žen a 401 mužů, z toho bylo 

44 manželství uzavřeno mezi ovdovělými lidmi.“ (Český statistický úřad 
1
 ) Český statistický 

úřad tak potvrzuje uzavírání manželství mezi ovdovělými, avšak nezmiňuje věk daných osob 

Každý senior má přeci právo na to, aby měl vedle sebe partnera, o kterého se může opřít, 

starat se o něj, dávat mu lásku a především: „být tu jeden pro druhého“.  

 Někteří ovdovělí staří lidé žijí společně, ale z různých důvodů neuzavírají manželství. 

Může se jednat jen o intenzivní přátelský vztah, kdy sdílejí společné zájmy a jsou si oporou, 

aniž by došlo k uzavření manželství.   

 

 

                                                
1 Český statistický úřad. [online]. ©2013. [cit. 17.03. 2014]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/snatecnost 

 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/snatecnost
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1.5    Ztráta životního partnera 

 

 Smrt je nedílnou součástí života, která je bohužel společností tabuizována a možná 

proto vyvolává v lidech strach. Každý z nás si přítomnost smrti v hloubi své duše uvědomuje, 

ale nechceme si jí připouštět. Víme, že tu je. Uvědomujeme si vlastní i partnerovu smrtelnost. 

Jak se na ní ale připravit? Jde do vůbec? Nikdo neví, jak těžké bude vyrovnávání se ztrátou 

celoživotního partnera.  

 

 Úmrtí partnera je jednou z nejtěžších zkoušek v lidském životě. Jde o mimořádně 

těžkou životní situaci a adaptovat se na ni vyžaduje dle Haškovcové (2010, s.154) mnoho sil, 

které často chybí.  I když jde o pravděpodobnou událost, je těžké, ba takřka nemožné, se na 

přijetí smrti partnera připravit. Když přijde zpráva o smrti partnera, pozůstalý většinou 

prožívá pocit roztržení vlastní osobnosti. Část z něj zemřela a rázem se hroutí celý jeho 

dosavadní život. Navyknutý denní režim ztrácí svůj význam, přichází úpadek motivace a 

návyků, ubývá síla, pozůstalý postrádá jakýkoliv smysl něco dělat a také dochází ke snížení 

běžných činností a dovedností. Výjimku tvoří dlouhodobě, nebo velmi těžce nemocný - jeho 

odchod přináší pozůstalému určitý druh úlevy a dá se očekávat. Taková zpráva nepřichází 

jako blesk z čistého nebe, pečující partner se s odchodem nemocného postupně smiřuje. Pocit 

úlevy je však vzápětí doprovázen výčitkami svědomí, že si pozůstalý vůbec úlevu připouští. 

Příklad této reakce při úmrtí partnera uvádím v jednom z hloubkových rozhovorů, (Paní 

Anna, s. 70)  který je součástí této diplomové práce.  

 

 Partner, který zůstává, pociťuje obrovskou ztrátu. Pocity, jako ztráta radosti 

z přítomnosti partnera, pocit ohrožení, osamělosti, prázdnoty, ztráta bezpečí a jistoty nejsou 

ničím výjimečným. Leckdy se objeví i suicidální úvahy - myšlenky na vlastní smrt, které 

nelze brát na lehkou váhu. Pozůstalý si přeje zemřít,  odejít za milovaným partnerem a být 

s ním tak navždy. Krásný příklad těchto myšlenek najdeme v Haškovcové (2009, s. 46):  

Z řecké mytologie známe staré chudé manžele Filemona a Baucis, kteří jsou chápáni jako 

vzor manželské lásky, kteří si přáli, aby zemřeli ve stejnou dobu. Bohové jim přání splnili, 

v jeden podvečer je proměnili ve stromy a když zafouká vítr, něžně se dotknou větvemi a jsou 

si stále bok po boku. 

  

 Vdova/vdovec neztrácí „jen“ partnera. Mitchellen a Andersen (sec. cit. In: Špaténková 

(2005, s. 74) uvádějí další ztráty, které ovdovění může přinést: 
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• Materiální ztráty 

• Intrapsychické ztráty 

• Funkcionální ztráty 

• Systémové ztráty 

• Rolové ztráty 

• Vztahové ztráty. 
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2    Zvládání ztrát ve stáří 

 

 „Ztrátu můžeme vymezit jako náročnou životní situaci, která je charakterizována 

dlouhodobým, ale především ireverzibilním odloučením od signifikantního objektu nebo 

funkce. Rozhodující význam pro prožívání události jako životní ztráty má emocionální vazba 

jedince ke ztracenému objektu - člověku.“ (ŠPATÉNKOVÁ, 2004, s. 55). Reakce na ztrátu se 

tedy odvíjí od intenzity vztahu pozůstalého k zemřelému. To lze pochopit tak, že čím těsnější 

byl vztah mezi osobami, tím intenzivnější, náročnější a samozřejmě delší bude proces 

zvládání situace.  

 Senioři jsou řazeni do rizikové skupiny lidí, kteří se velmi obtížně a dlouhodobě 

vyrovnávají se zvládáním ztráty životního partnera. Situace spojená se zvládáním této ztráty 

je často silným traumatickým zážitkem. 

 

 První reakcí na oznámení smrti partnera bývá v mnoha případech tzv. ohlušení, nebo-li 

oněmění, kdy pozůstalý není schopen uvěřit sdělené informaci. Tento stav se postupně snižuje 

a podle Haškovcové (2000, s. 90) trvá do doby pohřbu. Mějme však na paměti, že reakce jsou 

velmi rozdílné a nelze dopředu odhadnout, jaké reakce se od pozůstalého dočkáme. Samotné 

zvládání ztrát je značně individuální záležitostí a prožívání ztráty je tak emočně pestré. Ve 

většině případech si jsou bezprostřední reakce značně podobné. Převažují pocity lítosti, 

hněvu, bezmoci a strachu, co bude dál. Ale i tak existují výjimky - rozdílné reakce. Za  

standardní reakci je obecně považován pláč. Ten se však dostavit nemusí, může místo něj 

nastoupit hysterický smích, apatie, agresivní odmítnutí skutečnosti, či jiné neočekávané 

reakce. Mysleme na fakt, že nejsme stejní a někteří jedinci v rámci šoku nejsou schopni pláče, 

jako prvotní reakce na oznámení partnerova úmrtí. Jakékoliv projevení emocí (i těch nejméně 

očekávaných) se považuje za součást procesu zvládání ztráty a je nedílnou součástí truchlení. 

 Procesu truchlení, významu rituálů a poradenství pro pozůstalé, se věnuji 

v samostatných podkapitolách. 

 

 Po nečekané ztrátě převládají u pozůstalých osob pocity zmatenosti, stavy 

dezorientace a obavy, jak zvládnou záležitosti související s truchlením, se kterými doposud 

neměli žádnou zkušenost. Právě v tomto období se pozůstalí obracejí na své příbuzné, přátelé, 

sociální pracovníky, lékaře, pracovníky pohřebních služeb a nebo na pastorační pracovníky. 

Očekávají, nebo potřebují pomoc a podporu zejména při zařizování náležitostí spojené 

s přípravou pohřbu. Právě rituál pohřbu slouží ke snadnějšímu přijetí ztráty partnera - je zde 
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prostor k definitivnímu rozloučení se. Pomoc od profesionálního poradenství pro pozůstalé je 

vyhledávaná až později. 

  

 Pro dobré vypořádání se změnou v důsledku ztráty, je pro pozůstalé téměř 

nevyhnutelně nutné vytvořit a najít si nové konstruktivní způsoby následujícího života. Se 

zvládáním stresu a zátěže je nutné vést boj a především se snažit o změnu, což pomáhá 

v procesu adaptace na nově nastalou životní situaci. Z neefektivního zvládání pramení jen 

další zdroj stresu a z nedostatku schopností k adaptaci se mohou rozvíjet problémy 

psychiatrického rázu (například deprese, suicidální myšlenky, atd.), kde je pak nutné 

zasáhnout pomocí krizové intervence.  

 

 Ráda bych velmi krátce zmínila přijímání ztráty u věřících osob. Tito lidé berou 

odchod blízké osoby pouze jako přechodnou dobu a utěšují se myšlenkou, že se s mrtvým 

brzy setkají - v posmrtném životě. Mohou hledat útěchu například ve spiritualitě, která je pro 

ně vlastním druhem terapie.  

 

 Špaténková (2013, s. 87) uvádí, že proces vypořádání se se ztrátou trvá obvykle šest 

měsíců, až jeden rok. Doporučuje ale, aby se pozůstalým dalo alespoň 13 měsíců času. Také 

uvádí, že vdovám, které truchlí nad smrtí milovaného manžela, trvá zvládnutí ztráty průměrně 

tři až čtyři roky. Proces zvládání ztrát však pokračuje v různých podobách po celý zbytek 

života pozůstalého.  

 

 Závěrem bych ráda uvedla desatero, které mapuje zásadní body svépomoci 

pozůstalých. Najdeme jej zformulované v knize od N. ŠPATÉNKOVÉ (2013, s. 179): 

1. „Zapojte se do přípravy pohřbu 

2. Věnujte pozornost tomu, co jíte a pijete 

3. Zachovejte pokud možno normální režim 

4. Posuďte svůj zdravotní stav 

5. Hovořte o zemřelém člověku 

6. Dovolte si truchlit 

7. Udělejte si čas na truchlení 

8. Dovolte si zlostné pocity 

9. Dovolte druhým, aby vám pomáhali 

10. Nebojte se vyhledat pomoc.“  
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2.1    Zármutek a truchlení 

 

 Zármutek a truchlení jsou zcela přirozené reakce člověka na situaci, kdy zemře někdo 

z jeho blízkých. Z výpovědí mých respondentek se jedná o intenzivní pocit smutku a 

přidávajících se pocitů viny, opuštění, zoufalství, zmatku, znechucení, bezmoci a hněvu, jež 

se porůznu mohou střídat. Prožívání zármutku je součástí procesu vyrovnávání se se ztrátou 

blízké osoby, který je nazýván truchlení. Charakteristickými projevy zármutku jsou pocity 

smutku, bezmoci, strachu a obav, pocity vzteku. Přidružuje se únava, problémy se spánkem, 

nechutenství, problémy se soustředěním, možné vyhýbání se kontaktu s lidmi, ztráta zájmu o 

dění kolem, aj.  

 

 Zármutek je náročná citová práce, je to boj s vlastními emocemi a tělem. Jde o 

komplexní prožitek, projevující se na několika úrovních - na úrovni emocionální, tělesné, 

kognitivní a na jednání truchlících osob. Avšak pamatujme, že jde o prožitky zcela normální, 

přirozené a postupně slábnoucí. Kubíčková (2001, s. 120-145) úrovně zármutku rozděluje 

následovně: 

• Projevy lidských emocí. U truchlících zaznamenáváme rozličné reakce, 

nejčastěji je to šok, žal, úzkost, otupělost, strach, beznaděj, bezmoc, sklíčenost, 

nedůvěra, obsedantní zabývání se vzpomínkami na zemřelého, zmatek, 

dezorientace, aj. 

• Projevy kognitivní. Rodí se depresivní myšlenky, odmítání skutečnosti, aj. 

• Projevy chování a jednání. Nejvýznamnějším zástupcem této kategorie je 

pláč. Dále pak únikové reakce (návykové látky, suicidální tendence, zanícení, 

nemoc..), poruchy spánku a příjmu potravy, odmítání sociálních kontaktů, aj. 

• Projevy tělesné. Zařazuje se sem únava, sevření hrdla, problémy s dýcháním, 

třes,senzorická přecitlivělost, svírání u srdce, porucha imunitního systému,  

  nedostatek energie, aj. 

 K těmto projevům zármutku se mohou přidružit zdravotní, psychické a sociální 

problémy. Je nutné dávat pozor na spirituální krizi, kdy může u truchlícího velmi snadno dojít 

k absolutní ztrátě smyslu života.  

 

 Proces truchlení nastupuje bezprostředně po pohřbu. Po-pohřební období slouží pro 

oplakávání milované osoby a dává prostor pro přijetí nové identity, tj. přijetí nové role (př. 

vdova) a přijetí nového způsobu života, života bez zemřelého. Speciálně pro toto období se 
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začalo rozvíjet speciální poradenství pro pozůstalé, které pomáhá zármutek a žal v rámci 

možností zvládat.  

 

 Jak již mohlo z textu vyplynout, truchlení a zármutek jsou potřebné reakce, při kterých 

by měl být i sám truchlící aktivním a snažit se přijmout ztrátu jako realitu, prožívat zármutek, 

adaptovat se na svět bez mrtvého a citově se od něj odpoutat.  V následujícím textu je popsán 

průběh procesu truchlení. 

 

 2.1.1    Proces truchlení 

 

 Truchlení je komplexní psychickou, sociální a somatickou reakcí na ztrátu blízkého 

člověka. Proces se dotýká celé osobnosti truchlícího. Nejedná se o neměnný stav, jde o 

vyvíjející se proces, který má svůj začátek i konec. Pozůstalí konec v prvotních fázích nevidí. 

V rámci svého vyčerpání a nedostatku sil nabývají domnění,  že z jejich trápení není cesty ven 

a tudíž nemůže nikdy skončit. Prožitek celého procesu je pro pozůstalé nezbytný. Truchlení je 

nutné prožít celé, zpracovat ho a vypořádat se s ním, čímž pak dojde k akceptaci ztráty a 

nikoliv k izolaci truchlících. 

 

 Proces truchlení je obtížné časově uchopit, je nutné respektovat individuální rozdíly 

mezi truchlícími. „Kdy truchlení u pozůstalých začne, jaký bude mít průběh a kdy skončí, 

záleží na celé řadě okolností.“ (KUBÍČKOVÁ, 2001, s. 43) Proto je dobré dopřát truchlícímu 

tolik času, kolik potřebuje. Ne vždy stačí tolik času, kolik si okolí pozůstalého myslí, že je pro 

vyrovnání se ztrátou třeba. 

 „Přestože je proces truchlení vysoce individuální záležitostí a projevy zármutku jsou 

multideterminovány, můžeme identifikovat jistá stádia, kterými procházejí všichni ti, kterým 

se přihodila nějaká signifikální ztráta. (ŠPATÉNKOVÁ, 2004, s. 56). Členění procesu do 

jednotlivých fází pomáhá strukturovat konkrétní reakce v časovém horizontu, avšak 

v odborné literatuře nenajdeme jednotnost fází procesu truchlení. Proto jsem si vybrala 

následující autory, u kterých mi přišlo rozdělení fází nejpochopitelnější a zároveň 

nejznámější. 

 Kubíčková.(2001, s. 37-42) dělí stádia truchlení do tří fází: 

• Stádium konfuze - krátké období šoku, otřesu a zmatku 

• Stádium exprese - intenzivní období ventilace zármutku a žalu  
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• Stádium adaptace - přizpůsobení se životu, ve kterém se zemřelý schází, 

nikoliv smíření s tím, že zemřel.  

 Brown, Pullen, Scott (sec. cit. In: Kubíčková, 2001, s. 34.-36) hovoří o truchlení, jako 

o procesu, který dělí do čtyř fází:  

• Šok a otřes (trvá hodiny až dva dny) - zmatenost, omráčenost, nevěřícnost 

• Fáze sebekontroly (trvá do večera dne pohřbu) - příprava a organizace pohřbu 

znemožňují pozůstalým, aby zcela podlehli svému zármutku. 

• Regrese (trvá jeden až tři měsíce) - pláč, apatie, úzkost, dezorganizace 

• Adaptace (trvá obvykle až jeden rok) - opětovné získávání sebekontroly, 

smíření s tím, co se stalo. 

 

 Dobrým znamením zvládnutého procesu truchlení nám mohou být například tyto 

indicie: vzpomínky na mrtvého už nepůsobí tolik bolest, pozůstalý už dokáže o mrtvém 

hovořit bez výrazných tělesných a emočních projevů. Pozůstalý je schopen vést opět běžný 

každodenní život - v rámci možností, samozřejmě. Kdo projde podle Vodáčkové (2007, s. 

312) dobře procesem truchlení, setká se sám se sebou a lépe si porozumí, zůstává 

v intenzivnějším kontaktu se svými emocemi, otevírají se mu nové možnosti k utváření 

vztahu a s vědomím zvládnuté krize přichází i nová síla.  

 

 2.1.2    Význam rituálů v období ztráty 

 

 Odborná psychologie rituál chápe jako nakládání s prvky stereotypu, což má být 

opakování určitých činností s jasně danými pravidly. Rituály mění a třídí pohled lidské 

společnosti na důležité životní mezníky, vážou se ke každému zásadnímu zlomu v lidském 

životě - dají se tedy hojně využívat v době truchlení. Právě ztráta, smutek a truchlení jsou 

témata, u kterých nás přítomnost rituálů nijak nepřekvapí. Smutek je dle Van Gennepa (1996, 

s. 137) stav pomezí pro pozůstalé, do nějž vstupují odlučovací rituály a z nějž vystupují 

rituály opětovného začlenění do obecné společnosti, což jsou například rituály ukončení 

smutku. Rituály slouží k usnadnění opuštění dřívějších vztahů se zemřelým a k přechodu 

k nové sociální roli pozůstalého. Chápejme to tedy tak, že rituál pozůstalému zprostředkuje 

pomyslný přechod, např. ze sociální role manželky, do nové sociální role vdovy.  

 

 Abychom byli schopni lépe se vyrovnat se smutnou událostí, vstřebat jí, pochopit a 

posunout se dál, musíme v rituálu spatřovat jeho funkci zachycení nastávající životní změny. 
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Tošnerová (2009, s. 96) však upozorňuje na to, že rituály související se smrtí nám v naší 

současné sociokultuře nejsou blízké a o smrti a o všem, c čím je spojena, nechceme ani vidět, 

ani slyšet - tabuizujem jí.  

 

 Přistupme k přiblížení jednotlivých typů rituálů, které pomáhají s překlenutím těžkého 

období ztráty milované osoby, ale mějme na paměti, že díky již zmiňované tabuizaci smrti, 

není pro truchlení dostatek sociálních rituálů, což potvrzuje i Tošnerová (2009, s. 97)  

 

 Pohřeb, jako rituál, neztrácí svůj význam ani dnes,i když lidstvo provází odnepaměti. 

Mezi sociálními rituály je považován za jeden z nejdůležitějších. Jedná se o oficiální 

rozloučení se zemřelým, přičemž Haškovcová (2000, s. 96) pohřební rituál definuje jako 

„souhrn společenských, případně náboženských úkonů, které souvisejí s pochováním mrtvého 

těla“ zemřelé osoby. Mnohými lidmi je pokládán za poslední dar, který mohou pozůstalí 

svému milovanému dát, což potvrzuje ve své publikaci i Kubíčková (2001,  s. 343), která dále 

uvádí, že pohřeb je projevem uznání a úcty k zemřelému. Pohřbení slouží k vyrovnání se 

s těžkou životní situací, osvětlí neznámou cestu a může částečně pomoci s nalezením pevné 

půdy pod nohama. Van Gennep (1996, s. 136)  zařazuje pohřeb do rituálů přechodových, 

který dokáže usnadnit transformaci vztahu k zemřelému. Citových vazeb k zemřelému se 

nelze samozřejmě jednoduše vzdát, ale je možné je v sobě přepracovat. Dochází k určitému 

rozvázání vztahu s mrtvým - tedy k přerušení daných sociálních rolí a závazků. Přítomnost 

lidí na smutečním obřadu je také vyjádřením podpory pro pozůstalého. Pohřby, jakožto 

rituály, nás provázejí  prakticky po celou dobu lidské existence a vždy sloužily k uvolnění 

emocí a to ať už pozitivních či negativních. Tošnerová (2009, s. 96) poukazuje na nízkou 

statistiku pohřbů, kdy především ve větších městech přibývají pohřby bez obřadů a bez 

přítomnosti rodiny. Pohřeb bez obřadu může být důsledkem nemalých finančních výdajů, či 

velké emoční zátěže pro pozůstalé. Mnohdy je pohřeb brán jako prostý mechanismus, který 

odvádí a tlumí emoční reakce. 

 

 Dalšími rituály, které se kolem pozůstalých objevují jsou například kondolence. 

 

 Návštěvy hřbitova. Není vhodné truchlící od tohoto rituálu odrazovat. Dochází zde 

k duchovnímu souznění, které je nesmírně užitečné a v určitém smyslu pozůstalým pomáhá. 

Pozůstalý si při návštěvě hrobu milované osoby vybavuje vzpomínky, uchovává k zemřelému 

i nadále jakýsi druh vztahu - který je samozřejmě jiný, než býval předtím, protože dochází 

k oslabení prožitku a k individuální transformaci vztahu k zemřelému. Při návštěvách 
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hřbitovů je příležitost k navázání sociálních kontaktů s ostatními návštěvníky hrobů. 

Častokrát jsem byla svědkem neplánovaného, i plánovaného setkání několika vdov u nás na 

hřbitově v Holubicích, kdy přinesly mrtvým manželům květiny, poklidily kolem hrobu, 

zapálily jim svíčky a pak si při posezení na lavičce společně povídaly, co je u nich nového, 

jak se mají. Je však důležité, zvláště na velkých hřbitovech, dbát o svou bezpečnost. Na 

samotnou starší vdovu může v tmavém zákoutí odlehlé části hřbitova čekat jakékoliv 

nebezpečí - úraz, kriminální čin, aj.  

 Pro pozůstalé je návštěva hrobu individuálním rituálem, se kterým se neztotožňuje 

každý. Do takovýchto individuálních rituálů dále patří například zapalování svíček v nějaký 

čas (např. výročí úmrtí), modlení, chození na společná oblíbená místa, „rozhovory“ se 

zemřelým, vaření oblíbeného jídla mrtvé osoby (např. v dny, kdy měl narozeniny), atd. 

 

 Mezi další rituály, které lidé zasažení ztrátou provozují, patří například dodržování 

zádušních mší v den výročí smrti zemřelého a uctívání památky zesnulých. Velmi 

oblíbenými jsou rodinné rituály. Špaténková (2013, s. 133) píše, že rodinná setkávání jsou 

pro rodinu v chaotickém období truchlení velmi užitečná, neboť pomáhají udržet pocit 

sounáležitosti a kooperaci jednotlivých členů v rodině. Dále uvádí, že se mohou konat 

v pravidelně stanovených intervalech, nebo v souvislosti s nějakými významnými dny 

(výročí, narozeniny, svátky, apod.).  

 

 Co se týče seniorů, z vlastní zkušenosti nabyté z Kavárničky dříve narozených
2
 vím, 

že velmi oblíbenými rituály starších lidí jsou různá setkávání. Nejen rodinná při 

narozeninách, kdy se udržuje primární rodinné jádro, ale i při různých kulturních akcích, při 

svatbách, již zmiňovaných pohřbech, křtech a při rozmanitých obyčejích během svátků. Jako 

příklad uvedu Vánoce, kdy se lidé setkávají v kostele při půlnoční mši, nebo Masopustní 

průvod, kdy se setkávají s přáteli a rodinou v průvodu masek, nebo nad vínem a 

zabíjačkovými hody.  

 

 Hlavní podstatu rituálů tedy můžeme spatřovat v jejich smysluplnosti. Dávají člověku  

motivaci žít svůj život dále, i po ztrátě životního partnera. Pořád je pro co žít. Naplňují 

pozůstalému den a jsou pro něj důležitým hnacím motorem kupředu - pomáhají lépe se 

vyrovnávat s nově nastalou situací.  

 

                                                
2  Kavárnička dříve narozených - provozuje obec Holubice, ve které žiji. Setkávají se zde nejen senioři z naší 

obce, ale i z přilehlých obcí. Koná se 1x měsíčně. Stála jsem při jejím zrodu (r.2009) a aktivně pomáhám při 

organizaci akcí. 
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 2.1.3    Posttraumatická stresová porucha 

 

 „Z medicínského pohledu jde o klinickou jednotku, která se vyznačuje tím, že u člověka 

dochází k znovuoživení traumatu v neodbytných vzpomínkách.“ ( MAREŠ,  2012, s. 19). Staří 

lidé jsou počítáni k rizikové skupině, která se obtížně vyrovnává s traumatickými událostmi. 

Proto se posttraumatická stresová porucha může rozvinout i u seniorů a je tedy velmi důležité 

na toto riziko myslet. Čím větší je trauma s bezmocí se mu bránit a menší podpora od 

vnějšího okolí, tím je pravděpodobnost rozvoje této poruchy vyšší. Samozřejmě, ne všichni 

po prožití traumatu onemocní posttraumatickou stresovou poruchou. Je však nutné, se se 

svými pocity a prožitky někomu svěřit - blízkému okolí, nebo se obrátit na odbornou pomoc, 

neboť každá závažnější změna je zdrojem stresu, který je nutný zpracovávat. Každá 

traumatická událost má na jedince negativní dopady, které postihují nejen psychické, ale i 

somatické zdraví. Neřešení nastalých problémů může vyústit až v chronický stav s trvalou 

změnou osobnosti. 

 

 Do této podkapitoly úmrtí blízké osoby jednoznačně patří. Zejména úmrtí životního 

partnera. Především pro seniory je ovdovění velmi rizikovou a závažnou situací. Tato životní 

událost je ve většině případů prožívána jako trauma, které pozůstalým silně psychicky otřáslo. 

Ovdovělý zažívá skutečný pocit bezmoci, což může být pomyslným spouštěčem pro rozvoj 

posttraumatické stresové poruchy. Dostaví se stresová reakce na trauma, kdy můžeme 

pozorovat například měnící se vnímání celé události. Projevů je celá řada, uvedu pouze pár 

příkladů: pozůstalý má tendenci utíkat, nebo naopak ztuhne, ztrácí nad sebou kontrolu a 

chová se jinak než obvykle, prudce se u něj střídají emoce, atd. Tyto stavy mají velmi 

kolísavý průběh a většinou se po čase upraví. 

 Příznaky buď odeznějí v průběhu času samy, nebo přetrvávají mnoho let a někdy i 

celý život. Typické příznaky počínajícího posttraumatického rozvoje jsou zpočátku 

zaměnitelné s obvyklými reakcemi na ztrátu partnera. Pokud tyto reakce trvají déle, jak jeden 

měsíc, můžeme už začít hovořit o posttraumatu. Reakce se tedy mohou objevit okamžitě, 

většinou však přicházejí až s odstupem času. „Odborníci rozdělují příznaky posttraumatické 

stresové poruchy do čtyř hlavních skupin:  

• 1. Dotírající vzpomínky a sny  

• 2. Ztráta pozitivních emocí  

• 3. Vyhýbání se  

• 4. Zvýšená psychická a fyzická vzrušivost:“ (PRAŠKO a kol., 2003, s. 32).  
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Hlavním rysem jsou však úzkostné vzpomínky. 

 

 Vyrovnávání s traumatem má svůj typický průběh. Kořán (sec. cit. In: Mareš 2012, s. 

18) rozlišuje pět obecných fází:  

• 1. fáze omráčení a šoku (začíná bezprostředně po traumatické události a trvá 

24-36 hodin) 

• 2. fáze výkřiku „co se stalo?“ s pocity přítomnosti mimo realitu, ochromení 

aktivity či naopak puzení k nadměrné aktivitě (trvá do 3 dnů od začátku 

traumatické události)  

• 3. fáze hledání smyslu událostí - „proč nás to potkalo?“ (přibližně 3-14 dnů po 

traumatické události) 

• 4. fáze popření a zase znovuprožívání události (přibližně 2-8 týdnů po 

traumatické události)  

• 5. posttraumatická fáze (přibližně 1-3 měsíce po traumatické události. 

  

  Jak tedy může vypadat rozvíjející se posttraumatická stresová porucha u ovdovělé 

ženy? Přichází celkové oslabení ve vyrovnávání se ztrátou partnera. Ubývají pozitivní emoce 

a přibývá negativních. Vdova se rozpomíná na zažité trauma (například přijetí sdělení o 

smrti), které v ní vyvolává záchvaty smutku. Tím si znovuprožívá stresující událost, což 

s sebou přináší znovuprožití emocí i vegetativních stavů. Znovu tak prožívá bolest a smutek. 

Není schopna prožívat radost, ztrácí chuť do života, během dne se nudí a bojuje s úzkostnými 

vzpomínkami a suicidálními tendencemi. Mohla bych jmenovat dál, ale podle mého názoru 

jsou tyto prožitky u vdov nejčastějšími.  

 U ovdovělých mužů je průběh stejný, ale neodpustím si poznamenat, že u mužů 

převládá riziko spáchání sebevraždy, neboť muži končí svůj život sebevraždou 4-5x častěji 

než ženy. V populaci podle věku počet sebevražd narůstá a naprostého vrcholu dosahuje 

kolem věku 50 let; pak klesá a znovu, ovšem jen mírně, roste ve věkové skupině 70-80 let. „V 

ČZ spáchalo sebevraždu za období 2006 – 2010 celkem 7 120 osob, z toho 5887 mužů a 1233 

žen.“ (Český statistický úřad) 
3
 

 

 

 

                                                
3 Český statistický úřad. [online]. ©2013. [cit. 19.11. 2013]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/sebevrazdy_zaj 

 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/sebevrazdy_zaj
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 2.1.4    Patologické reakce 

 

 Značným rizikem ztráty partnera ve stáří je, že proces truchlení může velmi snadno 

přejít do patologické formy, například do deprese. Patologické reakce mají stejné projevy jako 

u běžného přirozeného truchlení, odlišná je „pouze“ intenzita a délka prožívání zármutku. 

Úmrtí partnera je všeobecně vnímáno jako jeden z největších stresorů v životě člověka a 

patologické reakce na ztrátu tedy nejsou ničím ojedinělým a nečekaným. 

 

 Lindemann (sec. cit. In: Kubíčková 2001, s. 151) pojmenoval dvě velké kategorie 

patologických reakcí zvládání zármutku a to: Opožděné reakce (reakce na ztrátu odložené o 

týdny, i léta) a zkreslené reakce. Zkreslených reakcí uvádí Lindemann celkem devět: 

• Hyperaktivita bez prožití pocitu ztráty 

• Získání symptomů poslední nemoci zemřelého 

• Lékařsky uznaná nemoc  (psychosomatická či autoimunní) 

• Změna ve vztahu k přátelům a příbuzným 

• Zaryté nepřátelství vůči určitým osobám 

• Skrývání nepřátelství, ale získání upjatého a formálního chování 

• Dlouhodobá ztráta modelů sociální interakce 

• Činnosti mající negativní vliv na vlastní sociální a ekonomická status 

• Deprese 

 

 Deprese bývá často zaměňována s běžným procesem truchlení. Obvykle je vyvolána 

silným pocitem zármutku, ztráty nebo zoufalství a jedná se o jednu z nejzávažnějších forem 

patologického truchlení. Nejzávažnějším rizikem u deprese je hrozící možnost sebevraždy. 

Depresí podle Stuchlíkové (2002, str. 155) trpí cca 10% populace, přičemž 2x častěji jsou 

postiženy ženy než muži. Vyšší výskyt depresí v seniorské populaci zapříčiňují především 

psychosociální faktory. 

 

 Worden (sec. cit. In: Kubíčková 2001, s. 153)  rozlišuje patologické reakce na ztrátu  

jako chronické, odložené, přehnané a larvované. Odložené (potlačované, zbržděné, odsunuté) 

a nezvykle přehnané reakce dle mého názoru není nutné nijak blíže představovat, již z názvu 

lze jasně odvodit obsah problematiky. Chronické projevy truchlení jsou dlouhodobějším 

procesem, který se vyznačuje například nekončícím smutkem, zoufalstvím a tzv. 

„mumifikací“, kdy truchlící udržuje věci ve stavu, v jakém byly, než partner zemřel. Pro 
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 larvované reakce používá Worden termín „afektivní ekvivalenty zármutku,“ protože 

následující jmenované symptomy nejsou v pravém slova smyslu afektivní, projevují se jako 

psychosomatické či psychiatrické symptomy, nebo poruchy chování.  Nejčastěji se tedy jedná 

o symptomy jako již výše zmiňovaná deprese, nebo alkoholismus, fobie, hypochondrie, 

záchvaty paniky, poruchy osobnosti, trvalé a především intenzivní pocit viny, atd.  

 Patologické projevy můžeme obecně nazvat jako abnormální a chorobné projevy 

truchlení, kterým je důležité porozumět a věnovat jim pozornost. Je zde na místně odborná 

péče! V praxi jsem se setkala s vdovou, které ve svých chronických představách hledala 

útěchu v okultismu a současný svět vnímala jako život v záhrobí, kde žije společně se 

zemřelým partnerem. Halucinační psychózy do patologických reakcí samozřejmě také patří. 

Tato žena byla přímo zahlcena představami o zemřelém, naprosto se s ním identifikovala 

(napodobovala jeho projev) a zajímala se pouze o věci, které s mrtvým partnerem nějak 

souvisely.  

 

2.2    Sociální opora ze strany nejbližších 

 

 Sociální opora se vyznačuje vzájemnou pomocí v těžkých chvílích a situacích, jako je 

právě smrt v rodině. Správná opora spočívá v dobrých interpersonálních vztazích, v sociálním 

zázemí rodiny, širšího příbuzenstva, přátel, sousedů a známých. Je však důležité mít na 

paměti, že i ostatní členové rodiny mohou být smrtí zasaženi a též truchlí. Z rodiny se tak 

může stát rodina dysfunkční, mohou se více projevovat dříve potlačované problémy a 

v takovýchto případech si vzájemnou oporu nejsou schopni poskytnout a je zapotřebí vyhledat 

pomoc odborníků. Díky pevné a zdravé sociální opoře blízkých, objevuje truchlící skryté a 

dosud nevyužívané možnosti, které do té doby neměl příležitost vyzkoušet. Pomoc od 

blízkých má při truchlení svůj nezastupitelný význam. Důležitá už je jen samotná nabídka 

opory a pomoci, neboť vědomí, že druzí jsou připraveni pomoci, je velice příznivé pro danou 

situaci.  

 

 Fáze řešení svých trápení s blízkými lidmi je důležitou součástí vyrovnávacího 

procesu se ztrátou partnera. Truchlící má možnost přirozeně probírat své myšlenky a pocity, 

přičemž se mu dostává zpětné vazby ve formě porozumění, rady, ale už samotná blízkost 

známé osoby je velmi blahodárná. Toto tvrzení podporuje i Úlehla (sec. cit. In: Kubíčková 

2001, s. 188), který pokládá za důležité, že truchlícího někdo vyslechne, povzbudí, že se 
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vypovídají, vypláčou, že nejsou tak opuštění, tak sami, jak si mysleli. Dále však upozorňuje, 

že se laická pomoc obvykle nevyhne banálním frázím, které nejsou nijak účinné, spíše naopak 

- pro truchlící mohou být někdy velmi zraňující. Proto si myslím, že truchlícím nejvíce 

pomáhá přítomnost někoho blízkého a ochota s konkrétní pomocí - například s zařizováním 

pohřbu, nebo pomocí v chodu domácnosti. I tato pomoc však musí být poskytována s mírou, 

protože truchlící si může velmi snadno vytvořit závislost na druhých a pasovat se do role 

nesoběstačného.  

 

 Sociální oporu od blízkých můžeme rozdělit do tří kategorií: 

• Emocionální opora - možnost pohovořit o problémech, poskytování 

důležitých emocí (láska, empatie, víra,..) 

• Kognitivní - zprostředkování informací, nebo rad 

• Materiální - praktická pomoc, hmotná, materiální (finanční,..) 

 

 Sociální opora nejbližších má však i svá negativa. Jak jsem již uváděla, může vést 

k nesoběstačnosti, závislosti na druhých, ohrožuje sebedůvěru a sebeúctu, přináší pocit 

bezmoci a manipulace, nebo poskytovaná pomoc vůbec neodpovídá potřebám truchlícího. 

 

2.3    Poradenství pro pozůstalé 

 

 Poradenství pro pozůstalé je náročná oblast profesionálního poradenství. Jedná se o formu 

vhodné odborné pomoci při adaptaci na ztrátu blízké osoby. Pozůstalí lidé potřebují v období 

překonávání ztráty pomoc a podporu. Jakmile je primární zdroj pomoci (podpora rodiny a 

nejbližších) vyčerpán, či není vhodný a nebo není k dispozici, přichází na řadu možnost čerpání 

pomoci od odborných zdrojů - u pracovníků v pomáhajících profesích. Proto jsem se rozhodla 

krátce zařadit i tuto podkapitolu. 

 

 2.3.1    Specifika a principy poradenství pro pozůstalé 

 

 Špaténková (2013, s. 13) uvádí, že se v naší republice konstituuje poradenství pro 

pozůstalé jako legitimní oblast poradenství. Dále uvádí, že pozůstalí čím dál častěji 

vyhledávají pomoc formalizovaných institucí, kdy kontaktují například některou z poraden 

nebo linek důvěry. Vyhledávání odborného poradenství přichází zhruba tři, nebo čtyři měsíce 
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po ztrátě blízké osoby, kdy přirozené zdroje pomoci od nejbližšího okolí začínají slábnout a 

pozůstalí se stále cítí „utopeni v žalu“ a potřebují poradit, jak se svým zármutkem dále 

zacházet.  

 Pomoc a podporu může pozůstalým poskytnout prakticky kdokoliv z pracovníků 

v pomáhajících profesích, jako je lékař, psycholog, sociální pracovník, pracovník hospice, 

duchovní, či zaměstnanci pohřební služby. Je však nutné mít na paměti, že ne každý 

pracovník v pomáhajících profesích musí být automaticky dobrým poradcem. MMR 
4
 uvádí, 

že poradce pro pozůstalé musí splňovat určité nároky. Také Špaténková (2013, s. 19) 

zdůrazňuje, že tato oblast poradenství vyžaduje nejen specializované znalosti a dovednosti, 

ale také jiný přístup ve vztahu k pozůstalým klientům a více než jakékoli jiné poradenství se 

odvíjí především od osobnostních kompetencí poradce. Mezi osobnostní kompetence patří 

znalost pozitivních a negativních efektů vlastní osobnosti, vlastního chování, osobnosti i 

fyzické atraktivity, apod. 

 

 Hlavními cíly odborného poradenství pro pozůstalé jsou například: pomoc 

pozůstalému ověřit a uznat skutečnost ztráty blízké osoby, dále pak pomoc pozůstalému při 

ventilaci emocí i při zvládání latentních afektů. Do cílů spadá i pomoc pozůstalému překonat 

různé překážky při procesu adaptace na novou realitu (na svět, ve kterém zemřelý schází) a 

podporování pozůstalého při emocionálním odpoutávání se od zemřelého, apod.  

 

 Worden (sec. cit. In: Špaténková 2013, s. 41) vymezuje základní principy 

profesionálního poradenství: 

• Pomoci pozůstalým v akceptaci jejich ztráty 

• Pomoci pozůstalým identifikovat jejich potřeby a vyjádřit je 

• Pomoci pozůstalým žít dál bez zemřelého  

• Podporovat pozůstalé v emocionálním odpoutávání od zemřelého 

• Poskytnout pozůstalým prostor a čas pro truchlení 

• Interpretovat „normální reakce na ztrátu“ 

• Respektovat individuální rozdíly v truchlení 

• Poskytovat pozůstalým kontinuální podporu 

• Prozkoumat obranné mechanismy pozůstalých 

• Identifikovat potíže a doporučit adekvátní pomoc 

                                                
4 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, [online]. ©2010. [cit. 25.1. 2014]. Dostupné z: 

http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Pohrebnictvi/Koncepce-Strategie/Pece-o-pozustale-v-  
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3    Znevýhodněný status osamělých starších žen 
  

 Starší osamělé ženy jsou s problémy se kterými se potýkají na samém okraji zájmu 

společnosti. Být ženou, k tomu starou a ještě navíc osamělou, to pro některé z těchto žen 

znamená status „neexistující problému“ - a co neexistuje, to není společností řešeno! Tento 

smutný fakt potvrzuje i Tonešnerová (2009, s. 23), která píše, že u nás zatím problému 

osamělých starších žen není věnována dostatečná pozornost.  

 

 Jejich znevýhodnění spatřujeme například v dávkách starobního důchodu. Převážná 

většina žen celý život pečovala o rodinu -  o děti, manžela, staré a nemocné rodiče; mají tedy 

odpracováno málo let a tím získávají znevýhodněné postavení v penzi: pobírají nízký starobní 

důchod. Dokud žije starší žena ve dvojčlenné domácnosti s partnerem, je vše v rámci 

možností v pořádku. Po úmrtí životního partnera se však může snadno dostat do tíživé 

psychické, sociální a ekonomické situace. Zde se začínáme dotýkat citlivé otázky, kterou řeší 

gender jako problematickou fázi: co se děje s ženami po úmrtí partnera? 

 

 Osamělé ženy v akutní fázi smutku prožívají hluboký a neutišitelný pocit opuštěnosti a 

bezradnosti. Náhle jsou osamělé, bez partnera, bez jeho opory a lásky, v prázdném bytě, bez 

stabilního finančního zajištění. Nikdy předtím se necítily tak samy a musí začít řešit doposud 

neznámé a složité situace, které se týkají nejen pohřbu. Jejich finanční situace se 

zkomplikovala, někdy jsou nuceny opustit starý byt a přestěhovat se do menší/levnější bytové 

jednotky. Takovýmto náhlým změnám lze předejít preventivními opatřeními ještě za života 

partnera. Žena by měla vždy počítat s variantou, že bude jednou sama, s čímž by měly 

souviset jistá ekonomická i sociální opatření. Dále by si měla plánovat, jak bude ve stáří sama 

žít, najít si způsob života, aby byl i ve stáří zajímavý, smysluplný a kvalitní. Ženy se tak po 

odchodu manžela mohou snadněji vyhnout pocitům, že jejich život už nemá cenu a že samy 

žít nedokážou.  

 

 V dnešní moderní společnosti vznikají různé volnočasové kluby osamělých žen. Není 

to záležitostí pouze velkých měst. Jako příklad bych opět ráda uvedla naší obec Holubice. 

Jedenkrát do měsíce obec pořádá tzv.„Babinec“, na kterém se scházejí všechny ženy různých 

věkových kategorií - muži mají vstup zakázán (pánové mají vlastní zájmové kluby myslivců, 

holubářů, rybářů, atd. Senioři, muži i ženy se dohromady scházejí při pravidelně pořádané 

„Kavárničce dříve narozených.“, kterou pořádá náš Klub seniorů). Sama se „Babinců“ v naší 

obci čas od času účastním a vždy z nich odcházím s příjemným pocitem skvěle prožitého 
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podvečera. Všimla jsem si, že naše obec šla spolu s dalšími příkladem ostatním obcím, díky 

čemuž se podobné kluby pro ženy začínají zakládat i v širším okolí a nejsou výsadou pouze 

velkých měst. Jako poslední, ale zásadní informaci k „Babinci“ chci uvést, že většinu 

návštěvnic našich setkání tvoří právě vdovy, žijící v jednočlenné domácnosti. 

 Další volnočasové aktivity, které jsou vhodné pro osamělé ženy mají nejrůznější 

formy. 

Hlavními principy těchto aktivit podle Holczerové (2013, s. 29) jsou: samostatný výběr 

činnosti, kterou chce seniorka dělat dobrovolně, dělá jí ráda, přináší pocit uspokojení a 

uvolnění, dále přináší odpočinek, rekreaci, zábavu a slouží jako koníček.  

 

 Znevýhodnění starších osamělých žen vidíme dále v jejich počtu. Ve společnosti je 

více starších žen, než mužů. Ve vyšším věku je obtížné najít nového vhodného partnera, a 

proto ženy zůstávají většinou samy. Muži se dožívají nižšího věku, což přináší starším ženám 

status vdovy a osamělosti. I když ženy žijí většinou déle, často může být jejich funkční stav 

horší. Dochází ke zhoršení duševního zdraví, k vyšší nemocnosti a následně k vyšší 

pravděpodobnosti potřeby institucionální péče. Měla jsem praxi v Domovech pro seniory 

v Praze, Smečně a Českém Brodě a ženy vždy svým počtem převládaly nad počtem 

mužských obyvatel.  

 

3.1    Genderové stereotypy 

 

 Co je podstatou termínu gender? Je založen primárně na sociokulturních rozdílech, 

tedy na vlivu kultury a společnosti při formování vlastností žen či mužů. Zmiňované vlivy 

jsou podmíněny časem a také prostředím, z čehož vyplývá, že dělení mužských či ženských 

rolí je v různých kulturách na světě odlišné. Gender je tedy spojován s rozdíly mezi muži a 

ženami.  Oakelyová (2000, s.11) definuje gender, jako  „sociální konstrukt, který vyjadřuje, že 

vlastnosti a chování spojované s obrazem muže a ženy jsou formovány kulturou a 

společností.“ Oakelyová dále uvádí, že „na rozdíl od pohlaví, které je univerzální kategorií a 

nemění se podle času či místa, působení gender ukazuje, že určení rolí, chování a norem 

vztahujících se k ženám a mužům je v různých společnostech, v různých obdobích či různých 

sociálních skupinách rozdílné.“  

 

 Genderové stereotypy, jsou představy o tradičním naplnění typicky mužské či ženské 

role, které jsou z různých důvodů pro muže či ženy nevýhodné. Jedná se o předsudky a 
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stereotypní představy o „správném“ a „přirozeném“ chování a posuzování lidí, na základě 

jejich příslušnosti k určitému pohlaví, bez hlubšího zamyšlení nad tím, které vlastnosti nám 

jsou vrozené a které jsme získali výchovou. Jedním z primárních problémových stereotypů, je 

zastaralé schéma citlivosti u žen a citový odstup od mužů. Což není tak jednostranné a u 

ovdovělých v dosti případech neplatí. Ztrátu partnera mohou ženy i muži prožívat naprosto 

identicky a není rozdíl v pohlaví. Z hlediska genderových stereotypů je mužům přisuzováno 

menší prožívání emocí, naopak ženám je přidělen post silného a viditelného prožívání emocí. 

Nejde ovšem jen o emoce a zvládání smutku, nastává problém například i se starostí o chod 

domácnosti. Obecně je muž brán jako ten, který není schopen postarat se o běžné fungování 

domácnosti (uvařit si, vyprat si oblečení,..atd.), proto je společností bráno jako přirozené, že 

se o ovdovělého muže musí blízcí v tomto ohledu postarat. Je tomu však vždy? Co když 

manželé měli své role rozděleny jinak a nastane situace, kdy je tou méně samostatnou žena? 

Co když v submisivní pozici není muž, ale žena? Jak se k takové ženě společnost staví? Ať se 

to prostě nějak naučí, když je ženou? Uvědomuje si někdo tuto nevyrovnanost? Odpovědi na 

tyto otázky nikdy s přesností pravděpodobně nezískáme, ale samotné zamyšlení nad touto 

problematikou může být jistě prospěšné.  

 

3.2    Osamělost jako stigma 

  

 Člověk je tvorem společenským a potřebuje přirozený kontakt s jinými lidmi. 

Problematika osamělosti je jednou z problematických oblastí humanistické psychologie. 

Osamělý člověk touží po péči a podpoře svých nejbližších a to především v počátečních 

stádiích zármutku po ztrátě partnera, kdy osamělý ještě není schopen samostatného 

každodenního fungování. „Stav osamělosti je zážitek, který je často ohraničený a spojený 

s dramatickými a výraznými změnami v životě.“ (VÝROST, SLAMĚNÍK, 2001, s. 123). 

Osamělost je negativní emoční a mentální stav, provázený pocity prázdnoty, izolace, a 

nedostatku sociálních kontaktů s druhými. Je spojována s pocity bolesti, strachem, úzkostí, 

obavami, bezmocností a rezignací. Obecně platí, že muži zvládají osamělost mnohem 

obtížněji, než ženy. Muži - vdovci, se proto nacházejí v pokušení začít nový vztah, nebo vejít 

do nového manželského svazku častokrát dříve, než se stačí se ztrátou životní partnerky 

dostatečně vyrovnat. Osamělost rozdělujeme na krátkodobou, jež za krátko odezní a na 

osamělost která přešla do chronicity, čili dlouhodobou. Při dlouhodobé osamělosti se 

dostavují výše zmiňovaný pocit rezignace - nikdy to neskončí a bude hůř. Jako prevence proti 
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osamělosti je doporučována neustálá snaha o budování a udržování kvalitních 

interpersonálních vztahů. 

 Ženy zůstávají ve stáří často samy. Jak jsem již v některých kapitolách uváděla, ženy 

se dožívají v průměru vyššího věku než muži. Úmrtí manžela má proto pro ženu vliv v mnoha 

rovinách. Budu se věnovat dvěma, které pokládám za velmi rizikové a to je samota a finanční 

situace. 

 

 Nejznámějším rozlišením osamělosti, je na typ sociální osamělosti a na typ 

emocionální osamělosti, které ve své knize popisuje Trobishová (1995) přímo na konkrétních 

případech. Oba tyto typy mohou existovat samy o sobě a nemusí být na sebe nijak závislé. 

• Sociální osamělost je výsledkem absence nebo naprostého nedostatku 

sociálních vazeb, v rámci kterých jsou společně sdílené nejrůznější aktivity a 

zájmy. Zjednodušeně řečeno, osamělý člověk nemá kontakt s přáteli a 

známými. Člověk, cítící se osamoceně není schopen navázat nové sociální 

kontakty, ani obnovit staré kontakty. Takový stav nastává převážně v situacích, 

kdy člověk opustí známé prostředí a ocitá se v cizím, pro něj naprosto 

neznámém. Jako příklad uvedu přechod z bytu/domu, který žena obývala 

s manželem, ovdověla a finančně bydlení neutáhla - rodina si jí vzala k sobě, 

do jiného města, kde žena nikoho nezná a cítí se osamělá. Dalším dobrým 

příkladem je pak přechod do institucionálních zařízeních (domov pro seniory, 

apod.). 

• Emocionální osamělost je výsledkem ztráty velmi blízké osoby a následným 

smutkem po této osobě a jejich důvěrném vztahu. Tato osamělost není brána 

jako celková osamělost, protože v tomto případě je člověk obklopen mnoha 

lidmi, kteří ho podporují. Emocionálně osamělý člověk však postrádá důvěrný 

vztah s konkrétní osobou, který již není možný. Dostavuje se pocit, že osamělý 

už nemá nikoho blízkého, komu by mohl bezmezně důvěřovat hovořit s ním, 

s kým by se mohl podělit o své pocity a názory. Odešel někdo, kdo ho měl rád 

a nikdo tuto osobu nedokáže nahradit.  

 

 Pro osamělou ženu je značně riziková měnící se finanční situace, kterou úmrtí manžela 

značně poznamenalo. Ženy často prožívají poslední část svého života osamocené, bez 

manžela a následně i bez dostatečného příjmu peněz, který ještě donedávna měly.  Zůstane-li 

žena sama, neznamená to, že se její měsíční finanční výdaje o polovinu sníží. Ano, nejspíš  



38 

 

ušetří za věci běžné spotřeby, za které jsou pokládány například potraviny a drogerie, ale fixní 

náklady za nájem a elektřinu, jí zůstávají prakticky stejné. Je pravda, že ženy mají za určitých 

podmínek nárok na vdovský důchod, ale o tom se zminím v kapitole „4.3. Vdovský a 

vdovecký důchod“. 

 

 Samota se od osamělosti liší, ale vzájemně se prolínají. Podle Výrosta a Slaměníka 

(2001, s. 122) je samota objektivní stav, zvenku lehce pozorovatelný a osamělost se týká 

našeho vnímání sociálních interakcí a jejich charakteristik. Soudková (2006, s. 39) rozděluje 

samotu na: 

• Kognitivní – v okolí jedince je málo (nebo schází) jiných lidí, se kterými by 

mohl sdílet své významné myšlenky.  

• Behaviorální – nemožnost sdílet aktivity provozované mimo domov jedince.  

• Emoční – neuspokojená potřeba pozitivních citových projevů od druhých lidí 

(uznání, náklonnost, láska..). Tento typ osamělosti bývá nejhůře prožíván.  

 

 Samotu můžeme dále rozdělit na samotu dobrovolnou/vybranou (vybíraná v situacích, 

kdy si chce jedinec od všeho odpočinout, na čas se izolovat od ostatních, relaxovat a pak se  

zas začlenit mezi ostatní) a samotu nedobrovolnou, což je například ovdovění, či následek 

dysfunkční rodiny. Pokud nedobrovolná samota trvá delší dobu, může mít negativní dopady a 

vyústit do osamělosti.  

 

3.2.1    Dysfunkce nebo absence rodiny 

 

 Rodina, to je společenství několika osob spjatých pokrevním příbuzenstvem. Právě 

krevní pouto je určujícím prvkem. Existuje několik variant uspořádání rodiny. Základní 

("malá-primární") rodinu tvoří muž, žena a jejich děti. Rozšířená rodina zahrnuje prarodiče, 

tety, strýce a bratrance. Dalšími modely jsou polygamní rodina a neúplná rodina s jedním 

rodičem (v nejčastějších případech ženou). Základní funkce rodiny spočívají v zajišťování 

citového zázemí, pocitu bezpečí a v zajišťování sociálních potřeb. Obecné funkce, které by 

měla každá rodina plnit, shrnuje Klevetová (2008, s. 76): 

• Reprodukční  

• Materiální - tato funkce měla v minulosti významnější místo než nyní, kdy 

funguje systém sociálních podpor, a slabší členové rodiny tak nejsou tolik 

závislí na silnějších  
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• Výchovné - rodina funguje jako regulátor nežádoucích činností 

• Emocionální - v této oblasti je rodina nezastupitelná. Rodina poskytuje všem 

svým členům uspokojení řady potřeb - mezi jinými potřeby přijetí, společných 

rituálů, plánů apod. 

 

 Pokud se máme začít zabývat dysfunkční rodinou, je zapotřebí vymezit si stručný 

přehled funkčnosti rodiny, který definoval Dunovský (1999, s. 29-30) : 

• Rodina funkční  

• Rodina problémová 

• Rodina dysfunkční 

• Rodina afunkční 

 

 Rodina hraje v životě ovdovělých seniorů významnou roli, ale jen v případě, že se 

jedná o fungující rodinu, kde se nevyskytuje týrání, nebo zanedbávání. To co ovdovělá 

seniorka nejvíce v období ztráty potřebuje, je emocionální a materiální pomoc a právě rodina 

by jí v tomto ohledu měla být největší oporou, neboť žádná odborná instituce není schopna 

plnohodnotně převzít péči o truchlícího člověka.  „Dysfunkční rodiny si můžeme velmi obecně 

definovat jako rodiny, kde není plněna nebo je nedostatečně, případně nežádoucím způsobem 

plněna, některá (některé) z jejích základních  funkcí, a to v míře vážně ohrožující rodinu jako 

celek“ (MPSV - Národní zpráva o rodině, 2004)
5
. Mlýnková (2011, s. 35) dysfunkční rodinu 

definuje jako skupinu osob, která není schopna plně zajistit povinnosti, jež jsou na ni kladeny, 

a neplní své funkce. Co dysfunkční rodina znamená pro ovdovělou seniorku? Osamělá žena 

očekává po úmrtí manžela pomoc a podporu, čehož se od rodiny dysfunkční rozhodně 

nedočká. Taková rodina buď nechce pomoci, nemůže pomoci a nebo neumí pomoci. 

V dysfunkční rodině chybí celkové citové zázemí a především cit pro potřeby starých 

příbuzných. Možná jsou chladné city zapříčiněny složitými rodinnými vztahy. Komplikované 

interpersonální vztahy mohou vést k využívání truchlící osoby, zde neexistuje solidarita, ani 

ochota vzájemně si pomáhat a podporovat se v rámci širší rodiny. Truchlící osoba se od své 

dysfunkční rodiny nedočká respektu a úcty. 

 

 Je smutné, když se truchlící osoba nemůže opřít o svou rodinu, v tak krizové situaci, 

jako je úmrtí životního partnera. Úmrtí partnera naopak může vést k dalším rodinným 

rozepřím, ohledně dědictví, kdy jde většina morálního a etického chování stranou. Po vdově 

                                                
5  MPSV - Národní zpráva o rodině [online]. ©2004. [cit. 25.1. 2014]. Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/899/zprava_b.pdf 
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se v mnoha případech vyžaduje co nejrychlejší vyřízení pozůstalostních věcí, tlačí se na ní 

ohledně přepsání vlastnictví majetku. Během smutku dysfunkční rodina absolutně 

nerespektuje, jaké dopady může jejich jednání mít na psychiku ovdovělé. Pořád se však 

pohybuji v těch mírnějších variantách nešetrného zacházení a odmítání pomoci.  

 

 V dysfunkčních rodinách není neobvyklý výskyt negativního syndromu EAN, o 

kterém se blíže zmíním v samostatné podkapitole „3.2.3. Syndrom EAN“. V těchto případech 

je pro seniory k dispozici celá řada sdružení a linek bezpečí, na které se mohou obrátit. Jako 

příklad uvedu Tísňovou péči Života 90 (bezplatný Senior telefon k dispozici 24 hodin denně), 

což je komplexní sociální služba, jejímž hlavním cílem je ochránit zdraví a životy starších 

seniorů. 

 Rodiny však nemusí být zcela dysfunkční. Problémy se mohou projevovat 

v narušených podmínkách pro plnění podpory a péče o truchlící ženu, která není zcela 

soběstačná. Rodina nemá dostatek finančních prostředků, její členové mají strach s truchlící 

vdovou hovořit - protože nemají žádnou dřívější osobní zkušenost, nebo mají z minulosti 

špatnou zkušenost, žijí daleko a nemohou truchlící ženu podporovat, apod. Ve výčtu se dá 

pokračovat velmi dlouho, ale ráda bych zdůraznila rodinu, která nemá na ne zcela 

soběstačnou vdovu čas, ani prostory a hledají pro ní vhodný Domov pro seniory. Jsem toho 

názoru, že je lepší pro seniorku sehnat adekvátní péči, než sebe i jí trápit v nepříjemných 

nových podmínkách, které smrt partnera ovdovělé a následně celé rodině přinesla. 

 Pokud je rodina dysfunkční, nebo rodinu dotyčná žena vůbec nemá, připadá v úvahu 

podpora a pomoc od blízkých osob, například blízkých přátel, nebo pomoc odborná - 

institucionální péče.   

 

3.2.2    Sociální služby 

 

 V současnosti je registrován podíl kategorie lidí starších 65 let, kteří žijí ve svém bytě 

sami, na celkové populaci 15,5%, tedy přes 1,5 miliónu lidí. Z toho je velká většina žen. 

Člověk, který zůstává sám a nezvládá se sám o sebe plnohodnotně postarat, nemá rodinu ani 

nikoho jiného, na koho by se obrátil, má na výběr z několika sociálních služeb. K dispozici 

jsou například tyto služby, které vymezuje Zákon 108/2006 Sb. O sociálních službách 
6
: 

                                                
6
 Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. ©2012. [cit. 9.4. 2014]. 

Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf 

 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf
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ambulantní pečovatelská a ošetřovatelská péče, dále denní centra a stacionáře, domov pro 

seniory (dále jen DS) či jiné pobytové služby pro seniory, aj. V následujících řádcích stručně 

přiblížím, v čem jsou tyto služby pro seniory užitečné. 

 

 Ambulantní pečovatelská a ošetřovatelská péče jsou nejvyužívanějšími službami, 

které umožňují seniorům zůstat ve vlastním domácím prostředí a přitom lépe zvládat 

obtížnější každodenní situace. Pečovatelské služby spadají pod Sociální služby 
7
 a zajišťují je 

pouze lidé s odborným kvalifikačním kurzem. Princip této služby spočívá v pomoci s osobní 

hygienou a zajištěním chodu domácnosti, zprostředkovávají kontakt se společenským 

prostředím a zajišťují stravování lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického 

onemocnění, aj. Ošetřovatelskou péči (zdravotnické úkony) zajišťují kvalifikované zdravotní 

sestry a obsahem této služby je například podávání léků, ošetřování ran, nácvik chůze 

s chodítkem, intimní pomoc, aj. Na úhradu pečovatelských  služby je určen příspěvek na péči, 

úhradu za ošetřovatelskou péči má na starosti zdravotní pojišťovna seniora. 

 

 Denní centra a stacionáře jsou Zákonem 108/2006 Sb. O sociálních službách 

vymezeny jako ambulantní sociální služby určeny pro osoby se sníženou soběstačností 

z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 

pomoc jiné fyzické osoby. Služby poskytují pomoc při osobní hygieně, poskytují stravu a 

aktivizační činnosti. Také zprostředkovávají kontakt se společenským prostředí a sociálně 

terapeutické činnosti. Dále poskytují pomoc při obstarávání osobních záležitostí.  

 

 Pobytové služby jsou podle Zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách služby 

spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb.  

• Domovy pro seniory - poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné fyzické osoby. Tato sociální služba obsahuje poskytnutí ubytování, 

stravy, aktivizační činnosti a sociálně terapeutické činnosti. DS poskytují dále 

pomoc při osobní hygieně a při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

atd.  

• Domov se zvláštním režimem - poskytuje pobytové služby osobám se 

stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, kteří mají 

sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejich situace tak 

                                                
7 Zákon 108/2006 Sb. O sociálních službách 
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vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Specifikem této sociální 

služby je přizpůsobení režimu poskytovaných služeb potřebám těchto osob. 

 

 Ne každý senior, který zůstane sám, bez rodiny, je automaticky nesoběstačným a 

potřebuje sociální služby. Tak to samozřejmě není. Proto bych ráda zmínila služby, které jsou 

určeny pro soběstačné seniory, kteří hledají náplň volného času, aby se necítili samy, aby 

našli nový impuls do života po ztrátě životního partnera. Jedná se o volnočasové aktivity pro 

seniory, což jsou různé vzdělávací, pohybové a kreativní kurzy. Může jít o zajímavé 

programy, přednášky, nebo výlety. Cílem těchto služeb je aktivizovat osamělé seniory, 

udržovat je v rámci možností v dobrém psychickém a fyzickém stavu, podporovat údržbu 

sociálních kontaktů či navázání kontaktů nových. Hlavním smyslem je nabídnout seniorům 

smysluplné trávení volného času a rozvíjet nebo udržovat jejich schopnosti.  

 

3.2.3    Syndrom EAN 

 

 Syndrom EAN - Elder Abuse and Neglect lze do češtiny volně přeložit jako špatné 

zacházení s osobami starších 60 let, nebo s osobami celkově oslabenými osobami 

postupujícím věkem či tělesným a nebo psychickým postižením, kdy jsou tyto osoby 

vystaveny některé formě špatného zacházení. Mlýnková (2011, s. 39) tento jev považuje za 

celosvětový problém, který se objevuje v domácí i ústavní péči. Syndrom špatného zacházení 

se seniory zahrnuje dle Mlýnkové (2011, s. 38) závažné formy násilí, nebo týrání.  Tošnerová 

(2002, s. 12) špatné zacházení se seniory v domácí péči rozděluje na: 

• Tělesné týrání - vědomé způsobování fyzické bolesti, zraňování, nebo fyzické 

omezování (projevy: zlomeniny, otoky, škrábance, atd.) 

• Materiální/finanční zneužívání - zneužívání majetku a finančních prostředků 

(projevy: mizející majetek, prodej cenností, nerovnost mezi příjmy a životní 

úrovní, atd.) 

• Zanedbání druhou osobou - zanedbání péče a potřeb seniora (projevy: 

dehydratace, podvýživa, zápach z nedostatečné hygienické péče, atd.) 

• Vlastní zanedbání péče o sebe sama - tělesné a psychické zdraví může být 

ohroženo, když si sám senior není schopen opatřit stravu, přístřeší, oděv, atd. 

• Emocionální týrání - projevováno formou ponižujících výroků, gest, izolací 

od jiných osob, vulgarismy, atd. 
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Mlýnková (2011, s. 41) doplňuje rozdělení Tošnerové ještě o Sexuální zneužívání, které 

nebývá příliš časté, ale bohužel se také vyskytuje. Týká se především žen a projevy jsou: 

opakované záněty rodidel, krvácení, bolest podbřišku, aj. 

 

 Pod pojmem syndromu EAN si můžeme představit špatné chování vůči starému 

člověku, ze strany té osoby, které starý člověk důvěřuje a nebo je na ní jakkoliv závislý. 

Charakteristickým rysem pro syndrom EAN je opakovanost a dlouhodobost s téměř 

každodenní přítomností a může se odehrávat jak v domácím prostředí, tak v ústavech, 

určených pro seniory. Mnohdy je však těžké jej prokázat.  

 

 O syndromu EAN se zmiňuji proto, jelikož se starší osamělé ženy stávají snadným 

terčem pro jakoukoliv formu týrání. U osamělých vdov se jedná nejčastěji o týrání materiální, 

ekonomické, emocionální/psychické a především o zanedbávání a naprostá izolace od svých 

blízkých. Nejtristnější je, že se takového chování týraná osoba dočkává od svých nejbližších, 

kteří by jí měli být naopak oporou a jistotou. Mlýnková (2011, s. 42) upozorňuje, že všechny 

formy zanedbávání a týrání mají negativní psychickou odezvu a nesou s sebou nesmazatelné a 

hluboké rány na duši.  

 Setkala jsem se s případem, kdy ovdovělá žena ve věku přibližně 76 let zůstala sama 

v domě na venkově. Její syn chtěl dům pro sebe a svou rodinu a matku chtěl umístit do 

domova pro seniory. Protože ona DS odmítala, začal jí syn týrat (psychicky po telefonu, 

nenavštěvoval jí, odpojil v domě kotel, přestal s matkou řešit její lékaře a léky - sama jim 

nerozuměla) až nakonec rezignovala, dům na něj přepsala a v důsledku neustálého stresu 

vážně onemocněla a krátce na to zemřela.  

 

 K týrání seniorů dochází i v institucionálních zařízení, kde může jít podle Matouška 

(2003, s. 245) o hrubé zacházení, bití, tresty, vystavování chladu, mytí studenou vodou, o 

nedostatečné množství stravy a tekutin, nebo podávání nekvalitní stravy,  dále se může jednat 

o odpojování signalizačního zařízení, nedostatečnou péči o dlouhodobě ležící klienty, užívání 

nepřiměřených omezení (včetně psychofarmak), o nedostatečnou aktivizaci, nedostatek 

soukromí, finanční zneužívání a o omezování sociálních kontaktů. Oběťmi tohoto zacházení 

se stávají především opuštění senioři, kteří se sami nedokáží bránit, nemají nikoho z rodiny, 

kdo by syndrom EAN odhalil a izolují se od ostatních obyvatel zařízení. 
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3.3    Důvěřivost jako riziková situace 

 

 Osaměle žijící starší ženy jsou nejohroženější skupinou, která je vystavena trestní 

činnosti, jako jsou podvody, krádeže a násilí. Důvěřivá, stará, slabá a osamělá žena je velmi 

snadnou kořistí pro podvodníky, zloděje a násilníky. Taková žena, často ve špatném  

zdravotním a funkčním stavu, je proti pachateli bezbranná a nemá možnost úniku. Téměř 

denně se dozvídáme ze zpravodajských médií o případech osamělých starých žen, kterým 

byly odcizeny úspory, byly podvedeny, nebo byly přepadeny na ulici. Vynalézavost zlodějů, 

kteří využívají důvěřivosti, samoty a bezbrannosti starých lidí, stále stoupá a obezřetnost 

rizikové skupiny bohužel klesá. 

 Senioři se snadno nechají oklamat pracovním oděvem (uniforma plynaře, 

manažerským formálním oblekem s kravatou, aj.), slušně vyznívajícím projevem, sliby a 

neopakovatelnými výhodnými nabídkami, ale i prosbami od vlastních příbuzných! Nejčastější 

trestné činy páchané na osaměle žijících seniorkách podle Sensenu
8
 jsou: 

• Krádeže (vloupání do bytu/domu, kapesní krádeže,  loupeže) 

• Podvody (předváděcí akce, podomní prodejci) 

• Vydírání 

• Úmyslné ublížení na zdraví  

 

 Zneužívaná důvěřivost starých a osaměle žijících žen byla v poslední době nejčastěji 

skloňována ve spojitosti s předváděcími akcemi produktů několika podnikatelských firem. 

Tyto pochybné předváděcí akce plnily stránky novin i televizní obrazovky, do případu se 

nekompromisně vložila Česká obchodní inspekce, která zjistila podvodné a klamné jednání na 

dvou třetinách kontrolovaných předváděcích akcí. Podvodní podnikatelé a prodejci na těchto 

akcích často klamali své zákazníky (kteří se skládají primárně ze seniorů) a využívají proti 

nim i psychický agresivní nátlak. Ze zkušenosti mé babičky, která se jednou podobné akce 

zúčastnila vím o předváděcí akci, na které byly seniorům-klientům zabaveny mobilní 

telefony, pití, jídlo a byli zamčení v místnosti, kde předváděcí akce s následným prodejem 

produktů probíhala. K propuštění „na svobodu“ došlo až ve chvíli, kdy několik z nich 

podepsalo kupní smlouvu na výrobek firmy, která předváděcí akci pořádala. Kamarádka mé 

babičky si domů přivezla zázračný vysavač za bezmála 60 000,- Kč, který vážil 17kg, měl  

                                                
8 Sensen - Vydírání, úmyslné ublížení na zdraví, týrání a také domácí násilí [online]. ©2013. [cit. 10.4. 2014]. 

Dostupné z: http://www.sensen.cz/aktuality/2013/vydirani,-umyslne-ublizeni-na-zdravi,-tyrani-a-tak 

 

http://www.sensen.cz/aktuality/2013/vydirani,-umyslne-ublizeni-na-zdravi,-tyrani-a-tak
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nejméně 15 funkcí a fungoval pouze na předražené doplňovací kapsle a sáčky. Kdo  

z distributorů těchto výrobků se stará, jestli tak těžký a funkčně složitý vysavač slabá seniorka 

unese, bude vědět jak ho zapnout a dokáže si doobjednat kapsle a sáčky? Pravděpodobně 

nikdo. Po rychlém zásahu rodiny byl vysavač odvezen na vzdálené hlavní sídlo firmy, kde 

bylo možné zboží do dvou týdnů vrátit. Bez zásahu rodiny by seniorce drahý a nepotřebný 

vysavač zůstal. Toto byl extrémní příklad, ale nikoliv ojedinělý! Senioři jeli na předváděcí  

akci za vidinou kulturního zážitku (podnikatelé slibují koncert, divadlo, výlet, oběd zdarma, 

dárky zdarma, atd.) a odcházeli s nekvalitními „nerezovými“ hrnci, „hřejivými“ tenkými 

dekami a především podvedeni a okradeni! Na otázku, proč tam jezdí, mi bylo odpovězeno 

jednou z mých respondentek: „Jezdíme si tam popovídat. Doma jsem sama a tam je nás velká 

parta.“ A právě osamělé staré ženy se nechají těmito podvodnými prodejci snadno ošálit.  

 

 Pro nás je absolutně nepochopitelné, pod jakými nejzáludnějšími záminkami se zloději 

a podvodníci dokáží dostat do blízkosti, ba přímo do obydlí poškozených seniorů. Někteří se 

u nich snaží nejprve získat důvěru, jiní jednají agresivně téměř okamžitě. Ne vždy skončí 

takové „návštěvy“ pouhým vykradením! Už mnohokrát se zloději a podvodníci uchýlili 

k fyzickému napadení, ale i k vraždě. Jistě máme všichni ještě v čerstvé paměti kriminální 

činnost manželů Stodolových, kteří se vkrádali do bytů seniorů a následně jich několik 

brutálním způsobem zavraždili. „V době od poloviny listopadu 2001 do 1. prosince 2002 - 

tedy za 1 rok a 14 dnů - zavraždili celkem 8 lidí ve věku 62 až 81 let.“ 

(www.kriminnalistika.eu) 
9
   

 

 Osamělé ženy jsou v domácím prostřední nejvíce ohroženy vniknutím (byť 

dobrovolným vpuštěním pod různými záminkami) cizí osoby do obydlí. Policie ČR varuje a 

vybízí seniory (nejen) na svých webových stránkách k opatrnosti!  

• „nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého bytu 

• nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi 

• pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní dobře si návštěvníka 

prohlédnout. 

• instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené, a 

tak můžete některé věci vyřídit bezpečněji 

                                                
9 Kriminalistika.eu - Jaroslav Stodola a Dana Stodolová [online]. ©2013. [cit. 3.2. 2014]. Dostupné z: 

http://kriminalistika.eu/muzeumzla/stodola/stodola.html. 

 

http://www.kriminnalistika.eu/
http://kriminalistika.eu/muzeumzla/stodola/stodola.html
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• zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb (odečet plynu apod. nechte 

si předložit jeho služební průkaz, nebo ještě lépe zavolejte na úřad nebo 

instituci, na kterou se pracovních odvolává 

• v případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabízenou službu 

nestojíte 

• nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky výher v 

loterii nebo výhodných koupí odmítejte – v naprosté většině jde o podvod“ 

(Policie ČR) 
10

 

 

 Zde bych chtěla zmínit rozsáhlý vzdělávací cyklus v oblasti prevence kriminality 

zřízený Městskou policií hlavního města Prahy určený právě pro seniory: Senior akademie. 

11
 Podobné preventivní programy zřizují i další města v ČR, například Brno, Chotěboř, atd.  

 
 Rizika však nehrozí jen od cizích osob. Zneužívat důvěru osamělé ženy dokáže i její 

vlastní rodina. Častými příklady jsou užívání jejího majetku, či peněz - buď bez jejího 

souhlasu, výsledkem šikovného manipulátorství, přesvědčovací taktiky, citovým vydíráním, 

nebo technikou nátlaku s pomocí vyhrožovaní. Mnohem častěji jsou v médiích prezentovány 

odstrašující případy, kdy si senioři vzali nevýhodný úvěr/půjčku, aby finančně pomohli svým 

dětem a samy nakonec přišli, kvůli neschopnosti splácet, o střechu nad hlavou díky 

exekučnímu řízení.  

 

 U ovdovělé ženy lze předpokládat touhu po novém vztahu. I tady lze důvěřivost 

osamělých žen snadno využít. V hloubkovém rozhovoru č. 1. (s. 62) popisuji zkušenost mé 

respondetky, paní Marie, jejíž sestru využíval nový „přítel“, ze kterého se  po čase stal přímo 

učebnicový příklad podvodníka, který si od své družky pod záštitou tíživé životní situace, 

půjčil veškeré její životní úspory. Peníze nevrátil, kontakty přerušil a opuštěná seniorka 

neměla v ruce nic, s čím by se mohla obrátit na policii ČR. Ani tento případ není v naší 

společnosti ojedinělý, bohužel. 

 

                                                
10

 Policie ČR - (NE) BEZPEČNÝ VĚK [online]. ©2010. [cit. 3. 2. 2014].  

Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/podvody-na-seniorech.aspx 

 
11 Senior Akademie http://www.mppraha.cz/prevence/seniori/senior-akademie.htm 

 

http://www.policie.cz/clanek/podvody-na-seniorech.aspx
http://www.mppraha.cz/prevence/seniori/senior-akademie.htm
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3.4    Životní perspektiva 

 

 Ovdovělá, opuštěná žena prožívá pocity prázdna, samoty, smutku a strachu. Strachu o 

svou další budoucnost. Strachu z toho, že zbytek svého života prožijí izolovány od světa, 

samy a nemocné. Začínají ataky myšlenek typu: „Co budu celý den sama dělat? Pochopí 

někdo, jak se cítím a co potřebuji? Co se mnou bude, když onemocním?“ Této problematice 

se věnuji v podstatě v celé této diplomové práci, ale přesto bych zde ráda některé věci 

zdůraznila a rozvinula. 

 

 Zdravým prvkem života je realistický pohled do budoucnosti a vyrovnání se 

s přítomností. Rozdíl v pohledu a v plánování budoucnosti se liší především mezi skupinou 

lidí, kteří žijí doma v rodině - ti obvykle mívají více plánů; a mezi skupinou, která žije 

v institucionálních zařízeních a začínají upadat do letargie, kdy už nemají o nic nového zájem 

a cíleně se izolují od dění kolem nich.  Haškovcová (2010, s. 125) se ve své publikaci 

„Fenomén stáří“ podporuje plánování druhého životního programu. Smysluplné a kvalitní 

naplnění „prázdných“ dnů seniorů, něčím novým a zajímavým, vnímá Haškovcováá jako 

důležité.  

 Ovdovělá žena, která se na svět dívá „realistickýma očima“, a která prožívala svůj 

život aktivně, ve většině případech touží v aktivním způsobu života pokračovat, i po smrti 

manžela. Bere taková žena ohled na svůj věk, zdravotní stav a finanční možnosti? Tyto 

aktivní ženy během svého života nasbíraly spoustu sociálních kontaktů, zkušeností a případné 

zdravotní problémy (se zrakem, sluchem, pohyblivostí,..atd.) nepokládají za překážku. 

Existuje přeci tolik možností, které mohou dělat. Hranice kreativitě a touze dáváme pouze my 

samy. Přáním snad každého seniora je žít důstojný a pokud možno samostatný způsob života 

ve svém přirozeném prostředí podle svých představ.  

 

 Při cestě tramvají jsem kdysi vyslechla rozhovor dvou mladých mužů, od kterých jsem 

zaslechla „zajímavé“ měření seniorského věku. Nevzpomínám si, o čem konkrétně si tehdy 

povídali, ale věta: „Prosimtě, život se počítá tak do šedesátky. Pak už nemá cenu si roky 

počítat, to máš prostě hranici šedesát až smrt. Pak už stejně neřešíš kolik ti je, protože tě čeká 

už jen urna, při lepších majetkových poměrech mramorovej kámen. Po šedesátce prostě 

končíš.“ mi zůstala v paměti dodnes. I v seniorském věku je život stále vzácný dar a dá se žít 

stále naplno. I po smrti manžela má vdova právo na pestrý život. Při průzkumu mezi mými 
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respondentkami, co by chtěly ještě zažít, nebo díky čemu jsou spokojené, mi bylo odpovězeno 

například: 

• Chtějí si najít nového partnera, nebo nějakého/nějakou blízkého/blízkou 

přítele/přítelkyni pro trávení volného času 

• Chtějí cestovat, nebo poznat něco nového  

• Chtějí se naplno věnovat rodině (vnoučata, pravnoučata,..) 

• Chtějí o sebe více dbát (lázně, kosmetika, změnit šatník,..) 

• Chtějí začít s rekonstrukcí bytu/domu (vymalovat, nový koberec,..) 

• Chtějí si najít přivýdělek k penzi 

Musím se přiznat, že jsem měla štěstí na respondetky, které měly spoustu plánů do budoucna, 

neviděly svou budoucnost černě a vlastní smrt si nepřipouštěly (tedy během našich rozhovorů 

ne). Proto s větou mladíka z tramvaje nemohu a ani nechci souhlasit.  

 

 Pokud člověk již není schopen si vytvářet podmínky pro samostatný život vlastními 

silami, začíná se obracet na svou rodinu, či na poskytovatele sociálních služeb. V dnešní době 

vzniká celá řada občanských sdružení, které osamělým seniorům nabízejí nejrůznější sociální 

rehabilitace, jenž směřují k podpoře a rozvoji jejich specifických schopností a dovedností. 

Rozvojem těchto aktivit se bojuje proti sociálnímu vyloučení cílové skupiny osob (v našem 

případě osamělých vdov), proti sociální izolaci, pasivitě a bariérám. Podpora aktivního a 

smysluplného využití volného času osob ocitajících se v životní krizi, je nesmírně důležitá, 

neboť mimo jiné pomáhá překonat těžké období ztráty životního partnera. 

 

 Další skupinou jsou ženy, které svůj život vnímají jako zbytečný a odmítají vše, co by  

jim život mohlo zpříjemnit a zjednodušit. Takové ženy vyhlížejí smrt jako vysvobození ze 

zoufalé a frustrující situace. Nedokáží se vyrovnat se smrtí manžela, nedokáží dál pokračovat 

v kvalitním žití a veškeré snažení od nejbližších osob kritizují, podkopávají a odmítají. Právě 

tato situace je vhodným prostorem pro odbornou intervenční péči. 
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4    Vdovství jako fenomén 

 

 Problematika ovdovění je stále aktuální, žel, společností často ignorované téma. Tento 

fenomén by zasloužil daleko větší pozornost, než je tomu doposud. Vdovství je obvyklou 

zátěží a zároveň závažnou situací, kterou stáří přináší.  Ze statistik a grafu č. 1 je zřejmé, že 

ztráta životního partnera postihuje častěji ženy. 

 

 Dle Českého statistického úřadu, převládá počet ovdovělých žen nad počtem 

ovdovělých mužů. „Od věkové skupiny 50-54 let narůstá počet ovdovělých žen ve 

společnosti.. Pro srovnání, u mužů se ovdovělí přes 5 procent dostávají až ve věku 65-69 let.  

Ve věku 60-64 let se podíl ovdovělých žen dostal na druhé místo, hned za vdané. U mužů 

k obdobnému trendu došlo až ve věku 70-74 let.  Ve věku v rozmezí 29-69 let žije nadpoloviční 

většina žen v manželství. První věkovou kategorií mužů, kdy podíl ženatých klesl pod 50 %, je 

věk 90-94 let (48 % mužů v tomto věku bylo stále ženatých). Od 75 let věku je nadpoloviční 

většina žen ovdovělých.“ (Český statistický úřad 
12

)  

 

Obrázek 1. : Obyvatelstvo podle pohlaví, věku a rodinného stavu k 31. 12. 2012  

 

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/tab/5E003AC7CE 

 

                                                
12  Český statistický úřad. [online]. ©2013. [cit. 9.11. 2013]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/66002DE649/$File/141711k1.pdf. 

 

http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/tab/5E003AC7CE
http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/66002DE649/$File/141711k1.pdf
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4.1    Vymezení pojmu vdovství 

 

 Vdovství je „rodinný stav vzniklý úmrtím jednoho z manželů, zakládající specifickou 

sociální situaci odlišnou od situace po rozvodu či jiném zániku manželství“ (Vodáková 

sec. cit. In: Špaténková, 2005. s. 71). Jedná se o závažnou situaci, která přináší řadu změn, jež 

značně ovlivní další způsob života ovdovělé. „Ovdovění je vysoká životní ztráta, se kterou se 

někteří senioři jen obtížně vyrovnávají, nebo se s ní nevyrovnají nikdy.“  (HAŠKOVCOVÁ, s. 

154. 2010). 

 

 Ovdovění vede k osamělosti, opuštěnosti, pocitu že není pro koho žít a pocitu 

bezvýznamnosti vlastní osoby. Denní aktivity se pozůstalému jeví jako zbytečné a neužitečné. 

Ztráta partnera vede ke změně dosavadního způsobu života, ke změně sociálního postavení a 

v mnoha případech i ke snížení celkové životní úrovně jedince - mění se finanční situace a 

klesá chuť do života. Po smrti partnera se postoj k zemřelému mění. Vyrovnání se statusem 

ovdovělého je značně ovlivněno pohlavím (genderové stereotypy) a vnitřními vlastnostmi 

jedince. Setkala jsem se s řadou případů, kdy si lidé často svého zemřelého partnera 

zidealizovali do téměř andělské podoby - to je problém především pro příbuzné, kteří 

zemřelého vnímají stále stejně (svérázný, cholerický, rád se napil, chodil do hospody) a tak 

může docházet ke střetům a hádkám, kdy vdova svého muže brání před „pomluvami“ (byl 

vždy milý, klidný, vůbec nepil a pořád spolu něco podnikali, nebo trávili klidný večer doma u 

televize). Což naplat, o mrtvých jen v dobrém - ve zdravé míře a pravdivosti.  

 

 Ovdovělí nehledají náhradu za zemřelého, jako náplast na citové zranění. Pouze se 

snaží oživením starých, nebo navázáním nových sociálních kontaktů o navázání vztahu, čímž 

si hodlají pomoci ve vyrovnání se ztrátou. Je zde jasně prokazatelná touha po něčí 

společnosti. V mnoha případech ovdovělých je typické hledání jiných ovdovělých lidí, se 

kterými by sdíleli svou zkušenost, kteří by jim porozuměli. „Sociální důsledky mohou být 

eliminovány opětovným sňatkem. K případnému dalšímu sňatku však zpravidla dochází 

především u osob produktivního věku - nikoliv v postproduktivním. Mezi důležité faktory, 

které ovlivňují šanci ovdovělých na nalezení partnera, patří zejména věk a pohlaví 

pozůstalého.“ (ŠPATÉNKOVÁ,  2005, s. 71) 

 Staří lidé se s ovdověním vyrovnávají lépe, než mladí. „Společnost smrt ve vyšším 

věku přijímá s větším pochopením. Situace po úmrtí manžela u mladší vdovy je odlišná.“ 

(TOŠNEROVÁ, 2009, s. 110). Smrt mladého člověka přichází nečekaně, kdežto ve stáří se se 
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smrtí už nepochybně počítá a v rámci možností se na ní dá připravit - alespoň z praktického 

hlediska, jako jsou sepsání poslední vůle, zkompletování důležitých dokladů tak, aby se 

v nich pozůstalý partner vyznal, vyřízení finančních záležitostí (př. bankovní účty, vkladní 

knížky) a zařízení dalších nezbytně důležitých věcí.  

 

 4.1.1     Specifika vdovství starších žen 

 

 Jak jsem již v předchozích kapitolách psala, ženy jsou ztrátou partnera postiženy 

častěji, než muži. Vdov rok od roku přibývá, což potvrzuje i Haškovcová: „Častěji ovdoví 

ženy, než muži a proto se hovoří o stáří jako o problému vdov. Už v kategorii 60+ připadá na 

100 mužů 145 žen a nepoměr mezi ženami a muži s jejich věkem dále stoupá.“ 

(HAŠKOVCOVÁ, 2010, s. 154). 

 

 Pro čerstvě ovdovělou ženu je primární záležitostí přijetí role vdovy, která nahradí 

předchozí roli manželky.  „Pro ženy je smrt manžela vysoce pravděpodobným typem ztráty. 

Přestože tedy mohou ženy vdovství do určité míry anticipovat, nejsou na něho psychicky, 

sociálně ani materiálně připraveny. Právě tato nepřipravenost vyvolává řadu sekundárních 

stresů.“ (KUBÍČKOVÁ, 2001, s. 62). Hluboký pocit osamělosti je provázen pocitem 

beznaděje, někdy apatií či pasivitou a právě toto období nejistoty slouží jako rodná půda pro 

rizikové ustrnutí v zármutku. Pro ustrnutí je typické nošení černého oděvu, distancování se od 

společnosti lidí, nebo budování atypického vztahu k zemřelému. Vztah k zemřelému mohou 

ženy projevovat například tak, že svůj domov promění v jakýsi památník či malé osobní 

muzeum. Zaryté vdovy uchovávají zpopelněné tělo manžela v urně, kterou si doma vystaví do 

pietního koutku s fotografií. Z vlastní zkušenosti si dovolím říct, že návštěva u takové vdovy 

není vůbec příjemná, ale k tomu se dostanu v praktické části této diplomové práce v jednom 

z hloubkových rozhovorů (Paní Ilona, 82 let, s. 74). Budování vztahu k zemřelému je 

samozřejmě individuální a nelze proto jasně definovat. 

 

 Další krok, který provází každou ovdovělou ženu, je budování nové identity, která je 

nezávislá na zemřelém partnerovi. „Ovdovělé ženy zpravidla snadněji nalézají novou náplň 

svých osamělých dnů a také lehce obnovují nebo navazují přátelské kontakty.“ 

(HAŠKOVCOVÁ, 2010, s. 154). Ženy jsou také více orientovány na rodinu, a proto je období 

tvorby nové identity vhodné pro tzv. „služby mladým“. Kdy se rodina v dobré víře snaží 

vdovu zaměstnat například jako „chůvu“ či „hospodyni“ - kdy hlídá vnoučata, nebo 
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pravnoučata, vaří, uklízí, stará se o domácí zvířata, aby přišla na jiné myšlenky. Někdy samy 

vdovy cítí určitý druh povinnosti, aby se této role aktivně zhostily, avšak pořád mějme na 

paměti, že některé vdovy nejsou zvyklé se o někoho starat a raději se vyrovnávají se svým 

trápením jiným způsobem. Ženy mají obecně vzato daleko větší sociální síť příbuzných a 

kontaktů, než muži. Kontakt s někým, s kým mohou svou bolest sdílet, pomáhá ženám 

k lepšímu vyrovnání se s touto zátěžovou situací, kterou ztráta partnera bezpochyby je. 

Sdílení kompenzuje pocit osamělosti.  

 

Některé ovdovělé starší ženy se domnívají, že musí zůstat nadosmrti samy, bez nového 

partnera. Obávají se, že bez manžela nedokáží žít. Kubíčková (2001, s. 63) uvádí, že každý 

okamžik, kdy si ženy znovu citelně uvědomí, že jejich manžel je mrtvý, že „už nikdy 

nepřijde, aby si s nimi povídal o dětech“, „aby jim pomohl“ nebo „aby je utěšil“, reaktivuje 

vědomí ztráty a jím vyvolané reakce na ztrátu. Jiné vdovy zas aktivně nového partnera 

vyhledávají. Každá vdova je individuální osobnost a svou roli tedy přijímají rozdílně. 

 

Po úmrtí manžela dochází u převážné většiny žen ke zhoršení ekonomické situace. 

Vdovy sice dostávají na podporu pozůstalostní důchod, kterému se věnuji v kapitole „4.3. 

Vdovský a vdovecký důchod“, jenž však zdaleka nepokryje všechny náklady, které dříve 

dokázal finančně pokrýt manžel.  

Ekonomická situace není jediná obtíž, které musí čerstvé vdovy čelit. Dostavují se 

například neznalosti s provozem domácnosti. Jak zacházet s pojistkami, zapínáním vody, co 

s neproplacenými/propadlými složenkami, jak se orientovat ve smlouvách a jiných nezbytně 

důležitých dokumentech? Toto bývají v rodinách převážně mužské starosti a pro ženu jsou 

velkou neznámou, se kterou se nyní musí seznámit. Jako další problém může vyvstat třeba 

automobil. To je problém především venkova a tuto problematiku vyzdvihla jedna z mých 

respondentek - paní Anna (s. 71). Za nákupy a doktory se lidé musí vydávat do města a 

automobil je tak tedy nezbytnou nutností. Starší generace žen nemívá příliš často řidičské 

průkazy a veřejná doprava je častokrát velmi komplikovaná a pro seniorky, které na ní nejsou 

zvyklé, často i stresující, nebo naprosto nepředstavitelná.  

 

 4.1.2    Specifika vdovectví starších mužů 

 

 Vdovci netvoří ve společnosti tak velké procentuální zastoupení, jako vdovy. Od okolí 

se jim automaticky dostává daleko více pozornosti a podpory, než vdovám a stávají se větším 
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zdrojem soucitu. Muži jsou v mnoha věcech „bezmocní“ - přicházejí o rodinné zázemí a 

dokonalý servis, pokud to tak mohu nazvat. Proto ve většině případů končí v Domovech pro  

seniory, protože se o sebe nedokáží a nebo nechtějí postarat. V ústavním zařízení mají 

komplexní péči. Mají tam zajištěné ubytování, pravidelnou stravu, vyprané prádlo a možnosti 

využít pomoci při osobní hygieně, při obstarávání osobních záležitostí, apod. I tak jsem se ale 

setkala s vdovci, kteří jakoukoliv institucionální formu pomoci odmítali. Haškovcová (2010, 

s. 154) zažité obecné přesvědčení, že se mnozí vdovci o sebe ani svou domácnost leckdy 

nedokáží postarat, potvrzuje. Dále uvádí, že tato nevýhoda už úplně neplatí a zaniká, protože 

v mladších generacích je už dělba domácích prací samozřejmostí a i muži si dokáží 

s provozem domácnosti poradit 

 

 Muži, vdovci, si kolem sebe většinou aktivně nevytvářejí žádnou sociální síť. Možná o 

ní nestojí, nebo jí nedokážou využívat a tak často profitují ze sociální sítě, kterou vytvořila za 

svého života manželka a do níž společně patřili již dříve oba dva. I nyní, po smrti ženy, je 

vdovec touto sítí stále přijímán a nabízí mu svou pomoc. Haškovcová (2010, s. 154) 

potvrzuje, že s obnovou a navazováním nových kontaktů to mají vdovci složitější. 

 

 Otevřený smutek prožívají vdovci zpravidla kratší dobu, než ženy. Zarytí nosiči 

smutku se mezi vdovci vyskytují jen výjimečně, neboť se často řídí heslem „manželka by si 

přála, abych žil spokojeně a byl šťastný“. Pocity osamění ale přetrvávají dlouho. Svůj 

zármutek často potlačují v sobě a to v mnoha případech vede k různým onemocněním, které 

mohou být jakousi formou „volání o pomoc“. Tyto somatické nemoci mohou pouze skrývat 

hněv, zoufalství a bezmoc. Rizikovou skupinou pro rozvoj patologických reakcí jsou vdovci, 

kteří mumifikují dům, prožívající silné pocity osamění. Obecně u vdovců platí heslo: „já 

sám!“. Nejsou ochotni sdělit svá trápení, protože to považují za projev slabosti, což odporuje 

tomu, k čemu byli vychováni. Starší generace mužů byla vychovávána tak, aby nedávali 

najevo své emoce - i když uvnitř je prožívají velmi intenzivně. Správní chlapi přeci nepláčou, 

učili se na vojně. Uzavírání se sami do sebe je u vdovců téměř typickým projevem. U vdovců 

hrozí vyšší riziko sebevražd. 

 

 Jak jsem již uvedla, muži se se smrtí manželky vyrovnávají většinou lépe, což je 

důsledkem rozdělení generových rolí. Status ženy se odvozuje od přítomnosti manžela - 

existuje to i naopak? Opačně toto pouto a závislost tolik neplatí. „Ovdovělý muž je zřejmě také 

finančně lépe zajištěn a má více příležitostí najít novou partnerku.“ (KUBÍČKOVÁ, s. 67) 
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4.2    Další důvody osamění ve stáří 

 

 Ve své publikaci Osamělost mezi lidmi, Tournier (1998, s. 7-19) uvádí čtyři důvody 

osamělosti. První důvod spatřuje v „parlamentním duchu“, kde říká, že naše tajemství, 

rozpory mezi vnější maskou bezchybnosti a vnitřními chybami, zraněními a hříchy, nás 

oddělují od ostatních. Dalším důvodem osamělosti moderního člověka je dle Tourniera „duch 

nezávislosti", kdy si namlouváme, že můžeme dělat co chceme, jak chceme a je to jen naše 

věc, protože jsme nezávislí na druhých. Jako třetí důvod osamění mezi lidmi uvádí autor 

„duch hamižnosti", který popisuje jako touhu po požitku (sexuální nevázanost, touha po 

penězích, intelektuálním vyniknutí nebo majetnická láska vůči dětem a přátelům). Poslední, 

čtvrtý důvod osamění Tournier jmenuje „oprávněné požadavky", kde upozorňuje, že si 

neustále na něco stěžujeme, ale naše stížnosti většinou ničeho nedosáhnou, naopak staví 

hradby mezi lidmi a vzniká řetěz vzájemných křivd, odplat a obhajob. 

 

 Kromě výše zmiňovaných důvodů osamění jsou však i mnohem výraznější a 

zásadnější důvody. Mezi ty nejrozšířenější a nejznámější důvody, proč lidé zůstávají osamělí 

a to především v seniorských letech,  podle mého názoru jsou: 

• Bezdětnost 

• Rozvod 

• Ovdovění 

• Smrt blízkých osob 

• Rodinný konflikt 

• Propad negativním jevům  

• Přechod do cizího neznámého prostředí 

 V praktické části diplomové práce se budu zabývat především ovdověním a 

bezdětností.  

 

 V dnešní době začíná převládat trend volných partnerských vztahů, ke kterým patří 

dobrovolná bezdětnost. V mládí dnešních seniorek spíše docházelo k případům, kdy 

bezdětnost nebyla vybraná, ale byla důsledkem  nepříznivých vnitřních, či vnějších okolností, 

které bránily otěhotnění (například onemocnění jednoho z partnerů), nicméně byly i případy, 

kdy byla bezdětnost vybraná dobrovolně. S dobrovolnou bezdětností u dnešních seniorek se 

setkáváme například u slavných sportovkyň, hereček, či zpěvaček, které daly před mateřstvím 

přednost vlastní kariéře. Dnešním bezdětným seniorům je ovšem věnovaná pramalá odborná 
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pozornost. U bezdětných seniorů jsem zaregistrovala racionálnější vnímání situací, které se 

stářím souvisejí. Jedna z respondentek (6.2. Paní Vlasta, s. 63) mi například přiznala, že už 

dopředu počítala s tím, že až zemře její manžel, tak půjde dobrovolně do domova pro seniory, 

kde se o ní postarají profesionálové. S touto myšlenkou byla prý naprosto smířená a viděla jí 

jako jediné rozumné řešení. Oproti tomu většina seniorů, kteří mají děti, počítají s variantou, 

že se o ně vlastní potomci postarají.  

 Rozvod je nepochybně jednou z příčin osamění starších lidí. Partneři se rozejdou a už 

jim nezbývá dostatek energie, nebo chuť pouštět se do nového vážného vztahu. Takový 

jedinec si dobrovolně volí tzv. „single life“, kdy žije sám v jednočlenné domácnosti a udržuje 

pravidelné, či nepravidelné kontakty s přáteli, známými a s rodinnými příslušníky (děti, 

sourozenci, atd.). Po nějaké době si některé osoby přejí navázat nový vztah, nicméně pořád je 

nutné myslet na svou bezpečnost a držet si od cizích lidí jistý odstup, jak jsem již zmiňovala 

v kapitole „3.3. Důvěřivost jako riziková situace“. 

 Kromě životních partnerů mizí postupně i stejně staří přátelé seniorů. Každý další 

odchod blízkého vrstevníka v člověku vyvolává pocit strachu a stres, že postupně přichází na 

řadu i on sám. Ovdovělý senior je nekompromisně vystavován tzv. generační osamělosti. 

Během osamělosti se musí začít smiřovat se smrtí svých vrstevníků - přátel, bývalých 

spolužáků, bývalých kolegů, členů zájmových klubů, sourozenců a svého životního partnera.  

 Mezi důvody osamění bych zařadila i rodinné konflikty, kvůli kterým se rodinní 

příslušníci nestýkají, neudržují žádný kontakty a jejich vztahy jsou znatelně a někdy i 

nenapravitelně narušeny. 

 Ovdovělého seniora může od svého okolí do samoty uvrhnout v neposlední řadě 

jakýkoliv propad negativním socio-patologickým negativním jevům. Senior svůj žal začne 

utápět například v alkoholu, utlumuje se nejrůznějšími medikamenty (sedativa na spaní, na 

uklidnění, aj.), což ho samozřejmě začne oddělovat od kontaktů s ostatními lidmi. Taková 

osoba se dobrovolně separuje od svých blízkých, dává přednost takovému životnímu stylu, 

který okolí nedokáže pochopit. Pokusy o pomoc v mnoha případech selhávají a je tudíž na 

místě odborná intervence. Alkoholismus a závislost na návykových látkách není jediné, čemu 

ovdovělí lidé propadají. Může dojít k celkové změně životního stylu, kdy senior přestává dbát 

o svou hygienu a zdraví. Tyto situace jsou značně rizikové a mohou ohrozit na životě. 

 Jako další důvod osamění uvádím přechod seniora do cizího neznámého prostředí, kde 

není nikdo, koho by dotyčný znal. Senior se v tomto prostředí cítí osamělý, má pocit, že si 

nemá s kým promluvit a psychicky strádá. Ztrácí se v anonymitě a nové prostředí může 

vnímat jako nepřátelské. S tímto případem jsem se setkala u jedné starší paní, kterou si 
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z venkova přestěhovala její dcera k sobě do městského bytu ve 100 kilometrové vzdálenosti 

od bývalého bydliště seniorky. Dcera byla pořád v práci a stará žena seděla celý den u okna a 

hleděla na projíždějící tramvaje. Podle její slov se cítila osamělá a jako ve vězení. Do města 

se sama bála, nikoho kromě dcery tu neznala a dlouhou dobu si na samotu a prázdný denní 

režim zvykala. Dalším dobrým příkladem jsou přechody do institucionálních zařízení. 

 

4.3    Vdovský a vdovecký důchod 

  

 Celá řada lidí se mylně domnívá, že po zemřelém manželovi či manželce dostane 

důchod ve stejné výši, na jaký měla nárok zesnulá osoba, nebo jen o něco málo nižší. 

Přiznaná penzijní dávka je pak pro mnohé občany velkým šokem a nepříjemným zjištěním. 

Řada lidí vůbec netuší, jak se vdovské a vdovecké penze vypočítávají a na co má ovdovělá 

osoba skutečně reálný nárok. Proto jsem se rozhodla do mé práce zařadit i tuto podkapitolu.  

 

 Vdovský a vdovecký důchod je druh pozůstalostního důchodu, na který má, za 

podmínek stanovených zákonem, nárok vdova, či vdovec. Nárok na pozůstalostní důchod po 

zemřelém manželovi/manželce však není automatický. Aby mohl vzniknout nárok na 

pozůstalostní důchod, musí být splněny všechny zákonné podmínky. Automatický nárok na 

vdovský/vdovecký důchod vzniká pouze po manželovi/manželce, pokud zemřelý pobíral 

starobní důchod, předčasný nebo invalidní důchod, nebo ke dni smrti splnil zemřelý (zemřelá) 

podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní či starobní důchod. Další možností 

je úmrtí v důsledku pracovního úrazu.  

 

 Vdovský/vdovecký důchod se skládá ze dvou částí, procentní a základní výměry. Výše 

procentní výměry vdovského důchodu činí 50 % procentní výměry starobního důchodu nebo 

invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měla nebo by měla nárok zesnulá 

osoba v okamžiku úmrtí. Procentní výměra se zjednodušeně zjišťuje z dosahovaných výdělků 

a získané doby pojištění. Základní výměra vdovského důchodu je podle  ČSSZ
13

 stejná jako 

u ostatních druhů důchodů a v roce 2014 je 2340 Kč (výši určuje zákon). V rozhovorech 

s mými respondetkami jsme se zabývaly i otázkou pozůstalostních důchodů po manželovi. 

Nejčastěji se částky vdovských důchodů pohybovaly v rozmezí 1200-2000,- Kč měsíčně. 

                                                
13 Česká správa sociálního zabezpečení [online]. ©2013. [cit. 17.2. 2014]. Dostupné z: http://www.cssz.cz/cz/o-
cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/od-ledna-2014-se-valorizuji-vsechny-druhy-duchodu-

a-priplatky-k-duchodum.htm 
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 V případě, že žena, která ovdověla, v té době pobírala stejně jako její zemřelý manžel 

důchod, dochází k takzvanému souběhu nároků na výplatu vdovského a starobního nebo 

invalidního důchodu. V tomto případě se pak vyplácí vyšší důchod v plné výši (včetně 

základní výměry) a z nižšího důchodu polovina procentní výměry, nebo je-li výše obou 

důchodů stejná, krátí se na polovinu procentní výměra vdovského či vdoveckého důchodu. 

 Standardně je vdovský důchod ze zákona vyplácen pouze jeden rok. Po uplynutí 

celého jednoho roku dostává vdova/vdovec pozůstalostní důchod, jestliže je splněna některá 

ze zákonných podmínek. Těmito podmínkami (dle § 50 zákona 155/1995 Sb.) jsou: 

• „pečuje o nezaopatřené dítě,  

• pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká 

závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),  

• pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v 

domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) 

nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),  

• je invalidní ve třetím stupni, nebo  

• dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže 

stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.“ 

(http://www.cssz.cz : Vdovský důchod) 
14

  

Při nesplnění některé z výše citovaných zákonných podmínek, nárok na vdovský důchod po 

uplynutí jednoho roku zaniká (tzn. Neexistují důvody pro prodloužení). V případě, že je však 

některá ze zákonných podmínek splněna v zákonné lhůtě (tj. do dvou let po zániku onoho 

nároku na pozůstalostní důchod), tak je možné výplatu vdovského důchodu obnovit. 

 

 Žádost o přiznání dávek vdovského důchodu se podává na okresní správě sociálního 

zabezpečení (OSSZ). Mezi doklady, které musí mít pozůstalý s sebou, patří občanský průkaz, 

úmrtní list zemřelého manžela/manželky, oddací list a důchodový výměr zemřelého (pokud je 

pozůstalý důchodce, tak i jeho vlastní). 

 

 

 

 

                                                
14 Česká správa sociálního zabezpečení [online]. ©2012. [cit. 17.2. 2014]. Dostupné z: http://www.cssz.cz/cz/o-

cssz/informace/zivotni-situace/obcan/vdovsky-duchod.htm 

 

http://www.cssz.cz/
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/zivotni-situace/obcan/vdovsky-duchod.htm
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/zivotni-situace/obcan/vdovsky-duchod.htm
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5    Výzkumné šetření  

 

 V rámci mé diplomové práce jsem úzce spolupracovala se šesti vdovami, se kterými 

jsem provedla hloubkové osobní rozhovory. Rozhovory jsou hloubkovou sondou do života 

těchto žen s cílem získat podstatné informace týkající se způsobu života před ztrátou partnera, 

prožívání a vyrovnání se s bezprostředním zármutkem; a dále současných problémů těchto 

žen.  

 Cílem šetření je poukázat na společné a naopak na odlišné skutečnosti v životě těchto 

šesti vdov. Na příkladech těchto životních příběhů se snažím o přiblížení života žen, které 

nezkresleně, upřímně a zcela otevřeně ilustrují velmi citlivé období, období ztráty manžela.  

 

5.1    Metody šetření 

 

 Metodou získávání informací je v případě mé diplomové práce polostrukturovaný 

hloubkový osobní rozhovor, který obsahuje tyto tématické okruhy: 

• Základní údaje: věk, vzdělání, bydliště, rodina 

• Život jako celek: průběh manželství, vztahy v rodině a v okolí 

• Okolnosti smrti manžela 

• Prožívání bezprostředního zármutku 

• Co pomohlo vyrovnat se s nastalou situací 

• Kdo a co bylo největší oporou v době ovdovění 

• Současné problémy: bydlení, finanční situace, zdraví 

• Zhodnocení života a pohled do budoucnosti 

 

 Toto šetření je svou povahou kvalitativního charakteru a nekladu si za cíl 

vyhodnocovat zjištěná data vědeckými metodami 

 

 Jelikož je vdovství značně citlivé téma, bylo velmi obtížné dostat se do užšího 

kontaktu s ženami, které by byly ochotné otevřít se a hovořit se mnou bez omezení a výhrad. 

Před začátkem rozhovorů jsem potencionální respondentky seznámila s tématickými okruhy a 

ve většině případů mi byl rozhovor odmítnut. Ženy jsem oslovovala v domovech pro seniry, 

kde jsem byla na praxi a také ve volnočasovém klubu „Kavárničky dříve narozených“, kde 

působím jako dobrovolník. Úspěšná jsem byla pouze u jedné paní z domova pro seniory, s níž 
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jsme rozhovor dovedly až do zdárného konce. Zvolila jsem proto postup, který se osvědčil - 

oslovila jsem mé sousedy a příbuzné, kteří přesvědčili své kamarádky, sousedky, vzdálené 

příbuzné - aby spolupracovali na mé diplomové práci. Obávám se, že bez této „protekce“, 

díky níž mi respondentky vyšly vstříc, bych se k tak citlivým informacím nedostala.  

 

5.2    Metodika šetření 

 

 Cílovou skupinu tvoří ovdovělé ženy starší 65 let. Z původního plánu provést 

dotazníkové šetření jsem musela upustit z důvodů uvedených v podkapitole „5.1. Metody 

šetření“; a proto jsem podrobně zpracovala šest životních příběhů ovdovělých žen. Pro 

různorodost jsem provedla dva hloubkové rozhovory s ženami z města, dva s ženami 

z venkova a dva s ženami žijících v domovech pro seniory.  

 

 Anonymitu jsem osloveným seniorkám zaručila již v úvodu našich rozhovorů.  

Vzhledem k citlivosti dat jsem se rozhodla respondentky uvádět pouze pod smyšleným 

křestním jménem a kalendářním věkem. Anonymita je zachována i v případě všech jmen, 

která byla v rozhovoru zmíněna. 

 Nejdříve jsem respondentky obeznámila s tématickými okruhy rozhovorů. Všechny 

respondentky jsem ujistila o tom, že se rozhovory nebudou využívat pro jiné účely než pro 

účely této práce a vysvětlila jsem, jak přibližně bude celý rozhovor probíhat. Autorizaci i 

anonymitu textu jsem zaručila. Teprve po celkovém ujasnění postupu práce jsem položila 

první, úvodní otázku (první tématický okruh). Během rozhovorů jsem se snažila o nastavení 

uvolněné a přátelské atmosféry, kterou často vytvářely samy respondentky například tím, že 

rozhovor prokládaly předkládáním vzpomínkových fotografií, či nejrůznějších předmětů, k 

nimž se vázaly vzpomínky na zemřelého manžela. 

 Délka rozhovorů byla značně individuální. Nejkratší rozhovor trval přibližně jednu 

hodinu, nejdelší rozhovor dvě hodiny a pár minut. Respondentky jsem časově neomezovala, 

nechala jsem je vyprávět tak dlouho, jak samy uznaly za vhodné.  

 Rozhovory nebyly nahrávány, informace jsem zvládala zapisovat ručně a poté jsem je 

přepsala do elektronické podoby. Poutavé a velmi podrobné vyprávění nešlo zaznamenat 

doslovným přepisem rozhovoru, ale díky zajímavosti tématu jsem si příběh zapamatovala a 

k ručně psaným poznámkám jsem v ten samý den připsala další informace, které mi utkvěly 

v paměti.  Pro zajímavost a přiblížení průběhu rozhovoru jsem se rozhodla  
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popsat u jednotlivých příběhů i celkovou atmosféru a emoční rozpoložení respondentky.  

 Místo rozhovorů si volily mé respondentky samy - ve všech případech u nich doma 

(dvě v domově pro seniory ve vlastních pokojích, kde žijí). Rozhovory probíhaly v časovém 

rozmezí září až prosinec 2013.  

 

5.3    Charakteristika souboru 

 

 Soubor dotazovaných respondentek tvořilo šest žen ve věku od 65 do 85 let. Doba od 

smrti manžela byla od šesti měsíců do patnácti let. Ženy žily ve velkých městech i na 

venkově, v domácím prostředí i v domově pro seniory. Pro přehlednost slouží tabulka č.1. 

 

Tabulka 1.: Sociodemografické údaje 

 

 

 

 

 

 

Jméno Věk Dosažené 

vzdělání 

 

Poslední 

povolání 

Doba 

trvání 

manželství 

Doba od 

smrti 

manžela 

Současné bydliště 

Marie 65 let SŠ 

maturita 

Účetní 36 let 3 roky Praha 

Vlasta 71 let Vyučená 

 

Krejčová 34 let 7 let Kladno 

Anna 73 let ZŠ 

 

Hospodářka 54 let 6 měsíců Venkov 

Ilona 82 let ZŠ 

 

Uklízečka 52 let 15 let Venkov 

Jaroslava 69 let SŠ 

maturita 

Průvodkyně v 

cizině 

45 let 5 let DS 

Středočeský kraj 

Dana 85 let ZŠ 

 

Kuchařka 58 let 8 let DS 

Středočeský kraj 
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6    Hloubkové rozhovory s ovdovělými ženami 

 

 V této kapitole přináším základní sociodemografický popis respondentek, informace 

po jednotlivých tématických okruzích získané od respondentek a v neposlední řadě mou 

vlastní interpretaci získaných informací pomocí polostrukturovaného rozhovoru a 

zúčastněného pozorování.  

 

6.1    Respondentka č. 1.: Paní Marie, 65 let 

 

Základní údaje  

 

 Paní Marii je 65 let, má středoškolské vzdělání zakončené maturitou na obchodní 

škole. Celý život bydlí ve Praze, v bytě 2+1, který obývala s manželem. Má dvě sestry, 

jednoho syna a jednoho vnuka, kteří bydlí v jiné části Prahy.  

 

Život jako celek 

 

 Paní Marie pochází ze tří sourozenců - má dvě sestry (mladší a starší). Se sestrami 

vždy vycházela dobře, stále se společně často vídají, neboť také žijí v Praze.  

 Během mládí a produktivního věku měla paní Marie velké množství přátel a známých, 

kteří však postupem času přestávali komunikovat. Dnes se prý s nikým z dřívějších přátel 

nestýká a komunikuje pouze se sousedkou, se kterou si občas vyjdou na procházku po městě. 

  S manželem se seznámila v účtárně, kde pracovala. Po dvouleté známosti uzavřeli 

manželství a rok na to se jim narodil syn. „My jsme vždy měli vcelku harmonické manželství. 

Manžel byl ředitelem účtárny a já jsem po narození syna pracovala výhradně z domova. Ne že 

bych musela, manžel se o nás dokázal postarat, ale já jsem prostě chtěla něco dělat!“ 

Manželství prý bylo funkční a bez závažnějších krizí. Když došlo k nějakému problému, vždy 

ho s manželem s klidnou hlavou vyřešili. Manžela popisuje jako laskavého a ochotného muže, 

na kterého bylo ve všem spolehnutí a kterému bezmezně důvěřovala. Byl pro ní nejen 

manželem, ale hlavně nejlepším přítelem, se kterým prožila nádherných 38 let - z toho 36 let 

v manželství.  
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Smrt manžela 

 

 Smrt manžela nepřišla jako blesk z čistého nebe. Pan Antonín byl dlouhodobě  

nemocný, bojoval s rakovinou tlustého střeva a prognóza nebyla dobrá. Přesto se podle paní 

Marie nešlo na blíží se konec připravit a pořád doufala, že se stane nějaký zázrak. Poslední 

dny manželova života spolu strávili v nemocnici, kde měl pan Antonín tu nejlepší možnou 

péči. Pro paní Marii byla nejhorší situace když zjistila, že manžel zemřel ve chvíli, kdy u něj 

nebyla - zemřel v noci. Zpráva o smrti jí byla sdělena telefonicky, což pokládá za velmi 

necitlivé a kruté. „Celý den sedíte v nemocnici, držíte manžela za ruku a utěšujete se, že 

vypadá lépe. Sestra vás pošle domů se vyspat a ráno vás vzbudí telefonem, že můj drahý muž 

přes noc zemřel! V tu chvíli jsem si začala nadávat, že kdybych ho neopustila, určitě by zůstal 

na živu! Pak položíte to zatracené sluchátko a nevíte, co máte dělat. Nikdo vám neporadí. 

Celý den jsem seděla doma a čekala, až přijde syn, který mi poradí.“ 

 

Prožívání bezprostředního zármutku 

 

 Paní Marie popisuje první dny po ztrátě manžela jako dny, které byly hluché a slepé. 

Prý vzdáleně vnímala co se kolem ní děje, ale myšlenkami byla pořád v nemocnici a 

představovala si, jestli ji manžel hledal, jestli měl strach, nebo byl smířený. Velmi jí tyto 

otázky trápily a zlobila se sama na sebe, že s ním nezůstala až do posledního okamžiku. „V 

nemocnici mi doporučili návštěvu nějakého doktora, myslím, že psychiatra. Nevzpomínám si. 

Ale proč? Nechovala jsem se jak blázen! Jen jsem pro klid duše potřebovala vědět, jak přesně 

probíhaly poslední minuty života mého drahého Antonína!“ Odpovědi na své otázky od 

nemocničního personálu nikdy nedostala a nakonec sama došla k závěru, že manžel v noci 

vždy spal jako „když ho do vody hodí“ a proto určitě zaspal i vlastní smrt. K vytvoření tohoto 

názoru se prý dopracovala krátce po pohřbu.  

 

Co pomohlo vyrovnat se s nastalou situací 

 

 S nastalou situací se paní Marie vyrovnává dodnes, po třech letech od ovdovění. „I 

když už jsou to tři roky, pořád čekám, že se Antonín objeví ve dveřích a zeptá se mě, co bude 

k večeři.“ Se smrtí celoživotního partnera se prý vyrovnat nedá. Prvotní zármutek zeslábl díky 

práci a pomoci od sester. „Holky ke mně naběhly a pomohly mi s likvidací manželových věcí. 

On by si určitě přál, abych jeho věci nelarvovala doma v šatně, ale abych je dala někomu, kdo 
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je potřebuje. S holkama jsme vše odnesly do nějakého centra pro lidi bez přístřeší.“ Syn se 

sestrami a jejich rodinami pomohli paní Marií s částečnou rekonstrukcí bytu, kterou si sama 

navrhla. Aktivní práci považuje za nejlepší možný lék proti vlnám mučícího smutku. 

S manželem už dlouho plánovali rekonstrukci, takže paní Marie podle svých slov 

rekonstrukci udělat musela.  

 

Kdo a co bylo největší oporou 

 

 „Mou největší oporou byl samozřejmě můj syn a sestry.“ Bez syna by prý byla 

ztracená již od prvního dne, kdy se dozvěděla o smrti manžela. Syn vyřídil vše potřebné 

v nemocnici, zařídil obřad s pohřbem a společně se svou manželkou a synem poskytli paní 

Marii první týdny svou péči. „Snacha mi uvařila, vnuk mi jezdil pro nákup a syn zařizoval 

potřebné věci s pohřební službou a pak s notářem. Já těch prvních pár dnů prostě nedokázala 

fungovat.“ Oporu také našla ve své sousedce, se kterou se vydávají na procházky po Praze a 

zkouší nové a nové kavárny, nebo cukrárny. „Když mě navštívily sestry, byla jsem pak zbytek 

dne unavená, ale příjemně unavená!“ Sestry jsou prý vždy nabité energií a i před třemi lety se 

snažily paní Marii co nejvíce podpořit a pozitivně naladit.  

 

Současné problémy 

 

 Ze současných problémů by bylo možné jmenovat snad jen finanční situaci, ale i ta je 

podle paní Marie dobrá. „Antonín byl šetřílek. Syn říkal, že je skrblík. Ale díky tomu mám 

vlastní byt - takže starosti s nájmem mi odpadají. Dávám jen čtyři tisíce do takovýho fondu na 

opravy baráku. Jinak žádné finanční výdaje nemám.“ Co se týká zdraví, pani Marii trápí snad 

jen počínající artróza a zhoršující se sluch. S rodinou syna, s rodinou sester a se sousedy 

vychází dobře. O žádných problémech které by jí trápily prý neví.  

 

Zhodnocení života a pohled do budoucnosti 

 

 „Díky mým rodičům jsem měla krásné dětství. Díky mým přátelům a 

spolupracovníkům jsem měla krásné mládí a díky mému Antonínovi a synovi jsem měla 

krásný celý život.“ Paní Marie shrnula celý svůj život do velmi krásného příběhu. Potkala 

životní lásku, celý život žila ve zdraví, nikdy se nesetkala s žádným problémem. Prý 

neidealizuje, vypráví mi pravdu a je hrdá na to, jak prožila svůj život. „No moje plány do 
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budoucna jsou takový, že půjdu za pár dní na první prodlouženou mého vnuka, který chodí do 

tanečních, takže si musím pořídit nějaké pěkné šaty. Dál jak pár dní dopředu raději neplánuji. 

Ale ráda bych třeba nějaké lázně, nebo začít chodit na kosmetiku.“ 

  Sousedka se paní Marii pokoušela představit pána staršího věku, ovdovělého. O 

nových známostech však Marie nechce ani slyšet a rozpovídala se o zkušenosti své starší 

sestry. „Sestra měla známost, která se jí šeredně prodražila. Panáček sestru finančně 

využíval. Nevím přesně, o kolik jí obral, ale ta husa hloupá mu prý půjčila veškeré své úspory 

a ten pacholek jí s těma penězma utekl a už jsme ho nikdy neviděli. Přitom vypadal jako 

solidní muž. Vše jí sebral a sestře se na policii skoro vysmáli... Takže ne, já o žádného nového 

chlapa nestojím.“ Paní Marie si chce užívat života jinou formou - procházky, rodinná 

setkávání a v poslední době se začala zajímat o chov okrasného ptactva - kanárků. Možná si 

prý v blízké době jednoho pořídí.  

 

Průběh rozhovoru 

 

 Rozhovor proběhl v bytě respondentky v Praze v říjnu 2013 a trval přibližně hodinu a 

čtvrt. Atmosféra byla uvolněná, při líčení okolností smrti manžela byla paní Marie 

posmutnělá a dívala se na fotografii svého manžela, kterou měla vystavenou na parapetu 

okna.  

 

6.2    Respondentka č. 2.: Paní Vlasta, 71 let 

 

Základní údaje 

 

 Paní Vlastě je 71 let, bydlí ve středočeském městě Kladno ve vlastním panelákovém 

bytě 1+1, kam se po smrti manžela přestěhovala z původního bytu 3+1. Je vyučená dámská 

krejčová a tomuto řemeslu se věnovala po celý svůj život. Nemá žádné žijící příbuzné.  

 

Život jako celek 

 

 Paní Vlasta se narodila jako jediná dcera statkářům z malé obce u Kladna. Do učení 

šla jako mladé děvče do Prahy, kde bydlela na internátu. Po vyučení nastoupila do práce 

v Kladně, kam se i přestěhovala. S budoucím manželem se znali již od dětství, ale ke sblížení 
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došlo náhodou při oslavě narozenin společného přítele v rodné vesnici. Nedlouho na to byla 

svatba. „Ono to pak šlo ráz na ráz. Proč taky čekat, bylo mi 30 let a Josefa jsem znala od 

dětství. On do mě byl vždy blázen a konečně se dočkal. Udělal by pro mě cokoliv a dokonce 

opustil tu naší vesnici a šel za mnou na Kladno.“ Novomanželé si od města pronajali byt a žili 

si spokojený život, bez potomků. „Měla jsem hodně práce v salónu, Josef pracoval na 

vlakovém nádraží, měli jsme spoustu přátel a koníčků... na ty děti bysme ani neměli čas. Teď 

zpětně mě to však mrzí....“ Po smrti Vlastiných rodičů prodali statek a ze získaných peněz si 

manželé koupili prostorný, vcelku luxusní byt v Kladně.  

 Ještě za života Vlastiných rodičů panovaly v rodině dobré vztahy. Jako jediná dcera 

byla hýčkána a podle samotné paní Vlasty byla jednoduše rozmazlována. Se vztahy s rodinou 

z manželovy strany už to nebylo tak dobré. Josefovi rodiče se nikdy nesmířili s tím, že jim 

Vlasta odvedla syna z vesnice do města a proto jí prý neměli rádi. Dále jí nemohli odpustit to, 

že nechce děti - čímž oni přicházejí o vnoučata. Josef měl staršího bratra, ten však zemřel na 

zápal plic během vojny. 

 Přátel a společných známých měli manželé dostatek jak z dětských let v obci, tak i 

později získané přátelé v Kladně. Právě přátelé vyplňovali manželům „prázdnou“ kapitolu 

v jejich životě - dítě. 

 

Smrt manžela 

 

 „Smrt manžela byl největší šok, jaký jsem v životě prožila. Nečekala jsem, že by se 

něco takového mohlo stát. Nikdy si nestěžoval, že by ho něco bolelo. To já jsem byla ta, která 

často stonala...“ Paní Vlasta o manžela přišla před sedmi lety. Josef zemřel na následky 

celkového selhání ledvin - přesnější diagnózu si paní Vlasta nepamatuje. „Zůstala jsem sama. 

Úplně sama, bez příbuzných.“ Josefovo úmrtí se paní Vlasta dozvěděla v nemocnici v Kladně, 

kde s ní v tu chvíli byla nejbližší přítelkyně. 

 

Prožívání bezprostředního zármutku 

 

 „Ty první dny to bylo docela dobrý. To mi ještě asi nedošlo, co se stalo.“ Paní Vlasta 

jednala rozvážně a vyrovnaně. V nemocnici vyřídila vše potřebné, u pohřební služby také 

zajistila nejdůležitější věci a poté doma dávala dohromady veškeré doklady. „Já jsem věděla, 

že toho Josef hodně platil... ale nevěděla jsem co všechno a musela jsem si udělat přehled. A 

musela jsem sama, protože kdo jiný by to udělal?“ Díky praktičnosti paní Vlasta předešla 
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možným nepříjemnostem se splácením úvěru rekonstrukce koupelny a kuchyně. Rychle dala 

dohromady veškeré složenky, které je nutno zaplatit, věci ohledně pojištění bytu, atd. Teprve 

po vyřízení všech nezbytných věcí a po uskutečnění důstojného pohřbu nastal čas pro 

truchlení. „Šla jsem zapálit svíčku na hřbitov, poprvé od pohřbu. A tam mi došlo, že je můj 

Josef nenávratně pryč a že mě tu nechal samotnou! Přemohla mě taková ta vnitřní úzkost a 

panika. Co já si teď sama počnu? Nikoho nemám! Je mi 64  let! Napadlo mě, že už nemá cenu 

žít“ 

 

Co pomohlo vyrovnat se s nastalou situací 

 

 Zlomové bylo rozhodnutí její kamarádky, která naplánovala výlet do Vlastiny rodné 

obce. Paní Vlasta se tak procházela po rodné vesnici, ve které prožila dětství, měla zde 

kamarády, žila zde s rodiči a poznala se zde s Josefem. „Pak jsme seděly na lavičce před 

naším statkem. Před naším krásným statkem, ve kterém jsem zažila tolik dobrého a on tu stál 

jako svědek toho všeho. Víte, byla jsem ráda, že jsem v místě tolik známém a tolik mi blízkém. 

Až mi srdce poskočilo radostí.“ Po krátkém pobytu a několika rozhovorech s místními, Vlasta 

objevila pár dřívějších kamarádek, se kterými se několik let neviděla. Vzala si na ně adresu a 

dodnes si s nimi píše, nebo se vzájemně pravidelně navštěvují. „To setkání se staronovými 

kamarádkami pro mě byla vzpruha.“  

 

Kdo a co bylo největší oporou 

 

 Oporu paní Vlasta v prvních dnech prý nepotřebovala. Byla tolik zaměstnaná 

vyřizováním věcí, které se týkaly smrti manžela, že na truchlení jí nezbýval čas, dle jejích 

slov. Teprve během prvních týdnů a měsíců našla oporu ve svých přítelkyních v Kladně. „Mé 

přítelkyně jsou pro mě skoro jako sestry. Žijí blízko mě, vidíme se minimálně jedenkrát týdně 

a většina z nich už jsou taky vdovy, takže mi rozuměly.“  

 Paní Vlasta za pomoci syna jedné z přítelkyň prodala byt, který byl pro ní příliš velký 

a finančně nákladný a koupila si malý panelákový byt v Kladně s jednou místností a 

samostatnou kuchyní. „Ten byt byl vybraný i z dalšího důvodu, nešlo jen o úsporu. Ale dole 

pode mnou bydlí Helenka, která se mnou jezdí do té mojí vesničky. Je to má nejbližší 

přítelkyně, taky je sama, tak tu jsme takhle hezky spolu.“ 
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Současné problémy 

 

 Bydlení má paní Vlasta vyřešené a díky prodeji předchozího většího bytu jí zbylo i 

dost peněz na živobytí. „Důchod mám slušný, pracovala jsem celý život. K tomu mám 

našetřený ještě nějaký peníze z prodeje bytu... ale na ty raději moc nesahám, ty jsou spíš na 

horší časy.“ Na zdravotní stav si paní Vlasta také nijak zvlášť nestěžuje. „Tu a tam mě někde 

píchne, dloubne. Ale to k mému věku asi patří. Dříve jsem hodně stonala, ale čím jsem starší, 

tím jsem na tom paradoxně asi lépe.“ Paní Vlasta je čilá žena, díky pravidelným procházkám 

se udržuje v kondici a věk 71 let by jí tipoval málokdo. 

 

Zhodnocení života a pohled do budoucnosti 

 

 Paní Vlasta měla prý vzrušující život. Jako velmi mladé děvče opustila rodný statek a 

šla do Prahy. Z Prahy potom do Kladna. „Nuda nikdy nebyla nic pro mě a pořád jsem chtěla 

poznávat něco nového. To co bylo pro mé kamarádky z vesnice nemyslitelné, po tom já jsem 

přímo prahla.“ Vysnila si prý bohatého cizince, se kterým emigruje do Ameriky, ale i tak je 

prý ráda, že si vzala za muže Josefa, se kterým prožila 34 let společného života. „Zpětně mě 

mrzí, že jsme s Josefem neměli děti. Alespoň by mi ho připomínaly a kus jeho Já by tu se 

mnou byl pořád.“ Samotu paní Vlasta necítí, díky svým přítelkyním. 

 Do budoucnosti hledí paní Vlasta s optimismem a realisticky. „No my už jsme se 

s Helenkou domluvily na tom, že spolu půjdeme do místního starobince, až na tom nebudeme 

zdravotně nejlépe. Ten domov důchodců je prý pěkný a dobře se tam o lidi starají. Tak jim 

tam přibudou další dvě bláznivý starý báby.“ Paní Vlasta však říká, že odchod do domova pro 

seniory zatím v plánu nemá, protože se cítí v dobré kondici a dokud to zdraví dovolí, zůstane 

doma a bude cestovat po výletech, aby poznala něco nového a vzrušujícího.  

 

Průběh rozhovoru 

 

 Rozhovor proběhl v bytě respondentky v Kladně, v listopadu 2013 a trval přibližně 

hodinu a půl. Atmosféra byla přátelská a vyprávění paní Vlasty pestré. Během rozhovoru mi 

paní Vlasta předkládala vzpomínkové fotografie, na kterých byla jako mladá slečna vyfocená 

před rodným statkem. Dále pak fotografie s manželem a přáteli.   
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6.3    Respondentka č. 3.: Paní Anna, 73 let 

 

Základní údaje 

 

 Paní Anně je 73 let, má základní vzdělání a celý život pracovala v hospodářství. 

Vyrůstala na Moravě u města Krnov a od svých 18.let žije v malé středočeské obci na Praze-

Západ. Měla dva bratry (kteří již zemřeli) a má čtyři děti, šest vnoučat a jedno pravnouče.  

 

Život jako celek 

 

 Paní Anna se s manželem Stanislavem seznámila náhodou, při jeho vojenské službě 

v Krnově. „Byl tu na vojně a slíbil mi, že si mě vezme s sebou k Praze.“ Slib byl dodržen a 

společně celý život prožili na malém vesnickém statku poblíž Prahy. Nedlouho po svatbě se 

manželům narodila dvojčata - chlapci a pár let na to dcera a další syn. „Vždy jsem si přála 

velkou rodinu a to mi bylo Bohem dopřáno Standa měl bráchu, který žil v druhé budově statku 

a také měl hodně dětí Takže bylo na dvoře pořád veselo.“  

 Její bratři zemřeli krátce po sobě na dědičnou chorobu srdce. Majetek po rodičích a 

bratrech, kteří neměli rodinu, přešel tedy do vlastnictví paní Anny, které jej na popud manžela 

investovala do rekonstrukce statku. „Nikdy by mě nenapadlo, že bych ty peníze mohla někdy 

potřebovat. A přišlo mi správné, zhodnocovat naše bydlení.“ Jenže postupem času paní Anna 

zjistila, že není jedinou ženou ve Stanislavově životě. „On byl pěkný chlap. A bohužel taky 

pěkný proutník. Nenechal jednu sukni na pokoji. Prožila jsem si s ním velké trápení. Tolikrát 

jsem od něj chtěla odejít, ale copak to šlo? Se čtyřmi dětmi, bez peněz? A kam bychom šli? A 

co by tomu řekli lidé?“ Proto manželovy nevěry tiše tolerovala a naplno se věnovala dětem a 

práci kolem statku. „Měli jsme spoustu zvířat. Krávy, kozy, prasata, husy, slepice. Dcera 

manžela uprosila i o koně. Takže na sebelitování mi díky bohu nezbýval čas. To, že mi byl 

manžel nevěrný, s tím jsem se smířila. Možná i díky tomu, že jsem nebyla jediná.“ Paní Anně 

se svěřilo několik žen z obce, že jsou na tom s jejich manželi podobně a že není důvod se 

trápit, když se manžel pokaždé vrátí domů a uživí rodinu. „Díky této zkušenosti jsem mezi 

ženský zapadla o mnoho líp, než tomu bylo při mém přistěhování. Měly jsme svojí partu, kde 

jsme si společně na naše chlapy zanadávaly a bylo nám dobře.“ 
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Smrt manžela 

 

 Pan Stanislav celý život pracoval jako horník v dolech na Kladně. „Vždy měl problémy 

s plícemi a se srdcem. Ta práce byla namáhavá, ale na druhou stranu velmi dobře placená a 

manžel se jí nechtěl vzdát.“ To se mu prý stalo osudné. Po odchodu do důchodu dělal 

pomocné práce na statku, který značně osiřel a zpustl. Děti manželů se ze statku rozutekly 

s partnery, Anin švagr zemřel a jeho děti se též odstěhovaly. Na práci ve statku tedy zbyli 

paní Anna se švagrovou a pan Stanislav, který chtěl stůj co stůj obnovit plný chod statku. 

„Pořád se tu dřel a nutil dřít i mě. Pořád mi něco vyčítal a dělal si ze mě služebnou. V zimě 

nastydl, nevyležel to, dostal zápal plic a sekýroval mě ještě víc! Vše co jsem dělala, jsem prý 

dělala špatně. Jídlo házel na zem, nic mu nebylo dobré. Doufala jsem, že alespoň na stará 

kolena bude hodný. Bylo to naopak ještě horší.“ Když na jaře zemřel (infarkt), paní Anně se 

prý ulevilo.  

 

Prožívání bezprostředního zármutku 

 

 Paní Anna prý zármutek nepociťovala. „Bylo mi ho líto, samozřejmě. Občas mi ten 

rámus, který dělal když se rozčiloval, chybí. Ale netruchlím.“ Nikdo jí prý tyto pocity 

nevyčítal. „Zlobila jsem se na sebe, že cítím úlevu. Zemřel přeci člověk, můj manžel! Ale po 

tom všem co jsem si s ním za ta dlouhá léta prožila? Myslím si, že se Bůh nade mnou konečně 

slitoval a dopřeje mi alespoň pár let prožitých bez řevu. Spíš jsem byla smutná z toho, jak to 

špatně nesla dcera, která ho našla u chléva.“ Paní Anna se prý ale chová jako řádná vdova. 

Chodí pravidelně na hřbitov udržovat uklizený hrob a o manželovi mluví jen v dobrém. 

„Nemá cenu vykládat do diplomové práce nějaké pohádky, říkám pravdu, tak jak to bylo a jak 

to je. Ale před lidma z vesnice o Standovi mluvím jen v dobrém.“ 

 

Co pomohlo vyrovnat se s nastalou situací 

 

 Paní Anna se vyrovnala se zprávou o smrti manžela rychle a dobře. Hned druhý den 

začala na statku fungovat jako jiný den. Jak sama říká: „práce u zvířat nesmí stát.“ Manželovi 

zařídila za pomoci dětí důstojný pohřeb a uspořádala v obci, kde žije, honosné kar. „Standu 

měli lidi rádi. Byl společenský, rád chodil do hospody mezi ty svý kumpány. I Když ho bylo 

dost, tohle jsem pro něj chtěla udělat. I když jsem to udělala možná z vděčnosti, že mi dal tak 

krásné děti.“  
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Kdo a co bylo největší oporou 

 

 Oporu paní Anna našla ve svých dětech, vnoučatech a v přítelkyních z obce. „Děti mě 

ohromně podpořily a nevyčítaly mi, že netruchlím. Chápaly to. Vždyť se na to celý život 

dívaly, jak mi Standa ubližoval. Fyzicky mi sice nikdy neublížil, ale s psychikou mi zamával 

pořádně.“  Přítelkyně pro paní Annu znamenaly také velkou podporu. „S děvčaty chodíme na 

procházky a na akce, který obec pořádá. Děje se tu toho hodně a já nikdy nesmím na ničem 

chybět. Paní starostka mě požádala, abych psala do místních novin (který vycházejí 1x 

měsíčně) články o naší Kavárničce dříve narozených. Sloh mě vždy bavil, tak to je taky taková 

moje vzpruha.“  

 

Současné problémy 

 

 Problémy paní Anna nepociťuje žádné. Zvěř omezila pouze na slepice, králíky a husy, 

takže jí kolem statku ubyla práce. Finanční stránku zvládá díky podpoře dětí. „Důchod mám 

hodně mizerný. Pracovala jsem jen tady na statku a prý za mě manžel neodváděl žádné daně, 

ani nic jiného. Nebýt dětí, tak s tím, co mi dá stát, nevyjdu!“ 

 Zdravotně se paní Anna cítí velmi dobře. „Nic mě nebolí, u doktora jsem nebyla ani 

nepamatuju. Možná hůř vidím a hůř slyším. To je vše. Suším si na půdě bylinky, ze kterých si 

vařím odvary. To mě naučila moje babička na Moravě a musím říct, že jejich účinky jsou 

spolehlivější, než ty chemický prášky.“ 

 Jedinou věc, která paní Annu trápí, je nedostupnost potravin a pošty. „Manžel mě vždy 

odvezl na nákup autem. On už si za volantem sice moc jistý nebyl, ale do nejbližšího města 

měl cestu natrénovanou i poslepu. Jenže teď se tam nemám jak dostat. A nakupovat v místní 

Jednotě je dost finančně nákladný a hlavně tu nemají všechno, co potřebuju.“ Paní Anně tedy 

chybí možnost dopravit se někam automobilem, i když jí děti a vnoučata 1x týdně na velký 

nákup auty berou. To na ní prý ale vždy pospíchají a ona nemá na nákup klid. „Poštu u nás 

nemáme, takže to musím jet 15 minut do jiné vesnice autobusem. Ten jede 1x za hodinu a co 

potom v dešti, nebo v mraze na zastávce?“ 

 

Zhodnocení života a pohled do budoucnosti 

 

 Paní Anna neprožila jednoduchý život. Sama ale říká, že jí všechny zlé věci posílily a 

snaží se v nich vidět jen to dobré. Má velmi dobré vztahy se svými dětmi, vnoučaty, 
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pravidelně hlídá svého pravnuka. „Oni mi ho sem dají, když jedou někam za zábavou. Já dám 

Adámka v kočárku hezky pod lípu a ona tam spinká. Nebo ho vozím v kočárku po vesnici a 

ženský se ke mně připojují.“ Prý i když chtěla několikrát statek opustit, zpětně je ráda, že 

zůstala. Má zde přátele, domov a celkově je tu spokojená. 

 Do budoucna se chce naplno věnovat péči o pravnuka a být oporou pro svá vnoučata. 

Také se začala zajímat o uvolňující se funkci knihovnice v místní knihovně. „Starostka říkala, 

že dá 100 korun na hodinu a týdně bych tam byla 4 hodiny. Jako přivýdělek k důchodu je to 

dobrý a pořád budu mezi lidma.“ Rozhodně se tedy nebude nudit - vnoučata, pravnuk, 

knihovna, psaní článků do novin, starost o zvěř ve statku. 

 

Průběh rozhovoru 

 

 Rozhovor proběhl u paní Anny doma v obývacím pokoji v říjnu 2013. S paní Annou 

se velmi dobře znám. Během rozhovoru se několikrát ujišťovala, jestli je to, co mi říká - 

důležité, aby prý neříkala nějaké hlouposti, které mě nezajímají. Z jejího projevu byla cítit 

upřímnost a jsem ráda, že její příběh mohu využít v mé diplomové práci. Rozhovor trval 

necelé dvě hodiny. Paní Anna je „čerstvou“ vdovou, neboť k úmrtí jejího manžela došlo 

teprve před půl rokem. 

 

6.4    Respondentka č. 4.: Paní Ilona, 82 let 

 

Základní údaje 

 

 Paní Iloně je 82 let, má základní vzdělání a živila se nejdříve jako ošetřovatelka prasat, 

později jako uklízečka obecního úřadu, školy a školky. Celý svůj život žije ve 

středočeské obci na Kladensku, odkud pochází i její manžel. Nemá žádné žijící sourozence, 

má tři děti, čtyři vnoučata a tři pravnoučata.  

 

Život jako celek 

 

 Paní Ilona se se svým manželem znala od dětství, neboť spolu vyrůstali v jedné obci. 

Společně se svými čtyřmi sourozencem a rodiči žila v malém statku, který zdědil nejstarší 

bratr, který své sourozence vyplatil. Paní Ilona v té době již žila s manželem Jiřím na jeho 
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statku. „S manželem jsem prožila nádherných 52 let života. Byl mé štěstí, životní láska, opora, 

přítel, moje vše! Ano, měl své mouchy, ale kdo nemá? Byl to čestný muž, dobrý manžel a 

výborný otec a dědeček!“ Manželství paní Ilona popisuje jako rovnocenné partnerství 

založené na vzájemné lásce a toleranci. Veškerou práci kolem statku měli rozdělenou dle 

svých fyzických možností. „Chovali jsme několik krav, kvůli mléku, slepice, králíky a vnučka 

u nás měla ustájeného koně, se kterým jezdí závodně parkúr. Ale o toho se ona starala sama, 

takže jsme tý práce kolem našeho statku  zas tolik neměli. Vedle toho jsem chodila ještě do 

práce ve vedlejší vesnici. Manžel ve stáří  začal pěstovat okrasné a exotické ptactvo.“ 

 Vztahy v rodině jsou prý dobré, až na jednu výjimku. „Prostřední syn je závislý na 

alkoholu. Pořád někde putuje po léčebnách, ale nevypadá to s ním vůbec dobře. Bojím se, že 

mu selžou játra, jako selhaly před časem jeho kamarádovi z vedlejší vsi. Nevíme si s ním rady 

a trápí tím celou rodinu.“ Rodina jinak drží pohromadě, pravidelně se navštěvují, nejmladší 

dcera zůstala společně se svou rodinou bydlet u paní Ilony na statku. 

 Vztahy v okolí se paní Ilona snaží udržovat. Se sousedy má dobré vztahy a snaží se 

aktivně zapojovat do dění v obci, či ve vedlejší vesnici.  

 

Smrt manžela 

 

 Na smrt manžela vzpomíná nerada. „Stalo se to před 15ti lety, ale mě přijde, jako 

kdyby to bylo včera, když za mnou přijel syn a řekl mi, co se stalo.“ Ilonin manžel zemřel na 

náhlou zástavu srdce při rybaření u nedalekého rybníka, kam rád chodíval relaxovat. „Odešel 

tam ráno. Ještě mi říkal, že se nezdrží dlouho, protože musí dát novou podestýlku králíkům. 

Když se dlouho nevracel, myslela jsem, že se zdržel s chlapáka v hospodě.“ Manželova smrt 

byla pro paní Ilonu zraňující. „Měli jsme s dětmi naplánovanou oslavu jeho narozenin. Za tři 

dny by tenkrát oslavil sedmdesátiny.“  

 

Prožívání bezprostředního zármutku 

 

 Paní Iloně se prý zhroutil svět. První dny byly prý velmi zlé. „Spadlo mi na hlavu celé 

jeho podnikání s ptáčky a starost o statek. O chod statku se museli postarat děti, jinak bych ho 

prodala. Byla jsem zoufalá.“ Paní Iloně se život obrátil vzhůru nohama a nedokázala 

z prvního šoku vzpamatovat. 
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Co pomohlo vyrovnat se s nastalou situací 

 

 Po pohřbu manžela si odnesla urnu s jeho zpopelněným tělem domů, a v rohu 

obývacího pokoje vytvořila malý oltář s urnou obklopenou fotografiemi, svíčkami a 

květinami. „Dětem se to nelíbilo, ale já jsem potřebovala mít Jiřího u sebe a ne ho nechat 

někde na hřbitově mezi kamením a mrtvými. On patří ke mně! A já si s ním každý večer 

vyprávím, co bylo nového a cítím se pak lépe.“ S lepším vyrovnáním se ztrátou paní Iloně 

pomohla i práce kolem zvířat. Vnoučata jí pořídila psa - malého jorkšírského teriéra v naději, 

že povídání s urnou skončí a bude vyprávět o životě psímu kamarádovi. „Ten plán jim 

nevyšel, ale díky Terince  (pozn.: jméno psa) jsem našla nový koníček. Začala jsem si 

přivydělávat chovem psů, s kterým mi pomáhá dcera, která se mnou bydlí.“ Prý jí také 

prospěly výlety na předváděcí akce, na které seniory svážely autobusy: „Tam jsme si vždy 

skvěle popovídali.“ 

 

Kdo a co bylo největší oporou 

 

 Největší oporu paní Ilona našla ve své rodině a přítelkyních ze vsi. „S ženskýma máme 

u obecného úřadu lavičky, na kterých se scházíme a probíráme co je kde nového. Vnoučata se 

mi pak smějí, že jsem jak Kelišová z televize. Ale jsou rádi, že jsem venku mezi lidma.“ Nejen, 

že má hodně přátel v rodné vesnici, ale vyhledává přátele i v okolí. „Mám taky hodně 

přítelkyň ve vedlejší vesnici,, kde jsem celý život pracovala v prasečáku a pak pro obecní 

úřad. Vždy jsem tam chodila pěšky, to teď už neujdu. Ale když tam mají nějakou akci, tak mě 

tam někdo z našich vezme...řidičák už mají všechna má vnoučata. Zrovna teď příští víkend mě 

tam vezmou na Vánoční zpívání v rotundě.“ Paní Ilona samotou netrpí, sama říká, že se kolem 

ní pořád něco děje a nedovede si představit, že by neměla svou rodinu a přátelé.  

 

Současné problémy 

 

 Paní Ilona vlastní celý statek, kromě části, ve které bydlí její dcera. „Dcera si svou  

část poctivě odpracovala, denně se o mě stará. Mou část statku si mezi sebe pak rozdělí mé 

další děti.“ Statek je částečně rekonstruovaný - nové radiátory, plastová ona a nová střecha. 

Finanční situace paní Ilony není ideální. „Hodně peněz stojí léky, které beru.“ Trpí astmatem, 

má potíže s kyčlemi, vysoký krevní tlak a nemocné ledviny. 
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Zhodnocení života a pohled do budoucnosti 

 

 Způsob života, který paní Ilona vedla a vede, je prý takový, jaký by si kdekdo mohl 

přát. Vždy byla obklopená rodinou a přáteli, čemuž tak je i nyní, ve stáří. „Žila jsem bohatý a 

krásný život. Měla jsem báječného muže, vychovali jsme spolu zdravé a chytré děti, ty nám 

daly vnoučata. Bohužel, manžel se pravnoučat už nedožil, ale já si jejich přítomnost užívám 

plnými doušky a jsem bábou a prabábou na plný úvazek.“ Ke kvalitnímu životu jí prý chybí 

zdraví, které postupujícím věkem nenávratně ubývá. 

 Budoucností se prý nezabývá. To co se má stát, to se stane, protože je to Boží vůle. 

Všem svým dětem a vnoučatům ale klade na srdce, že až zemře, chce být rozprášená společně 

s popelem manžela u rybníka, kde zemřel.  

 

Průběh rozhovoru 

 

 Rozhovor s paní Ilonou proběhl u ní doma v obývacím pokoji. Pro mě osobně bylo 

nepříjemné, že sedím naproti pietnímu koutu s urnou Ilonina manžela, ale po ponoření do 

rozhovoru jsem tuto skutečnost přestala vnímat. Rozhovor trval hodinu a pár minut. Paní 

Ilonu znám od vidění, ale nikdy jsem s ní osobně nemluvila - je dlouholetou přítelkyní mé 

babičky.  

 

6.5    Respondentka č. 5.: Paní Jaroslava, 69 let 

 

Základní údaje 

 

Paní Jaroslavě je 69 let, má středoškolské vzdělání s maturitou a pracovala jako účetní 

v divadle, poté jako personální pracovnice. Naposledy pracovala jako průvodkyně v cizině. 

Celý svůj život žije v Českém Brodě (s několikaletou výjimkou, kdy žila s manželem kvůli 

práci v Praze). Má dva syny a jednoho vnuka. Nyní bydlí v domově pro seniory. 

 

Život jako celek 

 

 Paní Jaroslava nemá žádné sourozence a celé dětství a mládí prožila v Českém Brodě  
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v bytě rodičů. Její otec zemřel, když byla ještě malá a vyrůstala tak jen s matkou. S budoucím 

manželem ji seznámili přátelé. Po svatbě spolu s manželem Karlem žili v bytě její matky a 

protože začal být byt těsný, rozhodli se, že se odstěhují. Karel našel práci v Praze a paní 

Jaroslava šla do Prahy s ním. I když byla těžká doba a cestování do ciziny bylo pro mnoho 

lidí tabu, paní Jaroslava se díky dobrým kontaktům stala zahraniční průvodkyní. 

„Procestovala jsem tolik míst. Byla jsem na Kubě, ve Vietnamu. Nejčastěji jsem však jezdila 

do Vídně. Díky cestování jsem se naučila pět světových jazyků, z toho plynně anglicky, rusky a 

německy. S francouzštinou a španělštinou jsem si spíš jen pohrávala - nebylo snadné se naučit 

v tak přísně střeženém systému našeho státu tyhle jazyky.“ 

 Když paní Jaroslava otěhotněla, musela práce zahraniční průvodkyně nechat a začala 

se věnovat mateřským povinnostem. Krátce po ukončení šestinedělí však otěhotněla znovu a 

manžel Karel rozhodl, že se společně vrátí do Českého Brodu. „Chtěl, aby mi má maminka 

s kluky pomáhala. Jak byli hned za sebou, byli jak dvojčata. Jeden usnul, druhý se probudil a 

tak to furt střídali. Byla jsem z nich vyčerpaná.“ Jaroslavy manžel si zařídil přeložení z Prahy, 

sehnal v Českém Brodě byt a v práci trávil mnoho času. 

 

Smrt manžela 

 

 Paní Jaroslava si s manželem začali vyřizovat pobyt v domově pro seniory, kam spolu 

chtěli nastoupit. „Zdraví už nám nesloužilo tak jako předtím. Byli jsme se podívat na ten byt 

v domově pro důchodce a  líbilo se nám to. Děti se s tím dlouho nemohly smířit, prý jsme jim 

dělali ostudu. Chtěli se o nás starat samy.“ Odchod do domova pro seniory pan Karel nestihl. 

„Už jsme měli skoro na dosah ten byt a on zemřel. Až příliš brzy mi zemřel.“ Manžel paní 

Jaroslavy zemřel na celkové selhání organismu. Byl dlouhodobě chronicky nemocný - stonal 

s ledvinami, s játry a se žlučníkem. „Zemřel ve spánku, říkal pan doktor.“ Panu Karlovi bylo 

66 let. 

 

Prožívání bezprostředního zármutku 

 

 „Bez prášků na nervy bych to nezvládla, i když mě na to lékaři připravovali, protože 

Karel byl v poslední době hodně po nemocnicích a nevypadalo to s ním vůbec dobře.“ Paní 

Jaroslava prý několik týdnů probrečela. Bylo to pro ní těžké a smutné období. Dny byly bez 

manžela byly prázdné a dlouhé. 
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Co pomohlo vyrovnat se s nastalou situací 

 

 Vyrovnávání se ztrátou manžela byl dlouhý proces. „Když mi přišlo rozhodnutí 

z domova důchodců, že se pro nás uvolnil byt, bylo mi hrozně. Ale taky to byl impuls k tomu, 

že to rozhodnutí dotáhnu do konce!“ Paní Jaroslava šla za sociální pracovnicí DS, se kterou 

vyřídila změnu žádosti z bytu pro manžele - na lůžko pro jednu osobu. „Já tam chtěla. Nechci 

viset na krku synům, který mají svých starostí dost Doufala jsem, že alespoň přijdu na jiné 

myšlenky a že v domově pro důchodce najdu nějaké přátele.“ Se ztrátou manžela se však 

podle svých slov nevyrovná patrně nikdy, ale smutek již není po pěti letech tak intenzivní.  

 

Kdo a co bylo největší oporou 

 

 Oporu paní Jaroslava našla ve svém vnukovi. „On byl vždy můj spiklenec. Jeho otec a 

strýc mě od nástupu do domova důchodců zrazovali, ale vnuk mi pomohl. I věci mi odstěhoval 

on sám a pravidelně za mnou chodí. Na něj se mohu spolehnout. Tolik mi připomíná mého 

Karla.“ Paní Jaroslavu do domova pro seniory přijali nečekaně brzy a měla najednou mnoho 

volného času a bála se, že bude pořád přemýšlet nad smrtí manžela. „Stala jsem se proto 

dobrovolnicí při pořádání akcí pro důchodce. Lidi pořád chtějí, aby se tu něco dělo, ale 

málokdo je ochotný pro to něco udělat a zorganizovat.“ Paní Jaroslava vypráví během 

společenských akcí, které domov pro seniory pořádá, o svém cestování. Má spoustu 

vzpomínkových fotografií z cest, suvenýry a talismany. Oporou jí je tedy vnuk a 

dobrovolnická činnost. 

 

Současné problémy    

 

 Ze současných problémů paní Jaroslava zmínila jen zdraví a vztahy se syny. Je 

částečně imobilní, protože měla před pár lety boreliózu a ochrnula. Díky silné vůli a tréninku 

nohy částečně rozchodila. „Taky jsem si našla na prsu bulku. Ale po několika vyšetřeních se 

zjistilo, že není nebezpečná. Zbylo mi po ní jen pár jizviček. No a taky mám cukrovku a vysoký 

krevní tlak.“  

 Synové se na svou matku stále hněvají, že i přes jejich protesty odešla do domova pro 

seniory a na protest jí navštěvují jen sporadicky. Vnuk jí navštěvuje pravidelně.  

 

 



77 

 

Zhodnocení života a pohled do budoucnosti 

 

 Paní Jaroslava měla prý spokojený život plný dobrodružství. „Nevím, jak to celé  

shrnout. Prostě jsem se celý život měla dobře. Potkala jsem zajímavé lidi, poznala zajímavá 

místa. S manželem jsem byla také spokojená.“ Pak ovšem dodává, že se s manželem ve 

společné domácnosti začali více potkávat až v pozdějším věku, neboť byli oba pracovně a 

časově vytíženi. „Kdo ví, kdybychom spolu byli víc, třeba bychom se rvali jak koně.“ 

 Od budoucnosti si paní Jaroslava přeje pevnější zdraví a úspěchy pro vnuka. „On se 

věnuje profesionální kulturistice. Má  i několik medailí z různých mistrovství. Tak hlavně, aby 

se mu i dále dařilo, když ho to baví.“ A kde vidí sebe samu? Snad prý spokojenou mezi svými 

spolubydlícími, jak se společně smějí vtipům.  

 

Průběh rozhovoru 

 

 Rozhovor probíhal v pokoji domova pro seniory ve Středočeském kraji na Kolínsku, 

v prosinci 2013, kde jsem byla na praxi a trval přibližně hodinu a půl. Paní Jaroslava je jediná, 

která souhlasila s rozhovorem bez „protekce“.  Pokoj byl jednolůžkový, na rozhovor jsme 

měly maximální soukromí.  

 

6.6    Respondentka č. 6.: Paní Dana, 85 let 

 

Základní údaje 

 

 Paní Daně je 85 let, má základní vzdělání - na další studium neměla její rodina peníze. 

Vyrůstala ve Středočeské vesnici u Prahy, na Kladensku a nyní žije v Domově pro seniory. 

Celý život pracovala jako kuchařka, měla staršího bratra a porodila syna a dceru, od kterých 

se dočkala celkem pěti vnoučat.  

 

Život jako celek 

 

 Paní Dana pochází z malé vesnice, ve které se narodila a žila do svých 18.ti let. Prý 

měla fungující a milující rodinu a měla  velice spokojené dětství, ze kterého si však odnáší 

jeden traumatický zážitek z roku 1942, kdy slavila své 13.narozeniny. Byla svědkem Lidické 
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tragédie a přišla o mnoho kamarádek, které během této události zemřely. „Lidice ležely hned 

vedle naší vesnice. S těmi děvčaty i chlapci jsem se velmi dobře znala. Byla to tragédie... 

Hrozný rámus, prach, kouř. Pořád to mám v živé paměti. Díky tomuto otřesnému zážitku se 

naše rodina pevně semkla, vztahy v naší obci se posílily - byli jsme jak jedna velká rodina a já 

jsem se rozhodla žít každý den naplno a nečekat, až si pro mě přijde smrt.“  

 Paní Dana měla v rodné vesnici tedy velké množství dobrých přátel a se svým 

budoucím manželem se seznámila při výletě s kamarádkami na zříceninu hradu Okoř. Svatbu 

plánovali po několika týdnech od seznámení. „Žili jsme okamžikem a nechtěli na nic čekat. 

Ono to nebylo ale snadné. Problém byl v tom, že od konce války uběhly sotva tři roky a mým 

tchánem se měl stát němec. Venouškův otec byl Němec a maminka Češka. Moji rodiče mi 

dlouho bránili, ale nakonec jsme si veselku prosadili.“ Podle vyprávění paní Dany, bylo 

manželství harmonické. Manželům se narodila dcera a po dvou letech i syn.  

 

Smrt manžela 

 

 Manžel paní Dany byl velmi silný kuřák. Celkově měl prý problémy s plícemi a trpěl 

na silné astmatické záchvaty. Samotné astma nebylo život ohrožující, ale o to větší šok pro 

paní Danu byl, když našla svého manžela mrtvého v manželské posteli. „Přijela jsem domů 

z návštěvy vnoučat a on tam ležel. V První chvíli jsem si myslela, že si ze mě jen střílí a 

schválně na mě nereaguje, protože jsem nestihla nic uvařit. Převlíkla jsem se, uvařila jsem si 

kávu a on pořád nehybně ležel. Šla jsem tedy k němu a sáhla na něj. Lekla jsem se a vyběhla 

před barák.“ Tam paní Dana poprosila sousedku, aby zavolala lékaře, který po příjezdu 

konstatoval smrt.  

 

Prožívání bezprostředního zármutku 

 

 Všechny náležitosti týkající se smrti s paní Danou řešila její švagrová, která o manžela 

přišla rok předtím. „Bratrova žena mi radila co vše je zapotřebí zařídit a vyřídit. Ale já na to 

stejnak neměla sílu.“ První dny byly pro paní Danu nejhorší. Pořád prý viděla, jak manžel leží 

nehybně na posteli a ona se na něj zlobila, že si z ní dělá legraci. „Kdybych třeba reagovala 

okamžitě, mohla jsem ho zachránit - říkala jsem si první dny.“ Poté se však dozvěděla 

výsledky nařízené pitvy, která prokázala, že ani včasná první pomoc by pana Václava 

nezachránila. „Měl prý rakovinu plic, o které jsme nevěděli.“ Prožívání bezprostředního 

zármutku se podepsalo na Danině zdraví - byla vyčerpaná z nedostatku spánku a jídla. 
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„Nemohla jsem spát, nemohla jsem jíst. Nemohla jsem se dostat zpět do běžného života. Byli 

jsme spolu 59 let a já najednou nevěděla, co mám vlastně dělat. Zhroutil se mi ten denní 

pořádek... měli jsme vždy rozdělený co kdo udělá a najednou mělo být vše jinak. Měla jsem 

strach, že chod baráku sama nezvládnu a proto jsem nespala.“ 

 Jednoho dne paní Danu našla její dcera v bezvědomí na podlaze v kuchyni. „Zavolala 

záchranku a ti mě odvezli. Byla jsem v nemocnici několik dní, kde mě dali dohromady. Prý 

jsem prožila mozkovou příhodu a při tom pádu jsem si zlomila ošklivě nohu a od tý doby se na 

ní bez opory už nedokážu postavit“  

 

Co pomohlo vyrovnat se s nastalou situací 

 

 Paní Daně prý nejvíce pomohlo zjištění, že se stane prababičkou. „Můj milovaný 

vnouček čekal rodinu. Řekli mi to asi dva měsíce po pohřbu Venouška. Přišlo mi to správný, 

že když jeden život z naší rodiny odejde, nový život musí zase přijít.“ S nastalou situací se ale 

prý do té doby vyrovnávala jen těžce. Cítila se sama, opuštěná a nechtěla už dále žít v našem 

domě, který mi vše připomínal. Na nutnou práci kolem domu už nestačila - po následcích 

prodělané mozkové příhody. Začala se tedy zabývat myšlenkou, že dům prodá, nebo ho 

přepíše do vlastnictví vnuka. „To přemýšlení mě zaměstnávalo na dlouhé dny. Probírala jsem 

to se sousedy venku na lavičce, nebo s dětmi když mi přivezli jídlo. Nechtěla jsem nikoho 

ošidit, ale vnuk ten barák potřeboval asi nejvíc, když čekal tu rodinu. Jenže vnoučat mám 5 a 

taky budou potřebovat někde bydlet. A tak jsem se rozhodla že to prodám, a peníze mezi ně 

spravedlivě rozdělím.“ Ohledně svého budoucího bydlení měla zcela jasnou představu - 

domov pro seniory. „K dětem jsem jít nechtěla. Potřebujou soukromí a já taky. Navíc 

s postupujícím věkem budu potřebovat větší péči a tam mi jí poskytnou. Vím, že spousta lidí se 

důchoďáků děsí, ale já jsem se tam těšila. Celý život jsem dřela kolem baráku, mám nárok na 

odpočinek.“  

 

Kdo a co bylo největší oporou 

 

 Největší oporu našla paní Dana samozřejmě ve své rodině a v přátelích.. „Taky bych 

řekla, že mi pomohla i ta mrtvice. Zvláštní, že? Byl to takový impuls do dalšího života. 

Z mrtvého bodu mě to posunulo o kousek dál, kdy jsem konečně začala řešit co s barákem a 

polem.“ 
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Současné problémy 

 

 Bydlení má paní Dana vyřešené - žije v domově pro seniory. Po finanční stránce je na 

tom velmi dobře: „Důchod mi pokryje bydlení a ještě mi něco zbude. Ty peníze ale šetřím na 

věci pro pravnoučata, aby měly na starou bábu taky nějakou vzpomínku.“ Se zdravím už to 

tak veselé není, ale paní Dana  sama říká, že v tomhle věku už se s bolestí musí počítat. Trápí 

jí bolavé klouby, záda a stále více se zhoršující mobilita, kvůli noze, kterou si zlomila před 

osmi lety při pádu.  

 

Zhodnocení života a pohled do budoucnosti 

 

 Svůj život paní Dana hodnotí jako jízdu na horské dráze. Jednou nahoře, podruhé zas 

dole a tak stále dokola. „Víte, smrt manžela pro mě byla obrovská rána. Ale, když tak nad tím 

přemýšlím... větší trauma pro mě byl ten zážitek z dětství. Když jsem jako 13.letá žába stála 

před barákem a dívala jsem se na ta oblaka kouře linoucí se od Lidic. To v člověku zůstane. 

Smrt jako malé dítě dokážete jen těžko pochopit, zvlášť smrt takhle zbytečnou. Ale manžel 

prožil krásný život, zemřel když mu bylo 79 let. S tím se člověk dokáže smířit, vyrovnat. Ale 

být svědkem smrti nevinných mladých lidí, to je nemožné.“ 

 V domově pro seniory se cítí dobře, děti i vnoučata jí pravidelně navštěvují, berou si jí 

i na pár dní domů. Pracovníci se k ní chovají slušně, s ostatními obyvateli vychází a našla 

mezi nimi dobré přátele, po kterých při nástupu do zařízení toužila.  

 Od budoucnosti už prý nic zvláštního neočekává. „Já si sama pro sebe nic nepřeju. 

Jsem spokojená. Přeju si snad jen to, aby byla má vnoučata, pravnoučata a děti zdravé. 

Zdraví je nejdůležitější. A až nastane můj čas, věřím, že mi bude tím Nejvyšším dovoleno, 

abych na své drahé mohla dohlížet jako strážný anděl. Víc si nepřeju.“ Paní Dana 

poznamenala, že si nikdy nedovedla představit, že se tohoto věku dožije, takže si prý nemůže 

dovolit od budoucnosti ještě něco dalšího chtít.  

 

Průběh rozhovoru 

 

 Rozhovor probíhal v domově pro seniory na Kladensku, v pokoji paní Dany, zhruba 

hodinu a třičtvrtě. Paní Dana je sympatická dáma, která umí poutavě vyprávět. Nejdéle 

vyprávěla o genocidě v Lidicích a velice dlouze a láskyplně vyprávěla o svých vnoučatech a 

pravnukovi. Předložila mi k nahlédnutí i několik rodinných fotografií a dárek, který má 

připravený pro pravnuka. 
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7    Shrnutí šetření a interpretace 

 

 

 V předchozích šesti oddílech byly postupně uvedeny detailní informace z osobního 

života získané od jednotlivých respondentek. Pro jejich obsáhlost jsem zvolila možnost 

stručného shrnutí a mou interpretaci právě v tomto oddíle, který bude sloužit jako přehled 

nejpodstatnějších informací, které jsem během hloubkových rozhovorů získala. Oddíl bude 

sloužit též jako závěr. Cílem rozhovorů a následného shrnutí je poukázat na společné a 

naopak na odlišné skutečnosti v životě těchto šesti vdov.  

 

 V následujících shrnujících tabulkách jsou ve sloupcích uvedena jména jednotlivých 

respondentek. Tabulky jsou dvě, rozdělené podle bydliště respondentek v průběhu jejich 

manželství. V jedné tabulce jsou uvedeny respondentky, které svá manželství prožily ve 

městě a ve druhé jsou uvedeny respondentky, které svá manželství prožily na venkově.  

 Řádky tabulek představují jednotlivé tématické okruhy a významné oblasti ze života 

zpovídaných žen, které byly součástí rozhovorů a které stojí za porovnání. Jak jsem již 

uváděla, smyslem této podkapitoly je stručné a přehledné shrnutí základních informací 

získaných od všech šesti respondentek a umožnit tak srovnání odlišností, či společné 

skutečnosti v jejich životech.  

 Během spolupráce se vstřícnými ženami, které se nebránily otevřenosti, jsem měla 

možnost získat zajímavé, důvěrné informace, které jsou vzhledem k předmětu této diplomové 

práce užitečné a relevantní. 
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Tabulka 2.: Shrnutí informací ze tří hloubkových rozhovorů s ženami, které prožily svá 

manželství ve městě 

 

 Paní Marie, 65 let Paní Vlasta, 71 let Paní Jaroslava, 69 let 

 

Vzdělání 

 

 

SŠ s maturitou 

 

Vyučená dámská 

krejčová 

SŠ s maturitou 

 

 

Zaměstnání   

Účetní Dámská krejčová Účetní, personální 

pracovnice a 

průvodkyně v cizině 

 

Původní bydliště 

 

 

Praha Venkov. Okres 

Kladno 

Český Brod 

 

Současné bydliště a 

bytové podmínky 

Praha,  

vlastní byt 2+1 

Kladno,  

vlastní byt 1+1 

Okres Kolín 

Domov pro seniory,  

 

 

Rodina 

 

2 sestry  

1 syn  

1 vnuk 

Žádní sourozenci 

Žádné děti  

 

Žádní sourozenci 

2 synové 

1 vnuk 

 

Vztahy v rodině Vztahy výborné Žádní žijící příbuzní Vztahy se syny 

narušené. S vnukem 

výborné 

 

Věk uzavření sňatku Ve 26. letech Ve 30. letech V 19. letech 

 

Zhodnocení kvality 

manželství 

Spokojené Spokojené Spokojené, ve stáří 

intenzivnější  

 

Příčina úmrtí 

manžela 

Rakovina tlustého 

střeva 

Selhání ledvin Celkové selhání 

organismu 
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Věk manžela při 

úmrtí 

 

63 let 64 let 66 let 

Kdo informoval o 

úmrtí 

 

Telefonicky lékař Osobně lékař v 

nemocnici 

Osobně lékař v 

nemocnici 

Prožívání prvních 

dnů 

Výčitky, že nebyla u 

manžela v posledních 

okamžicích 

První dny nebyl na 

smutek čas, truchlit 

začala po pohřbu 

 

První dny probrečela 

- těžké a smutné 

období 

Co pomohlo 

s vyrovnáním se 

zprávou o úmrtí 

Pořád se vyrovnává. 

Pomohla 

rekonstrukce bytu 

Návštěva rodné obce 

a setkání se starými 

přáteli 

 

Léky na uklidnění a 

vyřízení pobytu v DS 

Kdo, co bylo oprou? Syn, sestry, sousedka Nejbližší přítelkyně 

 

Vnuk, dobrovolnictví  

Současné problémy Zdraví Žádné Špatné vztahy se 

syny, zdraví 

 

Zhodnocení kvality 

života 

Prožila krásný život Vzrušující život, 

chybí jí děti 

 

Spokojený život 

Očekávání od 

budoucnosti 

Rodinná setkávání, 

chov kanárů  

Domov pro seniory Spokojenost mezi 

spolubydlícími  
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Tabulka 3.: Shrnutí informací ze tří hloubkových rozhovorů s ženami, které prožily svá 

manželství na venkově 

 

 Paní Anna, 73 let Paní Ilona, 82 let Paní Dana, 85 let 

 

Vzdělání  

 

ZŠ ZŠ ZŠ 

Zaměstnání  Práce v hospodářství Ošetřovatelka prasat, 

poté uklízečka 

 

Kuchařka 

Původní bydliště Venkov. Okres 

Bruntál (Morava) 

Venkov. Okres 

Kladno 

 

Venkov. Okres 

Kladno 

Současné bydliště, 

bytové podmínky 

Venkov. Okres 

Praha-Západ. Statek 

Venkov. Okres 

Kladno. Statek 

 

Okres Kladno. 

Domov pro seniory  

Rodina 2 bratři (již zemřeli) 

4 děti 

6 vnoučat 

1 pravnouče 

4 bratři (již zemřeli) 

3 děti 

4 vnoučata 

3 pravnoučata 

 

1 bratr (již zemřel) 

2 děti 

5 vnoučat 

1 pravnouče 

Vztahy v rodině Vztahy výborné. Vztahy dobré, pouze 

se synem horší 

 

Vztahy výborné  

Věk uzavření sňatku V 18. letech V 18. letech 

 

V 19. letech 

Zhodnocení kvality 

manželství 

 

Nebylo šťastné Spokojené  Spokojené 

Příčina úmrtí 

manžela  

Infarkt Zástava srdce Rakovina plic 

Věk manžela při 

úmrtí 

75 let Nedožitých 70 let 76 let 
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Kdo informoval o 

úmrtí 

 

Dcera Syn Manžela našla 

mrtvého sama 

Prožívání prvních 

dnů 

 

Pocítila úlevu Šok, první dny byly 

zlé 

Výčitky, zhroucení 

(mrtvice) 

Co pomohlo 

s vyrovnáním se 

zprávou o úmrtí 

 

Uspořádání 

honosného pohřbu a 

karu 

Umístila urnu 

s popelem do 

obývacího pokoje 

Zjištění, že bude 

prababičkou 

Kdo, co bylo oprou? 

 

Rodina, přítelkyně  Rodina, přítelkyně  Rodina, přítelkyně  

Současné problémy 

 

Absence automobilu Zdraví Zdraví 

Zhodnocení kvality 

života 

 

Nebyl jednoduchý a 

příjemný 

Prožila krásný život Smutné dětství, poté 

krásný život 

Očekávání od 

budoucnosti 

Přivýdělek 

k důchodu, péče o 

pravnoučata 

Po své smrti si přeje 

rozprášení 

s manželem  

 

Klidné dožití 

 

 

 Pro přehlednější srovnání života ovdovělých žen jsem tedy rozdělila respondentky do 

dvou kategorií (město/venkov), které umožňují přímé porovnání rozdílných a stejných 

aspektů v jejich životě. 

 

 Za povšimnutí stojí fakt, že ženy prožívající svá manželství ve městě, mají dosažený 

vyšší stupeň vzdělání, než ženy prožívající svá manželství na venkově. Rozdílnost mezi 

ženami žijící v manželství na venkově a ve městě je znatelný i co se týče věku - který je vyšší 

u venkovských žen. Pokud zůstaneme dál u pozorování věku mezi ženami žijící v manželství 

na venkově, či ve městě, nižší věk při uzavírání sňatku je u žen z venkova. 

 

 Pouze v jediném případě hodnotí respondentka své manželství za nešťastné a 

nepovedené. V ostatních případech ženy o svém manželství hovořily jako o povedeném, 
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šťastném, spokojeném a funkčním. Paní Jaroslava se zamýšlela například nad tím, že kdyby 

nebyli s manželem tolik pracovně vytížení a byli spolu častěji, pravděpodobně by jejich 

manželství nebylo tak spokojené. Zároveň dodala, že po odchodu do důchodu se jejich vztah 

upevnil a manželství bylo těsnější a intenzivnější. Případ, kdy se paní Anna se svým 

nepovedeným manželstvím svěřila, se od ostatních může lišit především tím, že se 

s respondentkou osobně známe.  Příčin může být ale hned několik: 

 - Respondentky měly skutečně spokojená manželství 

 - Respondentky si manželství po smrti manžela idealizují, o čemž píšu v teoretické 

části viz. „4.1. Vymezení pojmu vdovství“. 

 - Respondentky se svěřovaly s intimními stránkami svého života cizímu člověku, což 

do jisté míry mohlo ovlivnit hloubku a upřímnost sdílení osobních prožitků v manželství. 

   

 Dále bych ráda poukázala na způsob informování o úmrtí partnera. Zde je opět 

možnost rozdělit ženy na dvě kategorie - ženy prožívající manželství ve městě a na venkově. 

Neboť ženy žijící ve městě se o úmrtí svého životního partnera dozvěděly buď telefonicky, 

nebo osobně od lékaře pracujícího v nemocnici, kde byl jejich manžel dlouhodobě 

hospitalizován a kde také zemřel. Oproti tomu partneři žen z venkova zemřeli ve svém 

přirozeném (domácím) prostředí - doma v posteli, u domu, za vesnicí. Od toho se odvíjelo i 

sdělení smutné zprávy o úmrtí, kdy v jednom ze tří případů našla manžela mrtvého sama 

respondentka. V ostatních dvou případech informaci o úmrtí sdělil blízký příbuzný.  

 

 První dny po ztrátě partnera ženy prožívaly v závislosti na funkčnosti manželství, což 

se potvrzuje především v případě paní Anny - manželství nebylo šťastné a proto ani zármutek 

nebyl velký (dle slov respondentky přišla naopak úleva). Dále záviselo na osobní 

charakteristice ženy, na příčině úmrtí a na vztazích v rodině a v okolí. Paní Marie trpěla 

výčitkami, že nezůstala u manžela v posledních okamžicích jeho života. Podobně je na tom 

paní Dana, která si vyčítala neposkytnutí včasné první pomoci manželovi.   

 Vyrovnání s ovdověním bylo u každé z žen individuální. Objevila se zde například 

rekonstrukce bytu, cestování, medikamenty, umístění urny s popelem mrtvého do obývacího 

pokoje. 

 Oporu hledalo pět respondentek v rodině, dále v pěti případech v přítelkyních, 

v jednom případě v sousedech a také v jednom případě v dobrovolnictví, které přineslo úlevu. 

Za zmínění stojí, že ženy žijící na venkově nacházely oporu v široké rodině a v přítelkyních. 

Oproti tomu ženy z města uváděly sousedy, blízkou rodinu (viz. paní Jaroslava: vnuk) a jedna 

z nich dobrovolnické aktivity.  
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 Ze současných problémů, které ovdovělé ženy nejvíce trápí, bylo nejčastěji zmíněno 

zdraví a to konkrétně ve čtyřech případech ze šesti. Z dalších problémů byly jmenovány 

špatné vztahy se syny a absence automobilu, což je pro ženu žijící v malé vesnici opravdu 

problém - komplikace při cestování za lékařem, při cestě do lékárny pro léky, na poštu, apod. 

Pouze v jednom případě, u paní Vlasty z Kladna nejsou uvedeny žádné problémy.  

 

 V pěti příbězích se objevila podobnost ve způsobu průběhu manželství, které bylo 

spokojené a prožívání bezprostředního zármutku; a odlišnosti mezi nimi a šestým příběhem 

paní Anny (respondentka č. 3.), jejíž manželství nebylo šťastné a proto samotné prožívání 

zármutku bylo odlišné od ostatních pěti příběhů.  

 

 Mnou provedené šetření nepotvrdilo negativní dopad ztráty manžela na kvalitu života 

ovdovělých žen. V případě paní Anny, byl život sice zhodnocen negativně, zároveň však paní 

Anna vyzdvihla štěstí, které našla ve svých dětech, vnoučatech, pravnukovi a smysluplnosti 

svých činností pro obec, ve které žije. Ostatních pět respondentek hodnotí svůj život velice 

kladně, i navzdory prožité ztráty manžela. Nejčastěji se v rozhovorech objevovala slovní 

spojení „krásný život“, „spokojený život“. Takového života dosáhly díky rodině, přátelům, 

koníčkům a veselé nátuře. Musím konstatovat, že všechny mé respondentky jsou plné 

optimismu a těší se ze života.  

 Nejtěžším tématem se stalo očekávání od budoucnosti/výhled do budoucna, což 

nepotvrdilo mé předešlé očekávání. Naopak téma týkající se okolností smrti manžela 

respondentkám nedělalo takové obtíže - dokázaly hovořit samy, bez doplňujících otázek. 

Téma budoucnosti však nedokázaly uchopit a častokrát tak došlo k větě „nečekám už nic.“ 

Došla jsem tedy k závěru, že těmto ženám se snadněji hovořilo o minulosti, než o 

budoucnosti. Zaznamenané  reakce na téma budoucnosti jsou rozdílné. Osobně bych 

vyzdvihla plánování budoucnosti paní Anny, která má plány ze všech šesti respondentek 

nejbohatší - přispívání články do obecních novin, práce v obecní knihovně, péče o pravnuka a 

o zvířata na statku.  

 

 Na příkladech konkrétních šesti žen jsem se snažila co nejautentičtěji ilustrovat různé 

podoby života ovdovělých žen. 

 Cílem osobních hloubkových rozhovorů bylo zjistit, jakým způsobem starší ovdovělé 

ženy zvládly situaci bezprostředně po ovdovění, jak se jejich život měnil a jak žijí 

v současnosti. V příbězích šesti respondentek je možné najít odlišnosti v oblastech, které jsem 

vytyčila jako tématické okruhy. 
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 Provedené osobní rozhovory naznačily, že důležitým faktorem při zvládání ztráty 

životního partnera, jsou kvalita sociální opory, osobní charakteristiky a sociální anamnéza 

ovdovělých žen,  hodnocení prožitého manželství, konání smysluplných aktivit a v neposlední 

řadě nadějný výhled do budoucnosti.  
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ZÁVĚR 
 

 Diplomovou práci jsem zaměřila na specifika, která provázejí fenomén vdovství u 

starších žen. Práci jsem rozdělila do sedmi kapitol, v nichž seznamuji s pojmy důležité pro 

teoretické zakotvení tématu. Zajímám se o reakce ovdovělých seniorek bezprostředně po 

ztrátě manžela, ale i o jejich chování v delším časovém horizontu - proto považuji za nezbytné 

popsat specifika spojená se stářím. Zamýšlím se nad funkčností manželství ve starším věku, 

snažím se podat stručný přehled týkající se procesu zvládání ztrát ve stáří, vymezuji pojem 

vdovství a podrobněji se věnuji osamělosti žen a s ní spojenými riziky.   

 Zpracovávání tohoto tématu mi umožnilo hlubší seznámení se s problematikou 

vdovství u žen seniorského věku a získání nových informací.  

 

 V úvodu mé diplomové práce jsem si vytýčila tři cíle: (1) informovat o problematice 

vdovství v České republice a podat přehled o důsledcích ztráty partnera na život ovdovělé 

ženy, (2) porozumět situaci, ve které se ovdovělé ženy po ztrátě životního partnera nacházejí a 

popsat, s jakými problémy se mohou setkat a (3) pomocí osobních hloubkových rozhovorů 

provést hloubkovou sondu do života šesti ovdovělých žen. Chtěla jsem zjistit, jakým 

způsobem starší ovdovělé ženy zvládly situaci bezprostředně po ovdovění, jak se jejich životy 

měnily, jak žijí v současnosti a zjištěné skutečnosti porovnat.  

 

 Získání ovdovělých žen pro rozhovor o ztrátě životního partnera nebylo snadné a proto 

pokládám zjištěné informace za cenné a přínosné pro tuto diplomovou práci. Získané 

praktické informace doplňují teoretickou část práce. V předložených šesti rozhovorech je 

možné najít společné a rozdílné skutečnosti, které umožňují autentický pohled do života 

ovdovělých žen. 

 Na základě poznatků odborné literatury a výsledků mnou provedeného šetření jsem 

dospěla k závěru, že důležitým faktorem při zvládání ztráty životního partnera, jsou 

především kvalita sociální opory, osobní charakteristiky a sociální anamnéza ovdovělých žen, 

hodnocení prožitého manželství, konání smysluplných aktivit a v neposlední řadě nadějný 

výhled do budoucnosti.  

 Šetření ukázalo, že nejobtížnějším tématem, o kterém měly ženy hovořit, je téma 

budoucnosti. Při otázce na okolnosti úmrtí manžela ženy neměly problém tuto životní etapu 

popsat. Jako nejproblematičtější a zraňující se ukázal způsob informování o úmrtí partnera, 

které je ženě sděleno cizí osobou - v případě mého šetření šlo o sdělení lékařů z nemocnic, ve 

kterých muži zemřeli.   
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 Šetření potvrdilo teoretický předpoklad, že se ovdovělé ženy vyrovnávají se ztrátou 

partnera individuálně. Na rozdíl od odborné literatury, která předpokládá možný pokles 

kvality životní úrovně, mé šetření ani v jednom případě tento předpoklad nepotvrdilo. Validita 

zjištěných poznatků je ale jistě ovlivněna nízkým počtem respondentek a z mého šetření tak 

nelze vyvozovat obecně platné závěry. Zároveň je pravděpodobné, že oslovené ženy, které 

odmítly se mnou na téma ovdovění hovořit, prožívaly zkoumanou situaci a její důsledky 

obtížně.  

 

 Dle mého názoru by si fenomén vdovství zasloužil více pozornosti od společnosti 

odborné, i veřejné, neboť se nedá odstranit a nikdy nevymizí. Smrt je přirozenou součástí 

života a ovdovění k životu bohužel vždy patřilo, patří a patřit bude. I když je ovdovění pro 

seniory a seniorky velmi citlivé a bolestné, nemělo by znamenat tabuizování. Naopak by se 

mělo usilovat o to, aby bylo téma vdovství veřejností vnímáno zcela bezprostředně a otevřeně 

- čímž se mohou prolomit určité bariéry v poskytování pomoci ovdovělým lidem.  

 Zapracovat na informování a přiblížení problematiky vdovství byl jedním z důvodů, 

proč jsem si tento fenomén vybrala.  
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RESUMÉ 

 

Fenomén vdovství u starších žen 

Widowhood phenomenon of old women 

Petra Zmeškalová 

 

Shrnutí  

 

 Diplomová práce se věnuje problematice vdovství u starších žen žijící v České 

republice. Práce představuje specifické stránky stáří, zvláště adaptabilitu na změny, kvalitu a 

smysluplnost života ve stáří, věnuje se tématu manželství ve starším věku a ztrátě životního 

partnera. Překládá téma zvládání ztrát ve stáří, zabývá se procesy a druhy zármutku, truchlení, 

rituálů a poradenství pro pozůstalé. Zvláštní pozornost je věnována znevýhodněnému statusu 

starších osamělých žen, s nímž souvisí značné množství rizik, jenž mohou ovdovělé ženy 

ohrozit. 

 Práce dále vymezuje pojem vdovství a zaměřuje se na jeho specifika. Pozornost je 

věnována i jiným důvodům osamění, které s ovdověním nesouvisejí.  

 

 Teoretické kapitoly jsou doplněny informacemi ze šesti hloubkových rozhovorů 

s ovdovělými ženami a také s vlastními poznatky autorky, které získala během praxe 

v domovech pro seniory a pravidelnou účastí v dobrovolné organizaci „Kavárnička dříve 

narozených“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



92 

 

 

Summary 

 

Dissertation is focused on widowhood of old women living in Czech Republic. The 

work shows specifics of old age especially flexibility to changes, quality and life 

meaningfulness in old age, covers marriage in old age and describes dealing with losses of 

partner in old age. It presents theme of dealing with losses in old age, describes processes and 

kinds of grief, mourning, rites and consultancy for the bereaved. Special attention is paid to 

handicapped old women status and risks related to it which could jeopardize them. 

Dissertation also delimits the term of widowhood and focuses on its specifics. 

Attention is paid to the other reasons of loneliness which are not related to widowhood. 

 

Theoretical chapters are supplemented with information from six detailed 

conversations with widows and also presents the author’s own experience which she obtained 

from practice in retirement homes and from her presence in the voluntary organization 

„Kavárnička dříve narozených“. 
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