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Abstrakt  

Bakalářská práce se věnuje tématu vzdělávání seniorů, které se, díky stále se 

zvyšujícímu počtu osob v seniorském věku, stalo jednou z cest, jak seniory udržet 

v aktivním životě. 

Úvod práce je věnován teoretickým východiskům vzdělávání seniorů, jsou zde 

vysvětleny pojmy stárnutí, stáří, senior a představeny základní involuční změny, 

se kterými se senior setkává. 

Hlavní část této práce je zaměřena na projekt Třetí věk, který realizuje Městská 

knihovna v Lounech. V daném regionu se do realizace projektu zapojilo již několik 

stovek osob, čímž se stal největším podobným projektem okresu. Projekt je 

příkladem dobré praxe úspěšného řešení otázky vzdělávání seniorů na regionální 

úrovni. Empirické šetření zakončuje hlavní pasáž práce. Je zaměřeno na zjištění 

motivace ke vzdělávání a jeho případných bariér, které vnímají účastníci projektu, 

a bylo realizováno dotazníkovým šetřením. 
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Abstract 

This thesis presents senior education. Due to the increasing number of older 

people in our society, senior education has become important way how to keep 

them in an active lifestyle.  

The beginning of this thesis is devoted to the theoretical bases of senior 

education. There are explained terms like aging, old age, senior and introduced 

fundamental involution changes that relate to senior. 

The main part of this work is focused on the project Third Age, which has been 

implemented in the City Library in Louny. The implementation of the project joined 

in the region several hundred people and because of it the project became the 

largest such project in the district of Louny. The project is a successful example of 

good practice addressing seniors' education at the regional level. Empirical 

investigation finished off the main passage of the thesis. It is aimed at finding the 

motivation to education and its potential barriers that they perceive the project 

participants. The empirical part of the thesis was carried out by questionnaire 

survey.  

 

 

Keywords: education of seniors, ageing, old age, seniors, Third age Louny 
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0 Úvod 

Vzhledem ke stárnutí naší populace, ke kterému dochází ve všech vyspělých 

zemích, přibývá osob v seniorském věku, což zvyšuje potřebu společnosti se 

o tyto osoby postarat a zajistit jim plnohodnotný a kvalitní život v důchodovém 

věku s dostatečnou důstojností a autonomií. Vedle zajištění finančního dostatku 

na stáří, vhodného bydlení apod., je jednou z cest, jak uvedeného docílit jejich 

vzdělávání. To je důležitým faktorem při udržení duševní svěžesti osob, která 

přirozeně ovlivňuje následné subjektivní prožívání kvality života. Faktor udržení 

duševní svěžesti je významný u všech věkových kategorií, přesto u skupiny 

seniorů nabývá na zásadním významu.  

V dnešní době akcentující výkon, úspěch a mládí je neporovnatelná paleta 

vědomostí a znalostí seniorů s jejich předchůdci v minulých generacích. To, co 

bylo dříve považováno za speciální dovednost či znalost, je nyní považováno za 

součást skoro všeobecného základu (např. práce s PC a internetem). Nároky se 

stále zvyšují a přizpůsobují tempu doby. Lidé zůstávají v pracovním procesu delší 

dobu, resp. do vyššího věku, a tento trend je díky demografickému vývoji 

obyvatelstva predikován se stále se zvyšujícími hodnotami i do budoucnosti.  

Celospolečenská potřeba uplatnění seniorů a práce s nimi v sobě zahrnuje jak 

hledisko pracovních příležitostí, které jsou se zvýšenou pozorností řešeny již u 

osob starších 50 let, tak náplň volného času a další ekonomicky neproduktivní 

aktivity (např. dobrovolnická práce při předávání zkušeností mladším). Je tedy 

otázkou, jakým způsobem a do jaké míry je naše společnost připravena tuto 

potřebu řešit. Je nutné zajistit odpovídající nabídku vzdělávacích příležitostí, 

stejně jako rekvalifikačních kurzů apod. Senior musí mít dostatek příležitostí, díky 

kterým jeho další uplatnění bude mít jasný cíl a smysl. Právě díky tomu nabývá 

v posledních letech na významu řešení vzdělávání seniorů na regionální úrovni, 

která jim je dosažitelnější než např. velká univerzitní města, ve kterých je 

realizována výuka na Univerzitách či Akademiích třetího věku apod. 

Bakalářská práce se věnuje vzdělávání seniorů, jeho funkcím a současným 

trendům s důrazem na zaznamenaný demografický vývoj, čímž je stárnutí 

populace. Je zaměřena na příklad projektu Třetí věk, který již 8. rokem realizuje 
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Městská knihovna v Lounech (dále také MKL). Jelikož v okrese Louny nepůsobí 

žádná Univerzita třetího věku (dále také U3V) nebo Akademie třetího věku (dále 

také A3V), MKL tak pravděpodobně aspiruje na pozici nejvýznamnějšího subjektu, 

který se snaží společenskou potřebu uplatnění seniorů v daném regionu dle svých 

možností řešit nabídkou různých, hlavně vzdělávacích, aktivit. 

Většina dostupných publikací věnující se vzdělávání seniorů se soustřeďuje na 

popis problematiky na úrovni Univerzit či Akademií třetího věku, Univerzit volného 

času, Klubů seniorů, Virtuálních univerzit atd. nebo akcentaci pracovní 

a mimopracovní sféry života a uplatnění seniorů (např. Barták, 2008, Rabušicová 

a Rabušic, 2008, Ondráková, Tauchmanová, Janiš, Pavlíková a Jehlička, 2012, 

Klevetová, Dlabalová, 2008). Systematický popis regionálních řešení vzdělávání 

seniorů zpravidla absentuje. 

Cílem mé bakalářské práce je zjistit nejčastější motivy a bariéry účastníků 

vzdělávání na regionální úrovni, konkrétně v projektu Třetí věk v Lounech. Ty by 

měly být klíčovou oblastí pro další rozvoj nabídky vzdělávání. 

Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol, z nichž v poslední je zachyceno vlastní 

empirické šetření. První kapitola je věnována obecným souvislostem stáří. 

Kapitola se věnuje definicím základních pojmů jako stáří a stárnutí, dělení stáří, 

periodizaci období stáří, psychologickým a fyziologickým aspektům stáří 

a sociálním aspektům stárnutí populace. Druhá kapitola se věnuje vzdělávání 

seniorů. V kapitole se čtenář dočte více o demografické situaci ČR, základních 

funkcích a cílech vzdělávání seniorů, o gerontagogice, edukaci seniorů 

a institucionalizovaném vzdělávání seniorů. 

Stěžejními částmi práce jsou třetí a čtvrtá kapitola, které se věnují projektu Třetí 

věk Městské knihovny v Lounech. Třetí kapitola řeší mimo samotného představení 

projektu, podmínky vstupu do projektu, hlavní cíle, jeho obsah, cílovou skupinu, 

jednotlivé aktivity projektu a také jeho financování. V dalších podkapitoly je shrnutý 

dosavadního průběhu projektu, jeho současný stav a výhledu do budoucna.  

Čtvrtá kapitola je tvořena vlastním empirickým šetřením, které je zaměřeno na 

zjištění vybraných aspektů projektu Třetí věk, jako např. motivace seniorů ke 

vzdělávání a pociťované bariéry vzdělávání. Zároveň byla zpracována data 
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projektu, která se dala vytěžit z interních materiálů realizátora projektu (karty 

účastníků, studijní opory předmětů, docházkové knihy apod.).  

Pro naplnění cílů empirické části práce jsem si zvolila realizaci dotazníkového 

šetření mezi účastníky projektu. Získaná data byla následně interpretována 

a okomentována.  

Při zpracování bakalářské práce jsem vycházela především z knižních publikací 

a dostupné literatury, která je zaměřená na problematiku stárnutí, výchovu 

a vzdělávání seniorů a strategických dokumentů, které se váží k tématu na 

národní i mezinárodní úrovni. 

Pro statistické zpracování informací o projektu Třetí věk byly využity interní 

materiály Městské knihovny v Lounech, které jsem si v prostorách studovny se 

souhlasem realizátorů projektu cyklicky studovala.  

Ke vzniku této práce, resp. kapitol zaměřených na projekt Třetí věk, dále výrazným 

dílem přispěly rozhovory a osobní konzultace s pracovníky Městské knihovny 

v Lounech, tedy organizátory projektu Třetí věk. Dále pak byly využity veškeré 

dokumenty a informace dostupné na webových stránkách projektu. 
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1 Senioři, stáří, stárnutí 

Tato kapitola se bude věnovat definici základních pojmů vzdělávání seniorů 

a přiblížení problematiky z hlediska jejích sociálních, biologických, fyzických 

a psychologických aspektů. Bude vycházet z odborné literatury (např. Šerák, 

Čevela, Kalvach a Čeledová, Hartl, Nakonečný aj.) i mezinárodních dokumentů 

(např. WHO). 

Člověka, který splňuje obecné charakteristiky starého člověka, zejména potom 

dosažení hranice důchodového věku, je možné označovat různě. Obecně 

nejpoužívanějším termínem je senior, ale je možné se setkat ještě 

např. s označením důchodce, geront, méně často potom senescent.  

Samotné slovo senior není v našem právním řádu ukotveno ani definováno. Je tak 

v českém prostředí obecně přijímaným označením člověka, který dosáhl hranice 

stáří a který je společností, v níž žije, vnímán či označován jako starý. Světová 

zdravotnická organizace ve svých dokumentech označuje tuto skupinu osob jako 

elderly (starší, postarší) nebo older people (starší osoby) a vymezuje ji dosažením 

hranice 65 let (WHO, 2014a). Pojem senior je užíván v poněkud jiném významu. 

Každý člověk je osobnost a každá osobnost je individualitou. I v závěrečné fázi 

života se osobnost jedince utváří a je ovlivňována mnoha faktory a jeho 

společenskými vztahy. Její vývoj a změny ve stáří není proto možné z těchto 

důvodů generalizovat. Uvádí se, že pokud by se někdo pokoušel najít bližší 

charakteristiky, jedná se o nepřípustnou generalizaci (Šerák, 2009, s. 184). 

Charakteristika samotného slova stáří může mít pro různé jednotlivce jiný význam 

a představovat něco poněkud odlišného. Lidské stáří je označením pozdních fází 

ontogeneze jedince, tedy poslední vývojovou etapu, která uzavírá a završuje 

lidský život (Čevela, Kalvach a Čeledová, 2012, s. 19) 

Vzhledem ke stále se měnícím podmínkám života, vědeckému a technickému 

pokroku, změnám stravy i stravovacím návykům, neustálému lékařskému vývoji, 

který ovlivňuje a individualizuje každodenní život, je úkol jednoznačné a jediné 

charakteristiky nesnadný. Zatímco počátkem 20. století mohlo být stáří vnímáno již 

okolo padesátého roku života, nyní v 21. století jsou lidé i kolem sedmdesátého 
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roku života mnohdy vnímáni jako kvalitní pracovní síla, jako osoby věnující se 

společenskému životu a pravidelnému sportu.  

1.1 Definice základních pojmů 

Stáří a stárnutí jsou dva odlišné pojmy s jiným významem. Charakteristiku stáří 

můžeme popsat z hlediska chronologického věku života, psychických funkcí jeho 

organismu nebo na základě společenských událostí. Žádná z těchto charakteristik 

však nebude plošně aplikovatelná bez předchozího zasazení do společenských 

a kulturních souvislostí a obecné domluvy o tom, co daná společnost již považuje 

za stáří či starého jedince, a kde je konkrétně hranice určující počátek stáří. Věk, 

od kterého je člověk danou společností považován za starého, je obecně nazýván 

mezním věkem (např. Stuart-Hamilton, 1999). Označuje začátek fáze stáří. 

Označení člověka za starého je však celkem problematické vzhledem k výrazné 

intraindividuální variabilitě (Krejčířová a Langmeier, 1998, s. 185), která mezi 

jedinci obecně je. Jedinec tak může postupně ztrácet v určité činnosti svou úroveň 

výkonu, přičemž v jiné oblasti může jeho výkon stoupat nebo být alespoň 

dlouhodobě udržen. Dalším problematickým bodem se jeví různá míra duševní 

a fyzické svěžesti, stejně jako rychlost nástupu známek stárnutí. Vliv má také stále 

se zlepšující zdravotní péče, která posouvá hranici stáří stále k vyšším hodnotám. 

Její finální posun je dán sumou pozitivních a negativních vlivů (Krejčířová 

a Langmeier, 1998, s. 185). 

Také v definicích WHO (2014a) je možné najít názor, že i přes existenci běžně 

používaných definic stáří neexistuje všeobecná shoda či domluva o tom, kdy je již 

člověk považován za starého. Pokud by měl být rozhodující pouze kalendářní věk, 

automaticky by se předpokládala jeho shoda s věkem biologickým, což není 

správné, jelikož pojmy nejsou synonymní. 

Stárnutí označuje proces negativních změn, k nimž dochází po fázi dospělosti 

(Hartl, 2004, s. 261) nebo také proces involuce s charakteristickými znaky 

zhoršeného vnímání, hybnosti, často i paměti a pružnosti myšlení (Nakonečný, 

2003, s. 391). Pacovský např. označuje stárnutí (senescenci) jako řadu 

postupných „…nezvratných změn, které nastávají v živém organismu a postupně 
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omezují a zeslabují jeho jednotlivé funkce“ (1997, s. 54). Je také nutné brát 

v úvahu genetické predispozice, vlivy okolního prostředí, druhová specifika 

a časovou dynamiku celého procesu stárnutí (Pacovský, 1997, s. 54). Svůj vliv na 

rychlost stárnutí má bezesporu také životní styl a zdravotní stav jedinců. Stáří 

a stárnutí se netýká jen lidského organismu, nýbrž všech žijících organismů, a je 

nevyhnutelnou součástí každého života. 

Díky několika pohledům na vymezení stáří se můžeme setkat také s jeho různým 

dělením. Obecně lze říci, že se odborná společnost liší v pohledu na jeho přesné 

vymezení z hlediska jeho počátku (uvažována hranice 60–65 let) i počtu jeho 

jednotlivých fází. Někdy bývá stáří děleno na třetí a čtvrtý věk (např. Čevela, 

Kalvach, Čeledová, 2012, Haškovcová, 2010, Šerák, 2009), přičemž třetí věk 

označuje stále aktivní nezávislý život, kdežto pro čtvrtý věk je charakteristická 

závislost jedinců na druhých při saturaci svých základních potřeb (Stuart-Hamilton, 

1999, s. 20 – 21, Šerák, 2009, s. 184). Touto problematikou a odlišnými přístupy 

se zabývali např. autoři Příhoda (1974), Kalvach a Mikeš (2004) nebo Čevela, 

Kalvach, Čeledová (2012), podle nichž můžeme stáří rozdělit do následujících 

kategorií: kalendářní, sociální a biologické. Někteří autoři vymezují ještě stáří 

psychologické či psychické (např. Kozáková a Müller, 2006, Hrozenská 

a Dvořáčková, 2013) 

1.1.1 Kalendářní stáří 

Kalendářní stáří, nebo také chronologický či matriční věk (Haškovcová, 2010, 

s. 24), je vymezené věkem a běžně je vyjádřeno číselným údajem. Hlavním 

nedostatkem jeho měření ale je, že nereflektuje rozdíly mezi jednotlivými lidmi.  

Z hodnot kalendářního věku vychází také česká legislativa, která určuje věkovou 

hranici odchodu občanů do důchodu. Zajímavostí může být, že dle údajů České 

správy sociálního zabezpečení (2013) bezdětná žena narozená v roce 1950 

odešla do důchodu ve svých 61 letech, zatímco ženy narozené v roce 1990 se 

týká dle stávajících předpokladů hranice 69 let.  

Lze říci, že věková hranice, od které je stáří naší společností vnímáno, se neustále 

posouvá. Na to samozřejmě reaguje i příslušná legislativa země, což příklad 

s hranicí vzniku nároku na starobní důchod a odchod do důchodu, jasně deklaruje. 

Zlepšení zdravotní péče a zdravotního stavu osob v pokročilém věku a pokrok 



15 

 

vědy a techniky ovlivňují prodlužování délky života a posun vnímání počátku 

zejména kalendářního stáří. V současné době lze mluvit o hranici danou rozmezím 

60. – 65. roku věku jako o počátku stáří (např. Stuart-Hamilton, 1999).   

1.1.2 Sociální stáří 

Sociálním stářím rozumíme v principu souhrn sociálních změn, jakými jsou změny 

sociálních rolí, postojů, sociálního potenciálu. Dále jím rozumíme souhrn 

znevýhodnění a typických životních událostí pokročilého věku, jakými jsou 

penzionování, pokles životní úrovně, nezaměstnanost, veteránství – zastarávání 

znalostí, odchod dětí z orientační rodiny, ovdovění, ztráta perspektiv a aspirací, 

přijetí role penzisty a starého člověka, obvykle v souvislosti s funkčními deficity 

a odlišnou mírou znevýhodnění oproti mládí (Čevela, Kalvach a Čeledová, 2012, 

s. 26). Tyto aspekty bývají společností vnímány spíše v negativním slova smyslu.  

Jako mezník pro počátek sociálního stáří je vnímán okamžik vzniku nároku na 

starobní důchod, resp. okamžik odchodu do důchodu, kdy se pro budoucího 

seniora mění životní role z ekonomicky aktivního jedince na osobu ekonomicky 

neaktivní. Senior se vyrovnává s náhlým přebytkem volného času, učí se nově si 

strukturovat den. 

Objevují se úvahy o tom, že do budoucna bude sjednoceno pravidlo pro odchod 

do důchodu, čímž vymizí současné rozdíly mezi muži a ženami, a také vymizí 

závislost odchodu do důchodu na základě počtu vychovaných dětí. Novou 

myšlenkou je nyní návrh, že by se manželům hodnotil nárok na starobní důchod 

a výpočet jeho výše rovným dílem díky tzv. sdílení vyměřovacích základů, tedy 

zjištěné hodnoty by se jednoduše sečetly a vydělily dvěma. Jeden z manželů by si 

tedy vždy polepšil, druhý pohoršil (MF Dnes, 2014). 

S odchodem do důchodu a ztrátou aktivní činnosti v zaměstnání prožívají někteří 

senioři pocit určité nenaplněnosti a přehodnocují tak dále své budoucí aktivity 

a činnosti. Na začátku životní etapy stáří bývá u seniorů ještě významná potřeba 

seberealizace a potřeba být užitečný pro druhé. Následně převládne spíše potřeba 

emoční stability, resp. zakotvení, a kladného přijetí okruhem blízkých (Krejčířová 

a Langmeier, 1998, s. 188). 
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Síla vztahů a potřeba citových vazeb ve stáří zpravidla stoupá, riziko citového 

strádání a sociálního vyloučení je vyšší než v jiných fázích života. Senioři 

introvertizují, uzavírají se a inklinují k vytváření tzv. spojenectví vrstevníků 

(Haškovcová, 2010, s. 153 a s. 151), čímž se vlastně sami částečně vylučují ze 

sociálních vztahů s mladšími. Mezi vrstevníky pociťují senioři větší míru bezpečí, 

ocitají se v sociální interakci hlavně s lidmi, kteří mají shodné nebo velmi podobné 

životní zkušenosti a prožitky, jelikož „…stárli ve stejném společenském koloritu“ 

(Haškovcová, 2010, s. 151).  

Další sociální situací, se kterou se senioři setkávají, je ztráta rodičovské role ve 

smyslu odchodu dětí z domova za účelem založení vlastních rodin. Tzv. syndrom 

prázdného hnízda způsobuje atomizaci rodiny seniorů, kdy partneři zůstávají sami.  

Díky snížení příjmů, které zpravidla po odchodu ze zaměstnání nastává, se senioři 

mnohdy ocitají na hranici chudoby a živoří, což přirozeně snižuje kvalitu jejich 

života a může přispívat k pocitu osamění, který může vést až k sociální izolaci. 

Bohužel ve stáří se senioři setkávají poměrně často se situacemi, kdy je opustí 

nějaký vrstevník – životní partner, kamarád, kolega, rodinný příslušník a okruh 

blízkých se tak zmenšuje. V těchto chvílích je důležité pokusit se seniory v případě 

jejich apatie či nechuti motivovat pro další činnosti, pokusit se zaplňovat jejich 

volný čas a zajistit jim alespoň základní společenský život v podobě komunikace 

a styku s vrstevníky a rodinou. Pokud je senior umístěn v některém z kolektivních 

zařízení typu domov důchodců, může se zdát, že komunikace a styk s vrstevníky 

je bezproblémově zajištěn. Nemusí tomu tak být. I v případě, že je senior umístěn 

do domu s pečovatelskou službou nebo do domova důchodců, není to záruka 

toho, že se bude cítit členem společnosti a že se necítí sám a sociálně izolovaný. 

1.1.3 Biologické stáří 

Biologické stáří, nebo také skutečný či funkční věk (Haškovcová, 2010, s. 25), je 

asi nejhůře uchopitelné a vymezitelné. Nejedná se o věk, který lze spočítat na 

základě let, kdy je člověk na světě, ale jedná se spíše o to, jak se cítí. Biologický 

věk je určením stáří našeho organismu. Zjišťujeme tedy, v jakém funkčním stavu 

se organismus jedince nachází, jaké je schopen dosáhnout výkonnosti atd.  
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Biologický věk je souhrn nevratných biologických změn predikujících zvýšené 

riziko nemocí, funkčních deficitů či úmrtí. Je dán dosažením určité míry 

involučních změn a poklesem potenciálu zdraví (Čevela, Kalvach, Čeledová, 

2012, s. 25). 

Biologické stáří nelze stanovit pro všechny stejně, jelikož rychlost procesu 

involučních změn je u každého individuální. Svou roli při jeho určování hrají jistě 

i prodělané nemoci, genové predispozice, deficity či dysfunkce organismu apod. 

Jedinci stejného kalendářního stáří mohou v případě biologického stáří vykazovat 

odlišné hodnoty, které jsou odrazem zejména jejich životního stylu. Rychlejší 

proces stárnutí ovlivňují zejména nemoci, fyzická a psychická zátěž, životospráva 

a životní styl po celou délku trvání života. 

Mimo změn, které probíhají uvnitř našeho těla, se setkáváme i se změnami, které 

probíhají vně. Čevela, Kalvach a Čeledová představují jako vnější projevy 

biologického stáří např. změny tělesné konstituce, postoje, způsobu chůze, kůže, 

chrupu (2012, s. 25). Právě na těchto projevech je možné se utvrdit v tom, jak je 

biologický věk variabilní a neporovnatelný v obecných charakteristikách. Nikdy 

bychom na to neměli zapomínat při jednání se svým okolím. Jen to, co 

zpozorujeme pouhým okem, nemusí o subjektivních pocitech a stavu vnitřního 

světa člověka vůbec nic vypovídat. 

1.1.4 Psychologické stáří 

Psychické či psychologické stáří je možné definovat jako individuální vnímání 

vlastního věku jedincem. Je důsledkem funkčních změn v průběhu stárnutí, 

individuálních osobnostních rysů a subjektivního věku (Hrozenská a Dvořáčková, 

2013, s. 13). Poukazuje na psychický stav jedince, odkrývá to, jak se člověk cítí, 

jak vnímá sám sebe, jaké má sebevědomí, nicméně nemusí být v souladu 

s objektivní situací a reálnými možnostmi jedince.  

Psychické stáří je podmíněno několika vlivy, kam spadají osobnostními rysy 

a psychické změny jedince, osobní pojetí stáří, tedy to kdy se člověk začne 

považovat za starého. Lze sem tedy zahrnout všechny změny psychiky, které 

přicházejí v souvislosti s věkem (Kozáková a Müller, 2006, s. 13). 
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Důsledky psychického stárnutí 

 změny poznávacích schopností, 

 změny paměti a učení, 

 změny emocionality, 

 zpomalení psychomotorické a percepční činnosti (Kozáková a Müller, 2006, 

s. 14). 

1.2 Periodizace lidského života v období stáří 

Periodizace lidského života je rozčlenění období života do dílčích fází 

chronologicky podle věku jedince. Za základní tři fáze lze považovat dětství, 

dospělost a stáří. Podrobnější dělení zahrnuje i fáze další, nicméně jelikož se tato 

práce zabývá věkovou skupinou seniorů, jejichž vymezení bylo již definováno, 

bude periodizace lidského života v tomto smyslu pojata více specificky a zacílena 

právě do období stáří. 

Způsobů periodizace lidského života je mnoho. Vzhledem k vysoké heterogenitě 

seniorů jako skupiny se vždy pro charakteristiku jednotlivých vývojových období 

vychází z nejčastěji se vyskytujících jevů či vlastností u zástupců dané skupiny. Ty 

se poté definují v obecných charakteristikách, při jejichž aplikaci je však vždy třeba 

přihlédnout k velkým intraindividuálním variabilitám (Krejčířová, Langmeier, 1998, 

s. 185). 

Počátek fází stáří je naší společností stanoven od 60. do 65. roku života. Tato 

hranice znamená přechod z období dospělosti k období stáří. Různí autoři a různé 

organizace rozdělují období stáří odlišně. Nejčastěji je možné se setkat 

s patnáctiletým členěním WHO (2014): 

 60 – 75 let – ranné stáří (vyšší věk) 

 75 – 90 let – kmetství (pokročilý věk) 

 90 let a více – dlouhověkost (vysoký věk) 

Z českých autorů stáří rozděluji např. Vágnerová (2007, s. 299 a s. 398) na: 

 rané stáří 60 – 75 let, 

 pravé stáří 75 a více let, 
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zatímco Příhoda (1974, s. 62) shledává celkem tři etapy v období stáří: 

 senescence (stárnutí, časné stáří) 60 – 74 let, 

 sénium (kmetství, vlastní stáří) 75 – 89 let, 

 patriarchum (dlouhověkost) 90 a více let. 

Také Holmerová, Jurašková a Zikmundová (2007, s. 12) dělí stáří na tři etapy, 

nicméně se od předchozího členění liší zejména určením jeho počátku a vlastním 

pojmenováním etap: 

 mladí senioři (65 – 74 let), 

 staří senioři (75 – 84 let), 

 velmi staří senioři (85 a více let). 

Existuje celá řada dalších názorů autorů na dělení stáří dle různých aspektů. 

Některá rozdělení jsou přijímána více odborníky, některá jsou různě modifikována 

a některá dělení stojí osamocena, nicméně faktem zůstává, že stáří je velice 

specifickou životní etapou, jejíž charakteristika nebývá snadná. Vždy je třeba 

přihlížet k individualitě seniorů a ke všem aspektům jejich života. Jedná se 

zejména o psychologické, fyziologické a sociální aspekty. 

1.3 Psychologické aspekty stáří 

Psychologickými aspekty stáří míníme veškeré podněty a okolnosti, které působí 

na psychiku jedince. Vliv na psychické prožívání mají i fyziologické (případně 

i sociální) změny, které jedinec prožívá. Mezi těmito dvěma složkami existuje 

vztah vzájemného ovlivňování (Haškovcová, 2010, s. 145).  

S věkem se postupně mění reakce organismu na různé podněty. Zpomaluje se 

celkové psychomotorické tempo, klesá schopnost celkové adaptability 

(Haškovcová, 2010, s. 145 a s. 148). Mění se proces vnímání, pozornosti či síla 

a rychlost paměti, logicky se tak musí přirozeně měnit i tzv. afektivní prožívání, kdy 

afekt je možné definovat jako silnou, bouřlivou, ale krátce probíhající emocionální 

reakci, např. hněv, radost, nadšení apod. (Hartl, 2004, s. 9). Citové prožívání 

seniorů již není tak bezprostřední, jelikož intenzita emocí se postupně s přibývající 

věkem snižuje. Déle trvá, než se jedinec nadchne pro něco nové, resp. nenadchne 
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se tak snadno, a mnoho situací řeší s větším klidem a racionalitou (Krejčířová 

a Langmeier, 1998, s. 186–187).  

Důležitým aspektem fyziologického stárnutí je zhoršování paměti, kterou je možno 

definovat jako schopnost a proces uchovávat, organizovat a používat zkušenost 

(Nakonečný, 2003, s. 216).  Velice úzce souvisí s učením a adaptací jedince na 

prostředí, v němž žije. Její kvalita závisí na integraci a koordinaci různých funkcí 

mnoha mozkových funkcí (Vágnerová, 2004, s. 62). Paměťový proces se skládá 

ze tří fází, zakódování informace, její uchování v paměti a vybavení.  

Existuje několik dělení paměti dle různých autorů. Paměť je možné rozdělovat 

např. na paměť mechanickou a logickou (např. Vágnerová, 2004, Říčan, 2005). 

Mechanická paměť nebo mechanické zapamatování je založeno na dočasných 

spojích, které vznikly opakováním (Hartl, 2004, s. 132). Mechanické zapamatování 

není spojeno s dalším zpracováním informace a s logickým pochopením dalších 

souvislostí a vztahů k již dříve osvojeným informacím (Vágnerová, 2004, s. 66). 

Oproti tomu logická paměť či zapamatování je takové, které je založeno na již 

zpracovaných a utříděných informacích spojených dle smyslu a vztahů, které 

následně vytváří soustavy (Hartl, 2004, s. 127). Ukládání informací do mechanické 

paměti je pro mladý mozek rychlejší a méně namáhavé než proniknutí do logiky 

věci. Z dlouhodobého hlediska je ovšem výhodnější využívat logickou paměť, 

neboť je trvalejší a více odolává zapomínání (Říčan, 2005, s. 72). Vzhledem 

k přirozenému stárnutí organismu a nervové soustavy, kdy se zpomaluje 

a zhoršuje její činnost, dochází ke snížení schopnosti vštípit si a vybavit 

informace, se zhoršuje také mechanická paměť. U seniorů je tak vhodné 

podporovat paměť logickou, která má dlouhodobý charakter.  

Nicméně mimo toto rozdělení se můžeme setkat např. i s pojmy epizodická paměť 

nebo sémantická paměť. Epizodickou paměť je možné definovat jako paměť pro 

osobní jevy, události a jejich souvislosti, jež se odehrály v minulosti, včetně 

vzpomínek zcela raných. Sémantickou paměť můžeme definovat jako paměť pro 

pojmy a jejich významy, jejím obsahem jsou myšlenky, poučky a znalosti (Hartl, 

2004, s. 60 a s. 238). Během stárnutí se zhoršuje nejdříve epizodická paměť, 

zatímco sémantická paměť, která obsahuje získané celoživotní zkušenosti, se 

zachovává dlouho (Hrozenská, Dvořáčková, 2013, s. 37). Dessaintová vedle 
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sémantické a epizodické paměti rozlišuje ještě paměť procedurální, tedy paměť na 

postupy a návyky (1999, s. 121).  

Dalším fyziologickým aspektem, který je vhodné v souvislosti se vzděláváním 

seniorů jmenovat, je inteligentce. Její definice nejsou dodnes zcela jednotné. Dle 

Cohena (2013) někdo chápe inteligenci jako obecnou duševní schopnost učit se 

a následně aplikovat znalosti v manipulaci svého okolí nebo jako schopnost 

zdůvodňovat a abstraktně myslet. Jiná definice ji uvádí jako schopnost řešit 

problémy, kdy tato schopnost obsahuje i chápání (Nakonečný, 2003, s. 301). 

Termín může označovat také obecné struktury rozumových schopností, které 

určují způsob orientace, tj. porozumění, a obvykle nějakým způsobem ovlivňují 

i chování (Vágnerová, 2004, s. 123). Lze rozlišit více druhů inteligence. Nejčastěji 

je zmiňována inteligence fluidní a krystalická. Krystalickou inteligencí rozumíme 

takovou inteligenci, která je založená na kognitivních procesech získaných během 

života učením, na vědomostech a na schopnosti je využívat. Fluidní inteligence je 

považována za vrozenou, nezávislou na dřívějším učení. Lze ji definovat jako 

inteligenci, která je charakterizovaná schopností tvořivě řešit nové problémy (Hartl, 

2004, s. 67 a s. 120). Ve stáří se zhoršuje zejména schopnost řešit nové události, 

tedy tzv. fluidní inteligence, senioři proto mohou někdy lpět na událostech 

z minulosti, které mohou být navíc emočně zkresleny v pozitivním smyslu. Naopak 

tzv. krystalická inteligence, zůstává téměř nezměněna (Hrozenská, Dvořáčková, 

2013, s. 37–38). Pro seniory je velmi důležitá vazba nových informací 

na informacemi již osvojené, aby byl proces zapamatování co nejefektivnější. Díky 

postupnému zhoršování fluidní inteligence inklinují senioři k již známým 

a osvědčeným modelům řešení situací. Faktor „blízkého a známého“ je pro ně 

velice důležitý. I v myšlení a jednání se uchylují spíše ke známým a osvědčeným 

modelům, které však souvisí s následnou stereotypií úsudku (Haškovcová, 2010, 

s. 148), která může bránit případnému posunu k něčemu novému. 

Stáří tzv. karikuje povahu (Haškovcová, 2010, s. 141) ve smyslu zvýraznění 

stávajících typických vlastností seniora, které měl již v mladším věku, nicméně je 

nutné také přihlížet k determinujícím faktorům dosavadní životní dráhy 

(Haškovcová, 2010, s. 142), které ve svém výsledku spoluformují seniorovu 

osobnost.  
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1.4 Fyziologické aspekty stáří 

Počátek fyziologických změn organismu zasazujeme nejčastěji již do období 

dospělosti, nicméně zpravidla až v období stáří se výrazně projeví. Jedná se 

o změny v tělesné schránce člověka v závislosti na jeho věku, zhoršuje se činnost 

orgánů, smyslové vnímání, začínají být patrné výrazné vnější změny na těle 

člověka. Průběh těchto změn je velmi individuální, některé z nich lze do jisté míry 

kompenzovat (problémy zraku – brýle, problémy sluchu – naslouchátko apod.). 

Cílem je udržet co největší míru autonomie jedinců do co nejvyššího věku. Na 

rychlost involučních změn a celkový zdravotní stav má u seniorů vliv zejména 

životní styl, typy zaměstnání, které senior vykonával v produktivním věku, 

genetické dispozice a také exogenní faktory (např. životní prostředí) (Ondráková, 

Tauchmanová, Janiš, Pavlíková, Jehlička, 2012, s. 19) . 

Nejvýznamnější změny, které v období stáří naše tělo prodělává, jsou shrnuty 

v následujícím přehledu (Dessaintová, 1999). 

 Úbytek buněčného kapitálu a horší obnova buněk (výjimkou jsou nervové 

buňky, které se neobnovují nikdy) – na obnovu buněk negativně působí 

požívání alkoholu (zejména nadměrné), kouření i vliv životního prostředí. 

 Atrofie svalů – ztráta jejich pružnosti a mohutnosti, jedinec již nemá takovou 

sílu a vytrvalost, později může dojít k třesu rukou, nejisté chůzi, díky čemuž 

hrozí pády, také dochází k rychlejší svalové únavě. 

 Zmenšení průměru kostí – stávají se porézní a křehčí, hrozí větší riziko 

zlomenin, dochází ke zkrácení páteře o 1–5 cm, hrudní koš ztrácí na 

objemu, což má za následek snížení dýchací kapacity, opěrné kosti se 

rozrušují, poškozuje se chrupavka, vazy kostnatí a vápenatí. 

 Ztráta minerálních zásob – má vliv na držení těla, rovnováhu, může 

způsobit dýchací, trávicí i srdeční potíže. 

 Ochabování orgánů – zpomaluje se jejich činnost a snižuje se jejich výkon, 

ztrácí pružnost, příp. kapacitu. Např. ledviny postupně filtrují stále menší 

množství moči, navíc močový měchýř ztrácí svůj tonus, tím pádem moč 

hůře udržuje. Snižuje se výkonnost srdce, které spotřebovává více energie, 

hůře reaguje na stres a námahu a jeho zotavování je pomalejší. Plíce 
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snižují svou kapacitu i účinnost, protože zvládají pohlcovat méně kyslíku 

a tepny, žíly a cévy ztrácí svou pružnost a zpomaluje se průtok krve. 

Atrofují také pohlavní orgány, čímž jsou ovlivněny i erotické vztahy jedinců. 

U žen přestávají pracovat vaječníky, nastává období menopauzy, které je 

provázeno návaly tepla, bolestí hlavy, nadýmáním, poruchami spánku, 

únavou, přibýváním na váze a podrážděností. U mužů mohou nastat 

problémy s erekcí. Vzniklý prostor kolem atrofujících orgánů nahrazuje tuk. 

 Stárnutí nervové soustavy – mozek i mícha postupně atrofují, vzniká 

nebezpečí zvýšeného výskytu úrazů a nehod. Mozek pomalu snižuje váhu 

i objem, mozkové závity atrofují, množství pojivové tkáně se tedy zvyšuje 

a přísun krve do mozku se snižuje. Stárnou také nervy a nervová vlákna, 

snižuje se schopnost přenášet a přijímat nervové podněty a zprávy. To má 

vliv na rychlost reakcí, reflexy jsou pomalejší a méně účinné. 

 Oslabování imunitního systému – k němu přispívá kouření, nadměrné 

užívání alkoholu, špatná strava, stres, deprese, chemické a toxické látky 

z prostředí, nedostatek pohybu a cvičení. Zároveň funkčně ochabuje žláza 

brzlík, který zajišťuje činnost lymfocytů. 

 Částečná ztráta vlastností kůže – ztrácí se pružnost, kůže se ztenčuje, 

snižuje se její napětí, objevují se vrásky a vznikají pigmentové skvrny. Dále 

se zhoršuje funkce mazových žláz, kůže je tak sušší a málo pružná.  

Zpomaluje se obnova buněčné tkáně a snižuje se počet senzorických 

receptorů v kůži. Díky tomuto úbytku je obtížnější kontrola pocitu chladu 

a tepla, bolesti a dotyku. Asi nejzávažnější problémy se týkají úbytku 

receptorů odpovídajících za polohu v prostoru, jedinci mají problém 

s orientací a rovnováhou. Kožní deriváty vlasy a chlupy také prochází 

proměnami. Vlasy ztrácí pigment melanin, v důsledku čehož postupně 

šediví a vypadávají. Chlupy jsou silnější, na některých místech však řídnou 

(např. podpaží). 

Všechny tyto fyziologické změny mají vliv na celkovou rovnováhu organismu. Pro 

tělo je tedy čím dál těžší udržet svou teplotu, účinně vstřebávat potravu 

a vyrovnávat krevní tlak (Dessaintová, 1999, s. 24). Navíc všechny tyto aspekty 

mají za následek také snadnější náchylnost k různým onemocněním a současně 

zpomalení následného léčebného procesu. 
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K fyziologickým aspektům stárnutí patří také smyslové vnímání. Jeho zhoršení 

může vést k obtížnějšímu kontaktu s okolím a obtížnější možnosti začlenění do 

společnosti, což vede k dalším negativním projevům a pocitům osamělosti. 

Nejčastější a nejmarkantnější rozdíl lze pozorovat u kvality zraku. V mnoha 

případech nedojde ke zhoršení zraku až ve stáří, ale někteří jedinci mají problémy 

se zrakem výrazně dříve během produktivního věku. Ve stáří dochází ke zhoršení 

akomodace (schopnosti zaostřovat na různé vzdálenosti, především na blízko), 

která vede k presbyopii (stařecké dalekozrakosti). Ta je pravděpodobně 

způsobena stárnutím oční čočky, která postupně ztrácí pružnost a tedy 

i schopnost zaostřovat.  Ztrácí se zraková také ostrost, tedy schopnost vidět ostře 

předměty v určité vzdálenosti. Mění se také vnímání intenzity světla, kdy starší lidé 

vidí pouze intenzívnější světlo, zhoršuje se schopnost adaptace oka na vidění za 

šera, což může být problémem zejména při večerním a nočním řízení vozidel, 

zhoršuje se schopnost regenerace oka, nastává posun ve vnímání barev, zejména 

potom zelené, modré a fialové barvy. Zpracování zrakových podnětů probíhá 

pomaleji a pro přesnou identifikaci je starší lidé potřebují pozorovat déle. Zužuje 

se také zorné pole, kdy se zhoršuje periferní vidění (Stuart-Hamilton, s. 27–29). 

Dalším smyslem, který ve stáří postupně podléhá involučním změnám, je sluch. 

V menší míře dochází k degenerativním změnám sluchu již kolem 50. či 60. roku. 

Současná mladá či střední generace však vzhledem k jejímu střetu s  prostředím 

s nadprahovou hlučností, bude tyto změny pociťovat dříve (Dienstbier, 2009, 

s. 25). Průběh involučních změn není u každého stejný. Někdo potřebuje hlasité 

mluvení, někomu naopak vadí. V důsledku degenerace sluchového nervu se může 

také objevit chrastění nebo hučení v uších (Dessaintová, 1999, s. 26).  

Nejběžnější oslabení či zhoršení vnímání zvuků o vyšších frekvencích, kdy 

dochází k méně kvalitnímu přenosu zvuků a horší percepci řeči je presbyakuze 

(Ondráková, Tauchmanová, Janiš, Pavlíková a Jehlička, 2012, s. 19).  

Také chuť a čich provází involuční změny související se zvyšujícím se věkem. 

Postupným úbytkem chuťových papil se chuť otupuje. Dessaintová uvádí ztrátu 

50–60 % ostrosti chuti, která postihuje více ženy a která se projevuje horší detekcí 

sladkého a slaného. U čichu dochází ke ztrátě síly a jemnosti (1999, s. 26), 
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v důsledku čehož se „lidé necítí“. Běžně se tak u seniorů můžeme setkat 

s nadměrným použitím parfému nebo s nepříjemným tělesným zápachem. 

1.5 Sociální aspekty stáří 

Sociální aspekt stáří úzce souvisí s aspektem psychologickým, ale i fyziologickým. 

Sociální či socioekonomické změny provázející stáří se týkají zejména změny 

sociální role či přímo ztráty sociálního statutu související s odchodem do důchodu, 

ztrátou měsíčního příjmu, který je nahrazen nižším důchodem, a postupnou 

ztrátou přátel a vrstevníků. Všechny tyto změny mají vliv na snižování kvality 

života (Ondráková, Tauchmanová, Janiš, Pavlíková a Jehlička, 2012, s. 25).  

Podle Hrozenské a Dvořáčkové podmiňuje u seniorů kvalitu života zejména 

zdravotní stav, nicméně významnou roli hraje subjektivní vnímání osobní 

a společenské pohody života jedinců. Kvalita života může znamenat pro různé 

osoby velmi různé hodnoty, jelikož je ji nutné hodnotit z perspektivy různých 

vazeb, které lze porovnat s hierarchií potřeb člověka (Hrozenská, Dvořáčková, 

2013, s. 26–27), a ty jsou u každého individuální. 

Kvalitu života vnímáme jak na subjektivní, tak na objektivní úrovni. Subjektivní 

kvalitu života můžeme definovat jako psychickou pohodou a všeobecnou 

spokojenost se životem, objektivní kvalitu života potom jako naplnění požadavků, 

které se týkají sociálních a materiálních podmínek života a fyzického zdraví 

(Čevela, Kalvach a Čeledová, 2012, s. 198). Aby však byl pojem kvalita života 

uchopitelný, postupně se vyvinuly snahy o její měření. Jako příklad může posloužit 

World Health Organization Quality of Life (WHOQOL), v rámci které byly vytvořeny 

dotazníky měření kvality. Ty se zaměřují na následující oblasti: 

 zdraví – fyzické a psychické, 

 míra nezávislosti, 

 sociální vztahy, 

 prostředí, 

 spiritualita (WHO, 2014 b). 

Dotazníky se využívají na mezinárodní úrovni k měření kvality života jedinců, jejíž 

úroveň je předpokladem k jejich plnohodnotnému a autonomnímu prožívání života. 



26 

 

Starý člověk již není v dnešní době vnímán jako plně závislý na ostatních, nečinný 

apod. Současný senior se většinou snaží být nezávislým a vést plnohodnotný život 

i po odchodu do penze. Hovoří se o seniorech moderní doby, kteří jsou oproštěni 

od stereotypů minulosti v pojetí automatické role babičky či dědečka (Šerák, 2009, 

s. 188). Mnozí si tak udržují kvůli společenskému statutu své zaměstnání, udržují 

se ve fyzické i psychické kondici, cestují, navazují nová přátelství, chodí do 

společnosti, vzdělávají se a prakticky se chovají tak, jako celý předešlý život nebo 

se tomu alespoň chtějí co nejvíce přiblížit. Zbytek „neseniorské“ společnosti by se 

měl co největší měrou snažit seniory v tomto způsobu života podpořit 

a spoluvytvářet jim také vhodné podmínky. To ve svých důsledcích napomáhá 

eliminovat pocity osamění, které u seniorů často nastávají po odchodu dětí 

z domova, úmrtí životního partnera, odchodu do důchodu apod. Důležitým faktem 

však zůstává, že senioři jsou velice často považováni za jednu z věkových skupin 

obyvatelstva, která je vysoce ohrožena sociálním vyloučením. Těžištěm dnešního 

pojetí sociální exkluze je fakt, že jedinci či celé kolektivy neparticipují stejnou 

měrou na zdrojích společnosti, jejich distribuci či redistribuci jako ostatní, což vede 

k jejich sociální a kulturní izolaci a chudobě (Mareš, 2000, s. 287). 

Že je sociální exkluze seniorů vnímána jako problém může dokládat i fakt, že je 

tato problematika řešena i na úrovni místní samospráv ze strany obcí a měst. 

V současné době je možné se setkat např. s fungováním tzv. sociálně aktivizační 

služby (dále také SAS) zaměřené zejména na seniory. Službu často provozují 

příspěvkové organizace obcí a měst a službu můžeme charakterizovat jako 

ambulantní sociální službu zaměřenou na podporu prevence sociálního vyloučení 

ve stáří a aktivního života seniorů. Služba je poskytována zdarma a jejím cílem je 

poskytnout seniorům prostřednictvím zájmových, vzdělávacích a volnočasových 

aktivit kontakt se společenským prostředím. Dále poskytovat takové služby, které 

povedou k udržení osobních a sociálních schopností a dovedností (CSS, 2014). 

Sociální exkluze může mít různé formy: 

 pauperizace – vyloučení z ekonomické stránky života a jeho standardu, 

 segregace – vyloučení seniorů mezi seniory zejména společným bydlením, 

 vyobcování (ostrakizace) – ztráta sounáležitosti s majoritní společností 

(Čevela, Kalvach a Čeledová, 2012, s. 111). 
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2  Vzdělávání seniorů 

Tato kapitola se bude věnovat vzdělávání seniorů v kontextu demografické 

situace. Přiblíží problematiku základních funkcí a cílů vzdělávání seniorů, 

představí vědu o vzdělávání seniorů a vybrané instituce, kde se vzdělávání 

realizuje.  

2.1 Demografická situace v ČR a společenská potřeba 
vzdělávání seniorů 

Problematika stárnutí populace není jen problémem České republiky a současně 

není trendem posledních pár let. Zvyšování podílů seniorů v populaci lze spatřit již 

v polovině 80. let minulého století. Důvodem je snižující se porodnost 

a prodlužování průměrné délky života v důsledku procesu zlepšování zdravotního 

stavu populace. Díky těmto dvěma základním demografickým jevům dochází ke 

stárnutí věkové pyramidy obyvatelstva. Stárnutí od základny věkové pyramidy 

ovlivňuje snížená plodnost, která zmenšuje populační základnu. Stárnutí od 

vrcholu pyramidy označuje naopak situaci, kdy se díky zlepšující se zdravotní péči 

stále více osob dožívá vyššího věku (Demografie, 2014). Na základě vývoje těchto 

trendů se dá očekávat snížení podílu mladých osob na celkové populaci a zvýšení 

podílu osob starších. Postupně bude stále více klesat počet osob ve věku 

tzv. vrcholné ekonomické aktivity od 20 do 49 let (Cimbálníková, Fukan, Lazarová 

a kol., 2012, s. 14) a tento prostor bude nutné nahradit osobami staršími padesáti 

let. Zaměstnávání osob této věkové kategorie se již v současnosti jeví jako 

problematické. Zaměstnavatelé jí velmi často nevěnují náležitou pozornost a jsou 

ovlivňovány snahou upřednostnit mladší pracovníky. Osoby starší padesáti let jsou 

dlouhodobě z hlediska zaměstnanosti považovány za ohroženou skupinu. Stále 

více se tak do popředí zájmu dostává tzv. Age Management, který bývá definován 

jako řízení přihlížející k věku zaměstnanců. Jeho cílem je zajistit maximální využití 

potenciálu pracovníků tak, aby nebyli znevýhodňováni z důvodu věku 

(Cimbálníková, Fukan, Lazarová a kol., 2012, s. 14).  

Podrobný demografický vývoj obyvatelstva České republiky ukazuje Tabulka č. 1, 

která porovnává vývoj za poslední dvě desetiletí a současně za posledních pět let.  
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Tabulka č. 1 – Věkové složení obyvatelstva, 1992–2012, v tis. obyvatel 

 1992 2002 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet obyvatel 10 326 10 203 10 468 10 507 10 533 10 505 10 516 
v tom ve věku:0–14 2 065 1 590 1 480 1 494 1 518 1 541 1 560 
                        15–64 6 933 7 196 7 431 7 414 7 379 7 263 7 188 
                        65+ 1 328 1 418 1 556 1 599 1 636 1 701 1 768 
                        v tom: 65–74 842 819 869 905 936 998 1060 
                                   75–84 395 501 550 548 545 542 540 
                                    85+ 91 98 137 146 155 161 168 

Podíl věkové skupiny (%)        
           0 –14 20,0 15,6 14,1 14,2 14,4 14,7 14,8 
           15–64 67,1 70,5 71,0 70,6 70,1 69,1 68,4 

        65+ 12,9 13,9 14,9 15,2 15,5 16,2 16,8 

Syntetické ukazatele        
Index stáří 1) 64,3 89,2 105,1 107,0 107,8 110,4 113,3 
Index ekonom. závislosti A2) 48,9 41,8 40,9 41,7 42,7 44,6 46,3 
Index ekonom. závislosti B3) 71,5 56,2 54,1 54,6 55,0 56,3 57,5 
Průměrný věk – celkem 36,6 39,3 40,5 40,6 40,8 41,1 41,3 
                       – muži  34,9 37,7 38,9 39,1 39,3 39,6 39,8 
                       – ženy 38,3 40,8 42,0 42,1 42,3 42,5 42,7 
Věkový medián  35,8 38,2 39,2 39,4 39,6 40,1 40,4 
1)

 Počet osob ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0–14 let.   zdroj: ČSÚ, 2013 
2)

 Počet osob ve věku 0–14 let a osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 15–64 let. 
3)

 Počet osob ve věku 0–19 let a osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 20–64 let. 

 

Z uvedené tabulky vyplývají patrné změny v demografickém složení obyvatelstva. 

Zatímco v roce 2011 žilo v České republice 7 263 tisíc obyvatel ve věkovém 

rozmezí 15–64 let, v roce 2012 to bylo o již 75 tisíc obyvatel méně. Naopak lidí ve 

věku nad 65 let přibývá. V roce 2011 byl stav 1 701 tisíc obyvatel, v dalším roce to 

bylo o 67 tisíc více. Časová řada 1992–2012 ukazuje, že produktivní obyvatelstvo 

nevykazuje meziročně výrazné výkyvy z hlediska absolutního počtu obyvatel, 

problémem ale je snižující se poměr této věkové skupiny na celkové populaci. 

Osob ve věku nad 65 let každoročně přibývá, v roce 1992 zde žilo 1 328 tisíc lidí 

starších 65 let, nyní je to o více než 400 tisíc více. Poměr této věkové skupiny se 

tak výrazně zvyšuje a díky tomu naše věková pyramida stárne od svého vrcholu. 

Poměr věkové skupiny do 14 let věku na celkové populaci se pozvolna snižuje. 

Jedná se o následek klesající porodnosti. Zatímco věková skupina nad 65 let se 

postupně zvyšuje a stoupá její podíl na obyvatelstvu, z čehož lze vyčíst stoupající 

index stáří, na 100 dětí nyní připadá více než 113 seniorů. Tento trend se jeví jako 

nejkritičtější z pohledu demografického vývoje.  
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Dále z Tabulky č. 1 vyplývá zvyšování průměrného věku i věkového mediánu, 

tj. věku, který rozděluje vybranou populaci na dvě stejně velké části z hlediska 

počtu osob (ČSÚ, 2014). Zatímco v roce 1992 byl průměrný věk 36,6 let, v roce 

2012 to bylo už 41,3 let. Rozdíl v období 1992–2012 je 4,7 let. Věkový medián byl 

v roce 1992 na úrovni 35,8 let a v roce 2012 již 40,4 let. Zde je rozdíl 4,6 let.  

Demografické prognózy populace na území Evropské unie předpovídají zvýšení 

poměru osob starších 65 let z 18,2 % v roce 2013 na 28,7 % v roce 2080 

(Eurostat, 2014). Z dlouhodobého hlediska je situace stárnutí populace 

ekonomicky, sociálně apod. neudržitelná, pokud nebude koncepčně a efektivně 

řešena. 

2.2 Vzdělávání seniorů a současná situace 

Celoživotní učení nabývá v současné době stále na větším významu. Děje se tak 

především z důvodu podpory konkurenceschopnosti daného státu, v našem 

případě České republiky, v evropském i mezinárodním měřítku, ale také díky 

neustálému pokroku a rozvoji stávající informační společnosti a rychlému 

zastarávání zažitých znalostí a dovedností, které je proto stále nutné aktualizovat. 

S cílem udržet osoby v seniorském věku v pracovním procesu výrazně déle, než 

je tomu nyní (aktuálně diskutovaná hranice je 73 let), význam vzdělávání této 

věkové skupiny ještě poroste. 

Historicky se objevují koncepty celoživotního vzdělávání a celoživotního učení. Po 

uveřejnění konceptu celoživotního vzdělávání ze strany UNESCO v roce 1970, 

který byl následován dalšími významnými subjekty (např. Rada Evropy, OECD) 

s koncepty permanentního či cyklického vzdělávání, začalo být celoživotní 

vzdělávání chápáno jako prostředek možného řešení sociálního vyloučení 

a nezaměstnanosti a jako prostředek boje proti politickým či ekonomickým 

nedostatkům či problémům. Jeho úkolem bylo hlavně připravit jedince pro život ve 

společnosti a zlepšit míru schopnosti jeho adaptace na probíhající změny. Po 

nástupu hospodářské recese v průběhu 70. let 20. století, byl kladen důraz 

především na finanční aspekt a vzdělání začalo být chápáno jako jedna 

z významných ekonomických veličin, která podléhá standardnímu finančnímu 

hodnocení po stránce kvality, efektivity a návratnosti. Koncept celoživotního 
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vzdělávání tak díky tomuto pojetí následně ustoupil do pozadí. Až v 90. letech 

20. stolení se koncept dostává opět do popředí, nicméně již jako koncept 

celoživotního učení, který získává nový rozměr. Proces individuálního učení je 

s větším důrazem nahlíženo jako vlastní aktivita jedince (Šerák, 2009, s. 14–15). 

Proces celoživotního učení je možné chápat jako rozvoj lidského kapitálu, který je 

podporován dalšími procesy, jež na jedince působí jako stimuly a umožňují mu 

nabývat znalostí, dovedností a hodnot, které bude během života potřebovat, bude 

je aplikovat se dostatkem sebedůvěry, tvořivosti a uspokojením ve všech 

okolnostech a rolích (Petřková a Čornaničová, 2004, s. 51). 

V obecné rovině učením rozumíme „…každý proces, jehož výsledkem je změna 

psychických jevů, dispozic k nim a jejich vnějších projevů (zejména chování 

a výkonů) u daného individua, resp. organismu“ (Říčan, 2005, s. 159). 

Celoživotní učení můžeme rozdělit do tří oblastí: 

 formální učení – je realizováno ve formálních vzdělávacích institucích. 

Výstupem je druh oficiálního a celospolečensky uznaného certifikátu, který 

osvědčuje získání stupně vzdělání. 

 neformální učení – všechny vzdělávací aktivity realizované mimo školský 

systém. Zahrnuje např. zájmové a profesní vzdělávání. 

 informální učení – jde o postupný, často nezáměrný proces akumulace 

vědomostí, dovedností, postojů, zkušeností v oblasti domácí i pracovní 

(Šerák, 2009, s. 16). 

K prosazování konceptu celoživotního učení je mnoho důvodů. Jde zejména 

o možnost obecné dostupnosti vzdělání pro všechny na základě jejich zájmů 

a potřeb. U věkové skupiny seniorů se již většinou nejedná o motivaci k dalšímu 

vzdělávání z důvodu profesních, přesto jak uvádí Šerák (2009, s. 183), vzhledem 

k demografickým trendům stárnutí populace a zmenšování poměru ekonomicky 

aktivní skupiny osob, bude do budoucna velmi důležité začleňovat seniory do 

pracovní sféry. Senioři tak budou muset své znalosti a dovednosti stále 

přizpůsobovat požadavkům, které na ně budou kladeny, budou je muset 

tzv. aktualizovat, procházet rekvalifikačním vzděláváním apod. 
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Celoživotní vzdělávání je vzhledem ke své důležitosti řešeno na úrovni důležitých 

dokumentů mezinárodních organizací (např. UNESCO, OECD, OSN) či 

jednotlivých států, stejně jako je tomu v ČR.  

Problematice stárnutí populace se věnují jednotlivé země např. ve svých akčních 

plánech a národních programech s respektem k mezinárodním úmluvám 

a deklarovaným prioritám. V České republice se jedná např. o Národní akční plán 

podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017, který „…identifikuje 

následující oblasti:  

 zajištění a ochrana lidských práv starších osob 

 celoživotní učení 

 zaměstnávání starších pracovníků a seniorů 

 dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce 

 zdravé stárnutí a péče o nejkřehčí seniory s omezenou soběstačností 

 kvalitní prostředí pro život seniorů“ (MPSV, 2014a). 

Dalšími významnými dokumenty na úrovni ČR jsou např. Strategie vzdělávání pro 

udržitelný rozvoj České republiky (2008–2015) (MPSV, 2008) nebo Strategie 

celoživotního učení ČR (MPSV, 2007) na úrovni České republiky. 

Memorandum pro Evropský rok 2012, které bylo přijato při příležitosti vyhlášení 

roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. 

Dokument obsahuje 7 hlavních cílových oblastí: 

 celoživotní vzdělávání, 

 zaměstnávání starších osob, 

 kvalita života, 

 zdravé stárnutí, 

 dobrovolnictví seniorů, 

 mezigenerační dialog, 

 lidská práva seniorů (MPSV, 2014c). 
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V dokumentech Asociace univerzit třetího věku se můžeme setkat s Dlouhodobým 

záměrem seniorského vzdělávání na vysokých školách na období 2008–2015, 

v němž jsou deklarovány cíle U3V: 

 bio-psycho-sociální rozvoj člověka, 

 adaptace na měnící se životní a společenské podmínky, 

 zlepšení kvality poskytovaného seniorského vzdělávání, 

 mezigenerační dialog (Asociace Univerzit třetího věku, 2008). 

Příkladem řešení otázky na evropské úrovni je např. White Paper on Education 

and Training – Teaching and Learning – Towards the Learning Society, tedy 

tzv. Bílá kniha o vzdělávání a odborné přípravě, kterou v roce 1995 vydala EU 

(Evropská komise, 1995).  

2.3 Základní funkce a cíle vzdělávání seniorů 

V seniorském věku vzniká nový prostor pro volný čas, a tím pro nové volnočasové 

aktivity, prohlubování stávajících zájmů a schopností apod. Nabízí se také prostor 

věnovat se tomu, na co senioři neměli celý život čas. Narůstá význam psychické 

a fyzické pohody člověka, je kladen důraz na tzv. kvalitu života, integraci do 

společnosti „mladých“ a seberealizaci. Začlenit se do vzdělávacího procesu je tak 

jedním z nástrojů, který k naplnění těchto cílů může v plošném měřítku výrazně 

přispět. Vzdělávání seniorů má tudíž především charakter dalšího osobnostního 

rozvoje, jehož hlavním motorem jsou konkrétní zájmy a potřeby seniorů.  

Smyslem edukace seniorů je především: 

 pomoc v dnešním rychle se měnícím světě při orientaci, 

 porozumění vývojovým úkolům seniorského věku a zlepšení adaptace na 

změnu způsobu života, 

 zachovávání tělesné i duševní aktivity, 

  kultivace a obohacování života (Petřková a Čornaničová, 2004, s. 64). 

Vzhledem ke stárnutí populace a zvyšujícímu se počtu seniorů, nabývá na svém 

významu také myšlenka udržet jedince na trhu práce i ve vyšším věku v porovnání 

se stávající situací, kdy zaměstnávání seniorů není tolik běžné. K zaměstnávání 
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seniorů bezesporu dochází, nicméně zatím ne v takovém rozsahu, aby mohly být 

nepříznivé statistiky úbytku ekonomicky aktivního obyvatelstva zvráceny. Do 

budoucna je uvažována hranice 73  let, kdy by senioři odcházeli do důchodu 

(InvArena, 2014). Jelikož se doba ekonomické aktivity bude do budoucna dle 

stávajících předpokladů prodlužovat, nebude tak již možné, aby si jedinec vystačil 

pouze se znalostmi a dovednostmi získanými v minulosti. Bude zcela nutné si je 

průběžně doplňovat a prohlubovat s cílem udržet krok s rychlými změnami 

společnosti, kde zastarávání informací, znalostí a dovedností probíhá velmi rychle. 

Podle zaměření na rozvoj některé z osobnostních stránek seniora můžeme funkce 

vzdělávání rozdělit na: 

 vzdělávací – zaměřená na získávání poznatků, informací a dovedností 

 kulturně kultivační – zaměřená na rozvoj osobnosti seniora pomocí umění, 

kultury, pohybové výchovy, provozování koníčků 

 sociálně psychologické – zaměřená na zachování míry kvality života 

v oblasti sociálních vztahů a psychické rovnováhy a rozvoje, zároveň 

přispívá k prevenci psychosociálních omezení (Petřková a Čornaničová, 

2004, s. 64). 

Vzdělávání v seniorském můžeme rozdělit na 4 oblasti:  

 preventivní – otázky přípravy na stáří a prožívání úspěšného stárnutí, 

prevence nepříznivých životních situací a onemocnění, podpora funkčního 

zdraví, 

 rehabilitační – souvisí s udržováním znalostí, dovedností a schopností, 

 volnočasovou – informace o možnostech a způsobech trávení volného 

času, poskytnutí nových znalostí a sociálních kontaktů, 

 anticipační – poskytnutí informací o kontextu aktuálního dění ve 

společenskovědním vývoji (Čevela, Kalvach a Čeledová, 2012, s. 38). 

Výše uvedené rozdělení vzdělávání můžeme nahlížet zároveň jako funkce 

vzdělávání seniorů. Drobnou odchylku můžeme spatřovat u anticipační funkce 

vzdělávání, kterou osobně vnímám spíše v kontextu udržení míry integrace do/ve 

společnosti, ke které jednoznačně přispívá právě anticipační vzdělávání. 
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Mimo těchto funkcí zmiňme ještě další funkce, které udává např. Barták, a to je 

funkce humanizační, již zmíněná integrační, kvalifikační, komunikační, sociálně 

adaptační, esteticko–formativní a rekreativní. Zároveň autor dodává, že funkce se 

většinou uplatňují v multiplikačním efektu s projevem dominance některé z nich 

(2008, s. 25).  

I když na tomto místě Barták pojednává výslovně o výchově a vzdělávání 

dospělých, domnívám se, že zmíněné funkce je možné bez problémů aplikovat 

i na oblast vzdělávání seniorů, samozřejmě s přihlédnutím ke specifikům 

spojeným s touto věkovou skupinou. Kvalifikační funkci vzdělávání je např. 

v případě vzdělávání seniorů připisován menší význam, resp. je zastoupena méně 

často, než je tomu v případě vzdělávání dospělých ve smyslu ekonomicky 

aktivních obyvatel, kteří si svou kvalifikaci zvyšují či rozšiřují mnohem častěji, a to 

zejména na základě požadavků zaměstnavatele. 

2.4 Gerontagogika 

Gerontagogika je nejmladší z věd zabývající se v obecné rovině výchovou 

a vzděláváním osob, v tomto případě jde o teorii vzdělávání seniorů (Průcha, 

2006, s. 99). Je zařazována na pomezí andragogiky a gerontologie, jako vědy 

o stárnutí a stáří (Petřková a Čornaničová, 2004, s. 18). Terminologie této vědní 

disciplíny není ještě úplně ustálená. Pod pojmem vzdělávání seniorů si lze 

představit pojmy gerontagogika, gerontopedagogika a také geragogika. Základem 

jsou řecká slova geront– (nebo geron z řeckého geron = stařec, Haškovcová, 

2010, s. 21) a agógé (vedení) (Mühlpachr, 2004, s. 127). Gerontagogika se rozvíjí 

zejména od 60. let 20. století, kdy začala být věková skupina seniorů více 

chápána jako specifická a samostatně stojící edukační cílová skupina (Šerák, 

2009, s. 189).  

Gerontagogika jako vědní disciplína vychází z mnoha oblastí jako je andragogika, 

psychologie, sociologie, medicína či speciální pedagogika, a jedná se tudíž 

o multidisciplinární vědu, která se zabývá aspekty výchovy a vzdělávání seniorů 

ve stáří a ke stáří (Čevela, Kalvach a Čeledová, 2012, s. 38). O gerantogogice se 

hovoří ve spojení s handicapovanými občany (gerontagogika handicapovaných). 
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Předmětem a podstatou gerontagogiky je vzdělání ve vztahu k lidem v seniorském 

věku. Přípravu na stáří chápe gerontagogika jako součást přirozeného rozvoje 

osobnosti a dělí ji na tři oblasti, celoživotní, střednědobou (od 50 let) 

a krátkodobou (2–3 roky před hranicí odchodu do důchodu) (Čevela, Kalvach 

a Čeledová, 2012, s. 129). Gerontagogika se zaměřuje také na zkoumání 

významu vzdělávání osob v seniorském věku a jeho dopadu na kvalitu života 

seniorů. 

Vznik a rozvoj gerontagogiky souvisel zejména se společenskou potřebou hledat 

odpovědi na požadavky specifické edukační praxe. Je její první etapu je 

charakteristický relativně úzký konkrétní záběr (příprava na stáří, univerzity 

3. věku, programy v domovech důchodců), což se odráží i v dílčích poznatcích 

v teoretické oblasti. Potřeba systémového přístupu se objevila až na základě 

široce rozvinuté edukační praxe v postproduktivním věku. V době konstituování 

gerantagogiky vymezil E. Livečka její předmět jako „teorii výchovy a vzdělávání ke 

stáří a ve stáří.“ Chápe ji jako vědecký popis, charakteristiku, analýzu a syntézu, 

vědecky formulovaný obraz výchovy a vzdělávání osob starších věkových skupin 

a osob v důchodovém věku (Petřková a Čornaničová, 2004, s. 18–19). 

Předmětem gerontagogiky je studium a systematizace poznatků týkajících se 

široce chápané edukace ve vztahu k seniorskému věku člověka. Zahrnuje 

především: 

 vlastní seniorskou edukaci, která představuje těžiště zkoumání 

 preseniorskou edukaci jako přípravu na stáří 

 proseniorskou edukaci zaměřenou na společenskou podporu stáří a na 

mezigenerační porozumění (Petřková a Čornaničová, 2004, s. 19). 

Přípravu na stáří rozlišujeme na: 

 dlouhodobou (celoživotní), 

 střednědobou (asi od 45 let), 

 krátkodobou (2–3 roky před penzionováním) (Mühlpachr, 2004, 133). 

Již ve středním věku se zpravidla rozhoduje o tom, jaké stáří bude jedinec 

prožívat. Kvalita života a průběh stáří jsou ovlivněny pracovními i osobními 
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úspěchy, životním stylem i zdravotními problémy, se kterými se jedinec potýká 

v produktivním věku. Zároveň je velmi důležité vytvořit si program pro volný čas. 

Udržování a navazování nových kontaktů, společná setkávání s vrstevníky 

i prohlubování mezigeneračních vazeb mají pro prožití kvalitního stáří velký 

význam (Dvořáčková, 2012, s. 26–27). 

2.5 Edukace seniorů 

Edukací seniorů rozumíme proces vzdělávání, získávání nových znalostí 

a vědomostí v seniorském věku. Edukační aktivity jsou významným faktorem 

udržení kvality života, jelikož pomáhají zvyšovat kompetence a produktivitu 

seniorů. Pomáhají jim vytvářet příležitosti k jejich dalšímu učení a vzdělávání 

s efektem mobilizace intelektových a kognitivních funkcí, upevňování fyzického 

a duševního zdraví, posilování sebedůvěry (Petřková a Čornaničová, 2004, s. 9).  

Šerák taktéž shledává upevňování či udržení tělesných a intelektových sil jako 

hlavní cíl edukačních aktivit seniorů, nicméně dodává, že jsou často zaměřeny na 

řešení případných deficitů – prevenci hrozících a odstranění či kompenzaci 

stávajících. Jako významnou vidí dále autor také snahu o prožití kvalitního 

a důstojného života (2009, s. 189). 

Edukace seniorů probíhá v České republice jak na akademické, tak i na 

neakademické půdě. Nejznámější jsou pravděpodobně Univerzity třetího věku 

(dále také U3V) nebo Akademie třetího věku (dále také A3V), ale existuje celá 

řada dalších organizací, spolků a subjektů, které se edukací seniorů také zabývají. 

Významnou roli při vzdělávání seniorů hrají kluby důchodců a seniorská centra, 

edukační programy v domovech důchodců a v neposlední řadě je to také bohatá 

oblast zájmového vzdělávání. 

2.5.1 Motivace k učení seniorů, význam učení 

Význam učení v seniorském věku tkví v pozitivním vlivu na mozek člověka. 

V seniorském věku se prohlubuje problém s krátkodobou pamětí a do popředí 

vstupuje paměť dlouhodobá. Proces učení pozitivně působí na paměť člověka 

a udržuje mozek v aktivitě. 
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Motivace vyjadřuje hybné síly chování, jedná se o „…předpokládaný specifický 

proces, který rozdílně energetizuje určité akce, je to předpokládaný specifický 

personální nebo organistický determinátor směru nebo síly akce či řady akcí.“ 

(Nakonečný, 1997, s. 101). 

Síla a zaměření motivace účastníků vzdělávání jsou často považovány za 

rozhodující faktory úspěšného vzdělávání s tím, že motivací rozumí sumu vnějších 

a vnitřních proměnných, které aktivují, zaměřují a řídí jednání a prožívání 

účastníka (Beneš, 2003, s. 131). I když Beneš zmiňuje vzdělávání dospělých, 

můžeme uvedené aplikovat i na vzdělávání seniorů, které můžeme chápat jako 

jeho podoblastí. 

Učení je „…proces získávání a používání zkušeností, umožňující adaptaci 

měnícím se situacím.“ (Nakonečný, 2003, s. 234). Hlavní motivy k učení se různí 

a jsou pro každého individuální. Obecně existují dva hlavní zdroje motivace, a to 

motivace vnitřní a vnější (Rabušicová a Rabušic, 2008, s. 97–98). Vnitřní motivace 

vychází z popudu samotného jedince, zatímco motivace vnější je stimulována 

vnějšími tlaky, kdy jedinec vstupuje do procesu vzdělávání, aniž by to bylo jeho 

osobní přání (Rabušicová a Rabušic, 2008, s. 98). Samozřejmě musíme také 

uvažovat kombinaci obou motivací, kdy jedinec může být současně ovlivněn 

několika motivy. V případě seniorů, kteří již odešli ze svého původního 

zaměstnání, však musíme zmínit, že vnější tlaky, kterými jsou, obecně v případě 

vzdělávání dospělých, pravděpodobně nejčastěji požadavky zaměstnavatele, 

zmizely s odchodem do důchodu. Můžeme tedy předpokládat, že na vzdělávání 

seniorů má spíše z větší části vliv motivace vnitřní. 

Motivy mohou vycházet z oblasti profesního vzdělávání, vzdělávání v práci na PC, 

jazykového vzdělávání, osobnostního rozvoje, občanského vzdělávání, rodinného 

vzdělávání nebo vzdělávání volnočasového (Rabušicová a Rabušic, 2008, s. 103). 

Dalšími motivy mohou být: zachování psychické a sociální aktivity, snížení pocitu 

osamění, sociální začlenění, udržení míry autonomie, naplnění osobních zájmů či 

realizace těch aktivit, na které senioři neměli během své ekonomické aktivity čas 

(Šerák, 2009, s.193–194). 

Motivy k účasti na vzdělávání mohou samozřejmě vycházet z individuálních potřeb 

jedince. Petřková s Čornaničovou uvádí čtyři oblasti potřeb a motivů: 
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 kognitivní potřeby a zájmy – potřeba prohloubit, rozšířit či doplnit poznatky 

 sociální potřeby – potřeba kontaktu s vrstevníky, překonat pocity osamocení 

 potřeba aktivity, produktivnosti – potřeba být užitečný a provádět 

smysluplnou činnost 

 potřeba kompenzovat pociťované nedostatky – týká se intelektuální 

a emocionální sféry 

Nicméně mimo motivů k účasti na vzdělávání je důležitou složkou vzdělávacího 

procesu přímo proces učení. Ten se ve stáří se odlišuje od průběhu učení v jiném 

věku. Hůře se osvojuje učivo, nemá-li logickou strukturu a praktický dopad. 

Krátkodobá paměť přestává fungovat a dlouhodobá paměť ukládá výběrově. 

Dochází ke zhoršování mechanické paměti, proto je nutné zaměřit se na paměť 

logicko-smyslovou (Klevetová a Dlabalová, 2008, s. 54). Edukace seniorů má svá 

výrazná specifika, která se musí s dostatečným respektem reflektovat. 

2.5.2 Zásady při edukaci seniorů 

Při edukaci seniorů hraje jednu z nejdůležitějších rolí osoba lektora. Právě na něm 

často závisí úspěch celého edukačního procesu. Vzdělavatel by měl dostatečně 

ovládat kompetence, díky kterým bude proces vzdělávání směrem k seniorům 

vhodně realizovat. Měl by seniory dostatečně motivovat, měl by jim být dobrým 

rádcem. Zmíněnými kompetencemi jsou např. autentičnost osobnosti lektora, 

integrita jeho osobnosti, dynamismus, sociální, psychosociální a komunikativní 

kompetence. Díky jejich vhodnému využívání by měl vzdělavatel vytvořit optimální 

podnětné učební klima, které bude seniory motivovat k aktivní účasti na 

vzdělávání (Petřková a Čornaničová, 2004, s. 73). 

Vzdělávání seniorů má svá specifika, kterým lektor musí vzdělávací proces co 

nejvíce přizpůsobit. Měl by se vyhnout užívání slangu, nadměrnému užívání 

anglických výrazů, použití příliš odborných výrazů, haptickým projevům 

(Ondráková, Tauchmanová, Janiš, Pavlíková, Jehlička, 2012, s. 43–44). Barták 

potom zmiňuje ještě např. schopnost se plynule spisovně vyjadřovat, užívat 

přiměřené tempo řeči, přiměřenou hlasitost mluvy, používat vhodnou terminologii 

(2008, s. 117). Vzhlede k tomu, že se vzhledem k věku mění potřeby a individuální 

požadavky seniorů na vzdělávání, je vhodné z pozice lektora zohledňovat vlastní 

pracovní tempo seniorů, názorně předávat vhodně strukturované informace, opírat 
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se o možnosti a dovednosti seniorů, klást důraz na osvojení vzdělávacího učiva 

z hlediska logiky, nikoli požadovat po seniorech bezduché memorování informací 

apod. Na základě změn ve fyziologii seniora, které s sebou období stáří přináší 

a které jsou blíže popsány v podkapitole 1.4 Fyziologické aspekty stáří, je nutné 

při edukaci seniorů dodržovat některé důležité zásady: 

 předávané informace by měly být dostatečně vysvětleny takovým 

způsobem, aby si je byl schopen senior kvalitně vštípit do dlouhodobé 

paměti, 

 informace je třeba strukturovat do jednodušších celků, protože více 

informací najednou senior většinou nezvládne přijmout, 

 prostory, kde edukace probíhá, je třeba vhodně přizpůsobit – intenzitu 

osvětlení, při účelném snížení intenzity světla (např. prezentace na plátně) 

nechat dostatečný časový prostor, aby senioři byli schopni na prezentaci 

dostatečně a po dostatečně dlouhou dobu zaostřit, 

 seniory je třeba dostatečně motivovat ke zvládání dalších úkolů, 

 tempo a délku výuky by mělo být přizpůsobeno možnostem seniorů 

a učebnímu obsahu 

 při tvorbě barevných prezentací, studijních materiálů apod. nepoužívat ty 

barvy, jež mají senioři problém rozeznat (modrá, fialová atd.) 

Tento výčet zásad obsahuje pouze základní pravidla, která by měla být při edukaci 

seniorů dodržena tak, aby tento proces probíhal efektivně a byl pro seniora 

vítaným přínosem.  

2.6 Institucionalizované vzdělávání seniorů 

Vzdělávání seniorů získává na významu a nabídka tohoto druhu vzdělávání se 

stále rozšiřuje i v České republice. Vysoká poptávka po tomto typu vzdělávání je 

jak z důvodu měnícího se životního stylu, snahy seniorů žít plnohodnotný 

a kvalitní život, tak z důvodu, že seniorů přibývá, čímž poptávka také přirozeně 

roste. Senioři mají nyní možnost studia v rozmanitých oborech a na mnoha 

vysokých školách či v rámci jiných institucí. Rozmanitost nabídky vzdělávání je 

dána především individualitou každého seniora. Aby byl systém vzdělávání 

seniorů efektivní, je nutné vycházet z individuality každého z nich. Rozdíly nejsou 
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spatřovány jen v zájmech jednotlivců. Při sestavování nabídky kurzů se přihlíží 

k bývalému pracovnímu zaměření a zkušenostem, sociálnímu statutu a finančním 

možnostem, ale také k fyzickým a psychických sílám, zdravotnímu stavu, zájmům 

a motivaci jednotlivce.  

Počátky organizovaného vzdělávání seniorů jsou zasazovány do Francie, kde se 

objevila jako první nabídka studia na vysoké škole pro seniory. Nicméně i dříve 

existovaly jiné instituce, jakými jsou např. Open University ve Velké Británii, lidové 

akademie, svépomocné kluby nebo Volkshochschulen seniorů v Německu (Šerák, 

2009, s. 194). 

Základní instituce věnující se vzdělávání seniorů jsou blíže představeny 

v následujícím textu. Jedná se pravděpodobně o nejznámější formy vzdělávání 

seniorů, nicméně jejich výčet jistě není konečný, jelikož bezesporu existuje ještě 

mnoho dalších institucí a spolků, které vzdělávání seniorů organizují. 

2.6.1 Univerzity třetího věku (U3V) 

Univerzity třetího věku jsou jednou z nejznámějších forem studia seniorů 

v Čechách. Jsou to oficiálně uznané instituce, které umožňují občanům 

postproduktivního věku studium vysokoškolské úrovně v nejrůznějších oborech 

(Mühlpachr, 2004, s. 139). Můžeme sem zahrnout veškerou nabídku vzdělávacích 

akcí realizovaných vysokými školami, které jsou určeny pro seniory. Díky tomu je 

garantována vysoká, resp. nejvyšší možná, úroveň přednášek. Délka trvání 

jednotlivých kurzů se pohybuje většinou od jednoho do šesti semestrů. Přesto 

nelze U3V ztotožňovat s akreditovanými studijními obory vysokých škol, jedná se 

hlavně o vybrané přednášky, které mají proto zejména zájmový charakter (Šerák, 

2009, s. 196 – 197). Setkáváme se s dvěma typy vymezení U3V vůči „mateřské“ 

univerzitě. Model kontinentální Evropy chápe U3V jako integrální část místní 

univerzity, zatímco model typický např. pro Velkou Británii staví U3V jako 

dobrovolnickou organizaci zcela nezávisle (Ondráková, Tauchmanová, Janiš, 

Pavlíková, Jehlička, 2012, s. 52–53).  

Myšlenka U3V vzešla v roce 1973 z Francie, kdy profesor Pierre Vellas jako první 

její vznik na univerzitě Toulouse inicioval (Ondráková, Tauchmanová, Janiš, 

Pavlíková, Jehlička, 2012, s. 52). V českém prostředí je vznik U3V spojován s lety 
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1986 a 1987, kdy vznikaly první z nich při Univerzitě Palackého v Olomouci 

(Šerák, 2009, s. 197). 

Studium na U3V je možné zařadit do oblasti neformálního vzdělávání. Na 

některých U3V je základním požadavkem pro přijetí na U3V ukončené 

středoškolské vzdělání. Ke studiu se mohou zpravidla přihlásit osoby starší 55 let, 

nicméně některé U3V nabízí studium i osobám mladším.  

Absolventi nezískávají po úspěšném absolvování vysokoškolský titul, nýbrž 

potvrzení o absolvování kurzu, které je předáno při slavnostní ceremonii za 

přítomnosti zástupců vedení univerzity (Ondráková, Tauchmanová, Janiš, 

Pavlíková a Jehlička, 2012, s. 54–55). Studium na univerzitách třetího věku má 

především charakter osobnostního rozvoje jedinců. Nabídka vzdělávacích kurzů 

a přednášek je široká, záleží tedy na individualitě každého seniora, do jakého 

vzdělávání se v případě svého zájmu zapojí.  

Nevýhodami U3V mohou být zejména dva základní body. U3V nabízí relativně 

malou kapacitu pro případné zájemce, navíc pro zájemce o studium z oblastí 

mimo univerzitní města jsou U3V často hůře dopravně dostupné a studium je 

většinou omezeno na osoby s maturitou. Druhým bodem může být to, že studium 

na U3V bývá zatím jasně odděleno od ostatních studentů, kteří se na univerzitě 

účastní řádného studia, senioři se tak do tohoto studia většinou nemají šanci 

zapojit. Na druhou stranu, mimo případů v některých okolních evropských zemích 

(např. Rakousko, Francie, Skotsko, Švýcarsko, Dánsko), se již i v ČR objevují 

ojedinělé případy (např. Univerzita Palackého v Olomouci nebo VŠE v Praze) 

těchto snah (Šerák, 2009, s. 198). 

V roce 1993 byla založena Asociace univerzit třetího věku (dále také Asociace), 

což je občanské sdružení pro instituce, které nabízení a realizují vzdělávací 

aktivity na vysokoškolské úrovní určené seniorům. Hlavními úkoly Asociace je 

zajistit vzájemnou informovanost svých členů a mezinárodní kontakty 

s evropskými organizacemi. V současné době má Asociace celkem 22 členů z řad 

vysokých škol a univerzit, které však často zastřešují organizačně samostatné 

fakulty či instituty, takže počet členů z tohoto pohledu je vlastně vyšší, aktuálně 

38 (Asociace, 2014). 
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2.6.2 Akademie třetího věku (A3V)  

Mimo U3V se u nás můžeme setkat také s akademiemi třetího věku, což jsou 

specifické instituce uspokojující vzdělávací potřeby občanů v postproduktivním 

věku zejména v těch regionech, kde nejsou vysoké školy (Mühlpachr, 2004, 

s. 139). Jejich vznik je datován pravděpodobně roku 1983 v Přerově. S jejich 

existencí se setkáváme zejména v regionech s nedostatečnou nabídkou ze strany 

vysokých škol a univerzit. Nicméně jejich vznik není upraven žádnou legislativou, 

tudíž A3V může založit de facto kdokoli a kdekoli, čímž souvisí také případný 

problém nestejnoměrnosti kvality poskytovaného vzdělávání.  

Zpravidla jsou A3V organizovány pod záštitou institucí, jako jsou např. Červený 

kříž, muzea, kulturní domy apod. (Šerák, 2009, s. 198). Stejně jako v případě U3V, 

ani studium na A3V neposkytuje žádnou kvalifikaci, ale nabízí možnost prohloubit 

si své znalosti, vědomosti, zkušenosti či zájmy v rozmanitých oborech jakými jsou 

např. společensko-vědní obory, občansko-sociální obory, ale také otázky životního 

stylu a různé kurzy v rámci volnočasových aktivit formou zájmových kroužků. 

Výuka je realizována formou přednášek, seminářů, diskuzí a dalších 

doprovodných činností a programů (např. exkurze, zájmové a sportovní aktivity). 

Během studia nemusí senioři skládat žádné atestace. Studium je ukončeno stejně 

jako v případě U3V potvrzením o absolvování kurzu, a to zejména na základě 

dodržené prezence. V porovnání s U3V je studium na A3V méně náročnější, více 

reflektuje místní potřeby a specifika a je kladen větší důraz na srozumitelnost 

výkladu (Šerák, 2009, s. 198). Navíc je možné studovat A3V bez závislosti na 

dosaženém vzdělání. 

2.6.3 Kluby důchodců, seniorská centra 

Pravděpodobně nejvíce rozšířenou formu vzdělávání seniorů zajišťují v České 

republice kluby důchodců, které ve svých názvech variují jako kluby aktivního 

stáří, kluby seniorů, seniorská centra, kluby dříve narozených apod.  

Základním cílem klubů důchodců a seniorských center je zejména společné 

trávení volného času. Kluby slouží k pravidelnému setkávání seniorů, současně se 

však organizují různé zájmové kroužky, výlety, akce a také společné dovolené.  
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Oproti A3V se tato forma vzdělávání vyznačuje trvalejšími a méně formálními 

vztahy účastníků, větším akcentem na rozvoj osobních zájmů a na uspokojení 

sociálních potřeb (Mühlpachr, 2004, s. 139). Nabídka poskytovaných činností je 

široká, realizují se např. besedy, exkurze, vycházky, kulturně-sportovní akce 

a programy, společenské hry a ruční práce apod. Aktivity jsou většinou 

jednorázové, cyklická forma se vyskytuje pouze ojediněle (Šerák, 2009, s. 199). 

2.6.4 Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) 

Virtuální Univerzita třetího věku představuje novou moderní alternativu ke klasické 

přednáškové výuce, která realizována na U3V. Vychází z využití komunikačních 

technologií a internetu, využívá prvky distančního vzdělávání a e-learningu a je 

didakticky přizpůsobena charakteristickým znaků cílové skupiny seniorů 

(Anthropictures, 2012). Do studia se zapojují senioři, kteří se z různých důvodů 

nemohou nebo nechtějí účastnit prezenčních přednášek U3V. Výhoda VU3V je, že 

umožňuje stejné možnosti studia všem seniorům bez rozdílu místa bydliště, 

nároků na dopravu apod.  

Počátek VU3V je možné zaznamenat již v roce 1998 v australském 

městě Brisbane, kde byl realizován projekt U3A Online, čímž vznikla první VU3V 

na světě (Ondráková, Tauchmanová, Janiš, Pavlíková a Jehlička, 2012, s. 57).  

V České republice realizuje VU3V např. Česká zemědělská univerzita v Praze. Do 

studia se mohou zapojit osoby starší 50 let, se statutem důchodce či osoby 

s invalidním důchodem bez rozdílu věku. Povinnosti účastníků vzdělávání jsou 

vesměs tři základní, včas vyplnit a podat přihlášku ke studiu spolu s úhradou 

poplatku za studium, splnit minimální předepsanou docházku na společnou výuku 

a vypracování předepsaných testů (e–senior, 2014). 

2.6.5 Univerzita volného času (UVČ) 

Zvláštní formou systematického zájmového mezigeneračního vzdělávání (Městská 

část Praha 7, 2012) jsou u nás univerzity volného času. První z nich se vyvinula 

z Přípravného kurzu pro studium na U3V, který založila Dana Steinová na základě 

neuspokojené poptávky po studiu na U3V v Praze v letech 1987 a 1988. UVČ 

vznikla následně roku 1993 (Haškovcová, 2010, s. 134–135). 
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V současné době jsou UVČ většinou realizovány v gesci regionálních kulturních 

domů, knihoven, společenských center, domovů důchodců apod.  Jedná se 

o mezigenerační unikátní projekt systematického zájmového vzdělávání v hojně 

poptávaných oborech. Do studia se můžou zapojit všechny osoby starší 18 let, 

kteří uhradí kurzovné. Znalosti účastníků nejsou žádným formálním způsobem 

ověřovány (Šerák, 2009, s. 199). 

2.6.6 Rozhlasová akademie třetího věku (RATV) 

Specifickou formou vzdělávání seniorů byla Rozhlasová akademie třetího věku, 

která byla realizována v rámci vysílání Českého rozhlasu v letech 1997–2010. Její 

vznik je spojen s odvysíláním pořadu pro seniory s názvem Stříbrná mozaika 

v roce 1991, jejíž součástí první Rozhlasová akademie třetího věku byla. Od roku 

1997 se poté rozhlasová akademie třetího věku vysílala jako samostatný pořad. 

Za dobu své existence posluchači vypracovávali písemné práce z každého cyklu, 

které byly vyhodnocovány lektory, a úspěšní posluchači poté dostali diplom. 

Jednotlivé cykly byly zaměřeny na geriatrickou psychiatrii, sociální komunikaci, 

1psychologii, etnologii, historii, literaturu, meteorologii, psychosomatiku, geografii, 

botaniku a další (Český rozhlas, 2014). 
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3  Projekt Třetí věk Městské knihovny v Lounech 

Kvalita prožívání života hraje důležitou roli v subjektivním vnímání životní pohody 

jedinců. S touto myšlenkou pracují také realizátoři projektu Třetí věk, kteří se snaží 

kvalitu života jeho účastníků pozitivně ovlivnit. Tato kapitola představí jednotlivé 

aspekty projektu Třetí věk, jakými jsou např. jeho cíle, shrnutí zrealizovaných 

ročníků, podmínky vstupu apod.  

Snahou o budování multifunkčního zařízení v regionální knihovně je nabídnout 

účastníkům projektu a všem jeho ostatním návštěvníkům komplexní zázemí 

k jejich dalšímu rozvoji, uspokojení kulturně-vzdělávacích potřeb nebo navázání 

sociálních kontaktů apod. Následující kapitola se bude věnovat bližšímu 

představení projektu, který realizují pracovníci Městské knihovny v Lounech. 

Vychází z konceptu celoživotního učení člověka, jehož součástí je oblast 

neformálního učení. Charakterem svých aktivit se projekt řadí do oblasti 

zájmového vzdělávání. 

Zdrojem informací o projektu, jeho organizaci, účastnících, myšlenkách apod., 

které bude tato kapitola prezentovat, jsou jednak webové stránky Městské 

knihovny v Lounech (dále také MKL), nicméně větší měrou je čerpáno z osobních 

rozhovorů s ředitelkou MKL Mgr. Dagmar Kučerovou a lektorem projektu 

Mgr. Ondřejem Kuncem, který má na starosti zejména organizační zajištění výuky.  

3.1 Představení projektu 

3.1.1 Realizátor projektu a jeho myšlenka 

Projekt Třetí věk je realizován MKL od roku 2006 a je zaměřen na vzdělávání 

a práci hlavně se seniory, ale nejen s nimi. Snahou projektu je zejména působit 

pozitivně na kvalitu života zapojených účastníků, iniciovat a prohloubit rozvoj 

sociálních vztahů a jejich osobností, zejména potom schopnost vést autonomní 

život bez nutnosti být odkázán na druhé, schopnost sociálního začleňování atd. 

(MKL, 2011). 

Cílová skupina projektu není striktně definována, do projektu se tak může zapojit 

kdokoli, kdo si chce prohlubovat znalosti a dovednosti v nabízených oblastech, 

komu vyhovuje pravidelná docházka do výuky dle předem určeného rozvrhu a kdo 
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se do výuky v rámci kalendářního roku včas přihlásí a jsou pro něj volné kapacity. 

Cílová skupina není omezena ani z hlediska místa trvalého pobytu, dosaženého 

vzdělání či výkonu předchozího zaměstnání účastníků. Do projektu má tak 

možnost vstoupit jak občan města Louny, tak občan kterékoliv jiné obce či města 

regionu či zbytku České republiky. 

Díky všestrannému zaměření projektu se aktivity účastníků projektu ve spojení 

s Městskou knihovnou v Lounech neomezují pouze na aktivity vzdělávací, nýbrž 

i na aktivity další, např. společenské a kulturní. Někteří z účastníků mají například 

možnost začít pracovat v knihovně jako dobrovolníci. Začlenění seniora do 

různých aktivit a sociálních vazeb je velmi důležité, má dokonce pozitivní vliv na 

samotné vzdělávání člověka a zvyšuje kvalitu lidského kapitálu (Field, 2005). 

3.1.2 Podmínky vstupu do projektu 

Podmínky vstupu do projektu jsou volně převzaty z webových stránek MKL 

www.mkl.cz a byly doplněny na základě osobních rozhovorů s jeho realizátory.  

Z hlediska požadovaných výběrových kritérií účastníků projektu nejsou de facto 

žádné, účast v něm není omezena věkem, vzděláním, místem bydliště, 

zaměstnáním, pohlavím apod., ale pouze včasným zápisem do daného ročníku 

projektu dle základních organizačních podmínek MKL. Z hlediska časového 

rozvržení aktivit jednotlivých ročníků však praxe ukazuje, že se projektu účastní 

hlavně jedinci s dostatkem volného času během pracovních dnů, do kterých je 

výuka směřována, zejména tedy senioři. S tím počítali realizátoři již při zahajování 

prvního ročníku projektu, proto název Třetí věk. 

Existuje samozřejmě kapacitní omezení počtu zapojených účastníků jednotlivých 

ročníků projektu, které je dáno kapacitou prostorů, ve kterých se aktivity realizují. 

Celý projekt je však z výše uvedených důvodů jednoznačně nediskriminační a vítá 

každého zájemce o vstup, pro kterého má volné kapacity. 

3.1.3 Hlavní cíle a obsah projektu 

Hlavní cíle projektu představuje jeho realizátor jako podnětnou a kvalitní náplň 

volného času účastníků projektu, možnost seberealizace, zajištění rovného 

přístupu ke vzdělávání pro všechny bez ohledu na sociální situaci či věk, sociální 
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začlenění opuštěných seniorů, rozvoj jejich duševního života a obecně podpora 

kvality života a myšlenky, že i období stáří může být stále velmi příjemným 

obdobím života (MKL, 2011).  

Pro naplnění výše uvedených cílů realizuje Městská knihovna v Lounech práci 

s účastníky projektu prostřednictvím metod vzdělávání, kterými jsou zejména 

přednášky, interaktivní semináře, práce a výzkum v terénu, tvůrčí činnosti 

v ateliérech a vlastní příprava seminářů pro spolužáky (MKL, 2011).  

Obsahem projektu je kromě výše uvedených aktivit také snaha realizátora 

o všestranný rozvoj osobnosti a udržení míry začlenění účastníků – seniorů ve 

společnosti, což je u této věkové skupiny velmi důležité. Jelikož se účastníci 

projektu Třetí věk mohou zapojit do dobrovolnické práce v knihovně, prezentovat 

výstupy své práce před spolužáky i veřejností formou pořádaných výstav, účastnit 

se kulturních akcí, být členem divadelního souboru, který dokonce vyhrál v soutěži 

amatérského divadla, vyzkoušet si roli lektora, ve spolupráci se spolužáky 

organizovat společenské akce (např. festival aktivních seniorů) atd., sleduje MKL 

jednoznačně vhodné cíle v práci se seniory zapojenými do projektu, které by měly 

vést k podpoře jejich aktivního života.  

Senioři se v rámci projektu setkávají při své účasti na jeho aktivitách také se 

zástupci mladších věkových kategorií. Z tohoto pohledu je možné aktivity projektu 

nahlížet jako snahu o integrační model vzdělávání (Šerák, 2009, s. 191). 

3.1.4 Cílová skupina projektu 

Na rozdíl od běžných kritérií U3V, A3V nebo VU3V není cílová skupina projektu 

Třetí věk definována na základě věku, dosaženého vzdělání či předchozího 

zaměstnání. Nastavením svých aktivit a podmínek vstupu se tak blíží spíše 

konceptu UVČ, i když ta udává hranici 18 let pro vstup do projektu. Projekt Třetí 

věk nestanovuje žádnou podmínku týkající se věkové hranice pro zapojení 

účastníků do jeho aktivit. MKL tak nechává tomuto procesu přirozený průběh. Do 

projektu má skutečně možnost zapojit se každý, kdo se stihne zapsat. 



48 

 

3.1.5 Aktivity projektu 

Jak bylo uvedeno výše, aktivity projektu jsou zaměřeny zejména na všestranný 

rozvoj jeho účastníků, na jejich vzdělávání, sociální zapojení, seberealizaci. 

V rámci edukačních aktivit projektu setkáváme s vybranými prvky základní, střední 

a vysoké školy, jako např. zápis známek do indexu, získání závěrečného diplomu, 

na kterém jsou vypsány ty předměty, které studenti úspěšně absolvovali, členění 

studijních ročníků na semestry, realizace tzv. dětičáků, tedy schůzek dětí a rodičů 

v otázkách prospěchu. Při ukončování studia se pořádá absolventský večírek, 

absolvující studenti mají slavnostní tabla s fotografiemi, na večírku obdrží šerpy 

apod. Aby studenti zapsaný předmět absolvovali úspěšně, nesmí mít v daném 

předmětu větší než 50% absenci. Jak je vidno, projekt Třetí věk se nedrží asi 

žádného z konceptu organizovaného vzdělávání, jakými jsou např. U3V, A3V, 

UVČ apod., ale vytvořilo si svůj specifický koncept. 

Do prvního ročníku projektu se zapojilo celkem 42 studentů a byly jim nabídnuty 

4 výukové předměty: Vlastivěda, Věda a technika, Umění tady a teď a Dějiny 

umění (MKL, 2011).  

Během realizace projektu se nabídka studijních předmětů výrazně rozšířila až na 

současných 21 předmětů s maximem 26 nabízených předmětů v zimním semestru 

roku 2013/2014 (v minulosti byly nabízeny ještě předměty: dendrologie, 

dokumentem ke vzdělání, kreativní fotografie, londonopis, prahopis). Předměty 

jsou z různých oblastí, např. filozofie, geografie, přírodověda, umění, technika 

(MKL, 2011). 

Při zahajování projektu byla výuka realizována pouze ve středu, účastníci 

i realizátor měli dokonce motto „Středa je náš den!“ (MKL, 2011). Se zvyšujícím se 

zájmem o aktivity projektu se výuka rozšířila postupně i na úterý a čtvrtek, 

v současné době probíhá ve všech dnech pracovního týdne. Studijní 

harmonogramy (rozvrhy) jednotlivých ročníků jsou sestavovány na základě 

aktuální poptávky a počtu účastníků, možností MKL a jeho lektorů. 

V průběhu letního semestru letošního již osmého ročníku projektu byly aktivně 

vyučovány předměty: angličtina, českopis, dějiny každodennosti, dějiny regionu, 

divadelní toulky, divadlo, duchovní Evropa, evropis, hudba, kulturní dějiny, 
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literatura, němčina, politologie, ruční práce, tělocvičení, trénování paměti, tvůrčí 

psaní, umění tady a teď, věda a technika, vlastivěda, zeměpis. Bližší náplň 

jednotlivých oborů je k dosažení na webových stránkách MKL. 

V období stáří stoupá zájem o historii a všeobecné dění (Haškovcová, 2010, 

s. 147), což je možné na základě nabídky studijních předmětů projektu potvrdit. 

Zaměření nabízených předmětů, jejichž nabídka je sestavována na základě zájmu 

a poptávky účastníků projektu, skutečně inklinuje zejména k historii 

a všeobecnému přehledu. 

Z hlediska organizace výuky platí, že nabízené předměty se cyklicky střídají tak, 

aby studenti mohli absolvovat všechny předměty, které jsou pro daný ročník 

nabídnuty. Studium nelze zahájit v průběhu semestru nebo přestupovat do jiného 

ročníku, je koncipováno jako pětiletý cyklus, po jehož řádném absolvování je 

možné se do výuky zapsat opětovně a pokračovat ve studiu nových předmětů. 

Původně byl studentům nabídnut tříletý cyklus, na který bylo možné při jeho 

úspěšném ukončení navázat cyklem dvouletým. Od září roku 2011, kdy začínal 

6. ročník realizace projektu, byl tzv. starý cyklus (3+2 roky) ukončen a začal se 

realizovat cyklus nový, pětiletý (MKL, 2011). Důvodem ukončení starého 

a započetí nového cyklu byl hlavně fakt, že studenti starého cyklu chtěli dále 

pokračovat ve studiu a aby nemusel starý cyklus pokračovat „donekonečna“, tak 

se tímto způsobem ukončil a započal se nový cyklus (osobní rozhovor 

s Mgr. Dagmar Kučerovou). V současné době tedy k 30.6.2014 doběhl 3. ročník 

nového 5–ti letého cyklu. 

Jak je již uvedeno v oddíle č. 2.5.3 Zásady při edukaci seniorů, velmi důležitou roli 

v edukačním procesu zastává osoba lektora. V případě projektu Třetí věk klade 

realizátor možná právě z tohoto důvodu na výběr kvalitního lektorského týmu velký 

důraz. Přímo na svých webových stránkách MKL uvádí, že vysokou odbornost 

výuky zajišťuje díky výběru prestižních lektorů (2011). Zároveň dále dodává, že 

pro poskytnutí podmínek pro kvalitní rozvoj účastníků vzdělávání je nutné zaměřit 

se na lektorský tým, metodické plány, propojenost jednotlivých předmětů a oborů 

a motivaci (MKL, 2011).  

Do počátků realizace projektu zapojila Městská knihovna v Lounech své 

zaměstnance, kteří fungovali jako lektoři jednotlivých předmětů a oslovila 
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Gymnázium Václava Hlavatého v Lounech (dále také Gymnázium) s prosbou 

o spolupráci některých členů jeho učitelského sboru jako dalších možných lektorů. 

Několik dobrovolníků z Gymnázia se do projektu zapojilo a přednášelo bez nároku 

na mzdu. Díky postupně se rozrůstající nabídce studijních předmětů se rozšířil 

i počet členů lektorského týmu. V současné době jsou členy lektorského týmu 

projektu osoby z řad zaměstnanců MKL, regionálních odborníků (např. předmět 

Tělocvičení vede majitelka místního fitness centra, které v Lounech již 20 let 

udává sportovní trendy, předmět Tvůrčí psaní vede místní básník) a současných či 

bývalých členů učitelského sboru Gymnázia (MKL, 2011). S přihlédnutím ke 

znalosti místních poměrů je možné složení lektorského týmu skutečně považovat 

za kvalitní, což koresponduje s deklarovanými cíli MKL. 

Zajímavostí projektu je, že od roku 2008 začal v rámci jeho aktivit působit také 

amatérský divadelní soubor. Byl založen účastnicemi projektu, které si původně 

zapsaly ke studiu předmět Divadlo. Soubor během své činnosti získal několik 

ocenění v oblasti amatérského divadla, např. Cena poroty a Cena diváka na 

festivalu Wolkrův Prostějov 2009 a Cena diváka a Zvláštní cena poroty za 

autentickou reflexi 20. století s jedinečným osobnostním vkladem na tomtéž 

festivalu v roce 2011(MKL, 2011). Divadelní soubor projektu Třetí věk se účastnil i 

dalších událostí či přehlídek, podnikl turné po České republice i zahraničí. 

Jako nejpřínosnější skutečnost hodnotí realizátor projektu přístup členek 

divadelního souboru k životu, který vidí jako aktivní. „Důchod nepovažují za 

tragické období, ale naopak za čas, kdy mohou realizovat své sny a plány.“ (MKL, 

2011). Zmíněný citát by se mohl stát oficiálním mottem celého projektu, protože 

příhodně vystihuje komplexní snahy a cíle celého projektu Třetí věk, stejně jako 

cíle vzdělávání seniorů jak se o nich zmiňuje již podkapitola 2.3 Základní funkce 

a cíle vzdělávání seniorů. 

3.1.6 Financování projektu 

Z hlediska financování se dá o projektu hovořit jako o téměř soběstačném. Projekt 

není a nebyl spolufinancován z žádného operačního programu EU, státního 

rozpočtu nebo jiných finančních zdrojů ČR, ani nebyl akreditován MŠMT ČR. MKL 
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se do jeho realizace pustila vlastními silami s původním přáním zrealizovat 

alespoň tři ročníky projektu (MKL, 2011). 

Od realizace 2. ročníku projektu využívala MKL finanční výpomoc ve formě 

sponzorských darů od místních firem, díky kterým byly v projektu pokryty 

např. mzdové a cestovní náklady lektorů. Hlavním sponzorem prvních tří let 

realizace projektu (resp. 2.–4. ročníku) se stala společnost T-Mobile Czech 

Republic a.s., u které MKL uspěla se svým požadavkem v grantovém řízení. Tento 

sponzoring trval celkem tři roky až do chvíle, kdy se projekt stal finančně 

udržitelným – viz níže. Díky místní společnosti specializující se na výpočetní 

techniku ICOMP Computer s.r.o., měl projekt pro výuku k dispozici moderně 

vybavenou počítačovou učebnu. 

S přestěhováním MKL do nových zrekonstruovaných prostor během léta roku 

2010 získal realizátor projektu svou vlastní počítačovou učebnu, takže již tyto 

poskytnuté prostory nebylo potřeba dále využívat. Celá rekonstrukce budovy byla 

podpořena z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti 

Severozápad, Prioritní osy 1 Regenerace a rozvoj měst, Oblasti podpory 

1.2 Podpora revitalizace a regenerace, na kterou žádalo Město Louny v roce 2008 

pod názvem projektu „Informační a vzdělávací centrum – městská knihovna“ 

(ROP, 2011) s cílem vytvořit z nových prostor Městské knihovny v Lounech 

multifunkční společensko-informační a kulturní centrum. V současné době nemá 

projekt žádného sponzora. 

Finanční udržitelnost projektu je zajištěna tím, že si studenti platí 60 Kč za indexy 

a zapsané předměty (za 1 předmět 60 Kč za semestr, výjimkou je výuka 

anglického jazyka, kdy se hradí poplatek 300 Kč za semestr) tak, aby MKL mohla 

zaplatit externí lektory. Interní lektoři z řad zaměstnanců MKL vykonávají svou 

lektorskou činnost zdarma. Díky těmto příspěvkům a zvyšujícímu se počtu 

studentů se projekt stal udržitelným a sponzorské dary již nejsou zapotřebí. 

3.2 Dosavadní průběh projektu, shrnutí zrealizovaných 
ročníků 

V současné době doběhl úspěšně již 8. ročník projektu, který byl zahájen 

1. 9. 2006. Do prvního ročníku se zapojilo 42 studentů a v současné době prošlo 
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projektem několik stovek osob, jak souhrnně zachycuje Tabulka č. 2. Přesný počet 

osob není uveden, protože níže uvedená tabulka zachycuje vždy jen stav počtu 

osob k uvedeným datům jednotlivých ročníků. Zároveň na základě spuštění 

nového cyklu výuky od roku 2011/2012 by byly statistiky zkreslovány účastníky 

projektu, kteří se do nového cyklu projektu zapsali opětovně. Tabulka č. 2 byla 

sestavena na základě studia interních materiálů realizátora, kterému byl dán 

příslib anonymního zpracování dat a nakládání s nimi. Proto nebyla ani pro interní 

potřebu empirického šetření sledována jména účastníků, díky kterým by bylo 

možné identifikovat, kolik účastníků projektu se ke své účasti opakovaně přihlásilo.  

Tabulka č. 2: Přehled průběhu dosavadních ročníků projektu Třetí věk z hlediska 

počtu účastníků a jejich průměrného věku 

Ročník Počet studentů Průměrný věk 

rok pořadí zimní sem. letní sem. zimní sem. letní sem. 

2006/2007 1. 42 42* není není 

2007/2008 2. 82* 82* není není 

2008/2009 3. 123 112 65,09 65,43 

2009/2010 4. 128 129 65,49 65,89 

2010/2011 5. 156 162 65,85 66,11 

2011/2012 6. 222 178 65,65 66,23 

2012/2013 7. 191 184 66,14 66,62 

2013/2014 8. 188 180 66,42 66,85 

informace v tabulce jsou platné ke dni: 30.6.2014; průměrný věk počítán vždy k prvnímu dni daného semestru, tj. vždy k 1.9. 

daného roku a 1.2. roku následného v rámci 1 ročníku; * údaje doplněné na základě osobního rozhovoru s paní Bahnerovou 

(Kučerovou) 

V současné době není možné sestavit s jistotou souhrnné statistiky projektu, které 

dosud neexistují. V listinné ani elektronické podobě již nejsou k dispozici záznamy 

2. ročníku (2007/2008) a letního semestru 1. ročníku (2006/2007), nicméně na 

základě informací poskytnutých v rámci osobního rozhovoru s paní Bahnerovou 

(nyní Kučerovou) v roce 2010 byly údaje v tabulce doplněny na hodnoty 42, 82 

a 82. Tato nepřesnost může mít vliv na vypovídající hodnotu prezentovaných dat, 

nicméně je možné vycházet např. z porovnání s ověřenými daty 3. ročníku. 

Aritmetický průměr může indikovat meziročníkový nárůst počtu studentů vždy 
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řádově o 30–40 osob. Doplněná data založená na osobní zkušenosti ředitelky 

MKL by tedy měla odpovídat a pro účely této práce by měla být dostačující.  

Věkový průměr účastníků projektu se z úvodní známé hodnoty 3. ročníku 65,09 let 

zvýšil na současných 66,85 let, což jasně kopíruje demografický trend stárnutí 

populace, zároveň tento údaj může potvrzovat dlouhodobou účast stejných osob v 

projektu. Naopak na začátku jednotlivých ročníků většinou průměrný věk poněkud 

poklesne, což může být známkou v menší míře pravidelného přílivu nových 

studentů z řad seniorů. 

Původním záměrem MKL bylo zrealizovat 3 výukové ročníky, avšak díky 

zaznamenanému ohlasu a zájmu veřejnosti o další běh projektu byl tento záměr 

překonán a MKL zrealizovala postupně ročníků více. Ty se postupným vývojem 

z tzv. starého cyklu projektu transformovaly do tzv. nového cyklu. 

Vzdělávací aktivity projektu se v jeho průběhu přirozeně mění a profilují na 

základě postupně zaznamenaných zkušeností s jeho realizací. Velkou roli při 

novém zařazení předmětu nebo při jeho vyřazení do/ze vzdělávací nabídky 

projektu hraje hlavně zájem a poptávka účastníků projektu, možnost realizátora 

zapojit do spolupráce na projektu kvalitního lektora, soulad harmonogramu 

vyučovaných předmětů s předmětem novým z hlediska případných kolizí rozvrhů 

jednotlivých studentů, případně jsou zohledňovány vlastní návrhy lektorů. 

3.3 Současný stav projektu 

V současné době je zrealizováno 8 ročníků projektu a připravuje se ročník devátý. 

Realizace projektu tak úspěšně pokračuje. Vyplývá to také z Tabulky č. 2, kde po 

několik let vzrůstající tendenci počtu zapsaných osob v období od počátku 

realizace projektu do zlomu starého a nového cyklu v roce 2011, se počet ustálil 

na přibližné hodnotě 180–190 osob zapsaných do každého semestru. 

Z hlediska zájmu účastníků projektu o konkrétní předměty vyplynulo z rozhovoru 

s Mgr. Ondřejem Kuncem a následně i z rozhovoru s ředitelkou MKL Mgr. Dagmar 

Bahnerovou (v současné době již Kučerovou), že studenti nezůstávají většinou u 

zápisu pouze jednoho předmětu, ale nejčastěji si zapisují 3–4 předměty. Tato 

skutečnost bude mimo dalších ověřena v empirické části práce. 
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Vliv na úspěšné rozšiřování aktivit projektu měl také fakt, že se Městská knihovna 

v Lounech v létě roku 2010 přestěhovala do nových prostor, kde působí dosud. 

Původní prostory již knihovně ani projektu Třetí věk kapacitně nedostačovaly. 

Nová budova tak nabízí více volného prostoru, ve kterém se, mimo běžných 

činností knihovny, může realizovat také výuka projektu Třetí věk. Paní Bahnerová 

při prvním rozhovoru v dubnu roku 2010 zmiňovala, že s přestěhováním knihovny 

do nových prostor bude pro projekt více možností, bude možné rozběhnout 

realizaci více ročníků. Jak se můžeme přesvědčit v Tabulce č. 2, mezi realizací 

čtvrtého (2009/2010) a pátého (2010/2011) ročníku projektu došlo k nárůstu téměř 

30 účastníků po tom, co byl v letech 2008/2009 a 2009/2010 počet účastníků 

řádově 120 osob. Následný rok je možné vidět významný nárůst počtu zapsaných 

účastníků až na počet 222 osob. Z toho, a počtu zapsaných účastníků 

v následujících letech až do současnosti, tedy můžeme dovodit, že předpoklad 

z roku 2010 o dalším rozšíření aktivit projektu, se vyplnil. Na druhou stranu 

můžeme na základě těchto skutečností konstatovat, že realizace vzdělávacích 

aktivit a jejich poskytovaný rozsah je vždy ovlivňován různými faktory, jakými jsou 

na příkladu projektu Třetí věk mj. právě dostatek vhodných prostor, dostatek 

kvalitních lektorů s odpovídající sumou volného času atd.  

3.4 Výhled do budoucna 

Na základě 8 úspěšných let projektu Třetí věk se dají očekávat jeho další úspěchy 

a pokračování realizace v dlouhodobém horizontu. Sám realizátor projektu na 

webových stránkách uvádí, že na základě zájmu a obliby předcházejících ročníků 

projektu očekává udržitelnost projektu do budoucna a účastníci projektu berou 

svou účast v něm jako prestižní záležitost, která má pro rozvoj sebedůvěry 

a autonomie velký význam. Zmiňuje demografický vývoj populace, který přináší 

zvyšující se procento seniorů a prodloužení délky aktivního života. V souvislosti 

s projektem potom MKL očekává další spolupráci s organizacemi i soukromými 

subjekty a narůstající počet dobrovolníků (MKL, 2011).  

Jelikož se MKL snaží o postupnou přeměnu v multifunkční zařízení, které chce 

nabízet bohatý a smysluplný program pro osobnostní rozvoj zástupců široké 

veřejnosti (MKL, 2011), je pravděpodobné předpokládat další rozvoj nabídky 
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služeb a činností MKL, jež se mohou odrazit i v realizaci projektu Třetí věk. 

S cílem přispět k této snaze a dalšímu rozvoji aktivit projektu, budou jeho 

realizátorovi poskytnuta data získaná v rámci empirického šetření této práce. 

Předpoklad pro transformaci v multifunkční zařízení MKL jistě má. Jak uvádí na 

svých webových stránkách, „…prostředí knihovny je jejím klientům sociálně 

známé a bezpečné a dává taky záruku vysoké kvality poskytovaných služeb“ 

(MKL, 2011). Navíc téměř 50 % klientů knihovny je z řad střední a starší generace, 

která vnímá vzdělávání a osobnostní rozvoj jako důležitou část života, nicméně 

v Lounech není jiná instituce systematicky nabízející celoživotní vzdělávání (MKL, 

2011). 
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4  Empirické šetření  

Většina dostupných odborných publikací věnující se vzdělávání seniorů, či obecně 

dospělých osob, se soustřeďuje na popis a šetření na úrovni Univerzit či Akademií 

třetího věku, Univerzit volného času, Klubu seniorů či Virtuálních univerzit nebo 

v akcentaci pracovní a mimopracovní motivace (např. Barták, 2008, Rabušicová 

a Rabušic, 2008, Ondráková, Tauchmanová, Janiš, Pavlíková a Jehlička, 2012). 

Toto empirické šetření vycházelo z teoretických poznatků zmíněných autorů 

a zaměřilo se na motivy a bariéry účastníků vzdělávání na regionální úrovni, 

konkrétně na příkladu projektu Třetí věk v Lounech, které v odborné literatuře 

řešeny většinou nejsou. 

Pro vlastní empirické ověření teoretických poznatků v praxi bylo zvoleno šetření 

vybraných aspektů projektu Třetí věk Městské knihovny v Lounech přímo u jeho 

studentů. Konkrétně zjištění motivace osob k jejich zapojení do realizace projektu, 

vnímané bariéry ve vzdělávání a faktor dopravní dostupnosti. 

Tyto faktory byly zjišťovány v rámci dotazníkového šetření mezi účastníky 

projektu. Dotazník, který účastníci projektu vyplňovali, nezjišťoval pouze tyto 

faktory, ale obsahoval i další otázky, jejichž výsledky jsou zachyceny 

a okomentovány v podkapitole 4.5 Závěry šetření. Vzor dotazníku je uveden 

v Příloze A. 

Samotnému dotazníkovému šetření předcházela pilotáž těchto materiálů tak, aby 

byla ověřena jejich celková validita, srozumitelnost, vhodnost zvolených otázek 

a možností odpovědí. Pilotáž je technika, jíž se ověřuje aplikabilita nástroje sběru 

dat (Reichel, 2009, s. 73), zejména potom srozumitelnost otázek, vhodnost 

kategorií, informovanost zkoumané populace o zjišťovaných jevech apod. Pilotní 

ověření bylo provedeno na vzorku 6 osob z řad účastníků projektu Třetí věk. Na 

základě pilotáže byla u jedné otázky do výčtu možných odpovědí doplněna 

možnost ne.  

4. 1 Cíle šetření, stanovení hypotéz 

Hlavními výzkumnými cíli empirické části práce realizované dotazníkovým 

šetřením je zmapovat motivy, proč se účastníci projektu do jeho realizace 
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zapojili a naopak, zda pociťovali nějaké bariéry, které jim vzdělávání 

znesnadňovaly. Dále potom ověřit významnost faktoru dopravní dostupnosti, 

což je řešeno samostatnou hypotézou. 

Hypotéza je předpoklad pravdivého výroku o vztahu mezi několika jevy, o 

existenci určitých jevů či faktů, jejich příčinách, změnách, průběhu apod. 

Formulací hypotézy se předjímá nějaký stav, který je možné zkoumat a empiricky 

ověřovat (Reichel, 2009, s. 60). 

Stanovené cíle: 

Cíl č. 1:  Zjistit motivy zapojení účastníků do realizace projektu Třetí věk 

v Lounech.  

Cíl č. 2:  Zjistit nejčastěji vnímané bariéry vzdělávání účastníky projektu Třetí věk 

v Lounech. 

Cíl č. 3: Ověřit vliv faktoru dopravní dostupnosti na zájem účastníků projektu Třetí 

věk v Lounech zapojit se do vzdělávání. 

Za účelem splnění cílů práce byly stanoveny následující hypotézy, které budou na 

základě získaných výsledků šetření potvrzeny či vyvráceny.  

Hypotéza č. 1: Nejčastěji volenými motivy zapojení se do projektu budou 

nabízené možnosti „zájem o nové informace a zážitky“ a „seberealizace“. 

Hypotéza je stanovena na základě motivů seniorů pro další vzdělávání 

identifikovaných v dostupné literatuře. Mezi motivy jsou uvedeny naplnění 

osobních zájmů a realizaci toho, co lidé nestihli v dobách své ekonomické aktivity. 

Šerák (2009, s. 193). Motiv osobnostního rozvoje je jedním z nejdůležitějších 

faktorů motivace dle Rabušice a Rabušicové (2008, s. 103). Tyto uvedené motivy 

nejvíce vystihují v dotazníku nabídnutým možnostem zájem o nové informace 

a zážitky a seberealizace, které jsem si tedy z tohoto důvodu zvolila do hypotézy 

jako předpokládané nejčastěji volené motivy. 

Hypotéza č. 2: Účastníci projektu budou nejčastěji volit bariéru ve vzdělávání 

„zdravotní stav“. 

Předpoklady řešené v této hypotéze jsou stanoveny na základě překážek, které 

uvádí odborná literatura (např. Šerák, 2009, Rabušicová a Rabušic, 2008). Jako 

jedna z podstatných překážek učení seniorů je zde uveden fyzický a psychický 
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stav jedince ve smyslu zejména zdravotního omezení (Šerák, 2009, s. 191). Nebo 

jsou uvedeny přímo zdravotní důvody (Rabušicová a Rabušic, 2008, s. 105). 

Hypotéza č. 3: Faktor dopravní dostupnosti bude převážnou většinou 

účastníků vzdělávání shledáván jako významný, ovlivňující účastníkovu 

chuť se do projektu zapojit. 

Hypotéza vychází z předpokladu, že mobilita je z pohledu sociální péče o seniory 

řazena mezi schopnosti zvládat základní životní potřeby (Hrozenská 

a Dvořáčková, 2013, s. 152), tudíž faktor dopravní dostupnosti bude mít na účast 

seniorů v plánovaných aktivitách (např. účast na vzdělávání) významný vliv. 

Senioři zvažující možnost studia na U3V se primárně orientují na své nejbližší 

okolí a hledají možnosti studia zde. Zároveň také zvažují dostupnost univerzity od 

zastávek městské hromadné dopravy. (Ondráková, Tauchmanová, Janiš, 

Pavlíková a Jehlička, 2012, s. 109). Daný předpoklad autorů se váže k U3V, pro 

účely této bakalářské práce bude sledována paralela s těmito závěry pro zjištění 

významnosti faktoru dopravní dostupnosti pro účastníky projektu Třetí věk. Přínos 

a význam mobility řeší také Čevela, Kalvach a Čeledová, kteří ji staví do přímé 

souvislosti s vybranými aspekty kvality života (2012, s. 37–38). Dopravní 

dostupnost jako bariéra aktivního života seniorů je zmíněna také v Národním 

akčním plánu podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (MPSV, 

2014a). Pokud je možné vyjít z předpokladu, že vzdělávání seniorů je postaveno 

na jejich dobrovolnosti, je možné zároveň předpokládat, že vzdělávání se budou 

účastnit pouze aktivní senioři, jelikož neaktivní senior se vzdělávání účastnit 

nebude. Také v Podkladové studii k Národnímu akčnímu plánu podporující 

pozitivní stárnutí je zmíněn rozhodující vliv (městské) hromadné dopravy na 

úroveň dosahování potřebné mobility ze strany seniorů, která predikuje jeho 

participaci zejména na vnějším prostředí (MPSV, 2014b).  

4.2 Metoda a technika šetření 

Pro ověření stanovených hypotéz a cílů byla v rámci empirického šetření zvolena 

technika dotazníku, který byl vytvořen pro účely tohoto šetření. Kvantitativní 

metoda dotazníkového šetření byla zvolena jako vhodná vzhledem k možnosti 

postihnout větší skupinu osob najednou s předpokladem hromadného vyplnění 
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a s důrazem na rychlost procesu a objem získaných dat. Jedná se o techniku, kdy 

respondent písemnou formou zodpovídá otázky v tištěném formuláři (Disman, 

2002, s. 141 a 124). 

Rozdíl mezi metodou dotazníkového šetření a technikou dotazníku je dán zejména 

tím, že metoda je obecný pojem ve smyslu postupu, způsobu, formy, návodu, 

kterým se pomocí určitého počtu kroků něčeho dosáhne, ale technika je způsob 

sběru empirického a důkazového materiálu ve výzkumu (Zich, 2009, s. 7–8). 

Strukturovaný dotazník obsahuje celkem sedmnáct otázek, z toho 12 otázek 

specifických, orientovaných na ověření hypotéz, a 5 otázek zaměřených na 

zjištění socioekonomických ukazatelů respondentů.  

V dotazníku se vyskytují 4 otázky volné, které respondentům poskytují zcela volný 

prostor pro vyjádření (Reichel, 2009, s. 102). U otázek zjišťující věk a vzdálenost 

dojíždění, byly však předem určeny informace, které by měli respondenti doplnit 

tak, aby v rámci vyhodnocení dat bylo možné vytvořit škálové rozmezí získaných 

hodnot.  

Celkem 5 otázek je polouzavřených. Obsahují soubor nabízených možností 

odpovědí a dále možnost uvést svou vlastní variantu (Reichel, 2009, 102–103). 

Výjimkou je otázka č. 9, kde byla respondentům dána možnost zvolit více 

odpovědí. Zde byla sledována četnost odpovědí. Zařazení polouzavřených otázek 

do dotazníku, tj. dosazení volby jiné, jiný či jinak, vycházelo ze snahy o co největší 

minimalizaci nezbytné redukce informací (Disman, 2002, s. 150), která je pro 

dotazník typická.  

Kombinace polouzavřené a uzavřené otázky je případem otázky č. 4 dotazníku, 

jejíž první část tvoří otázka uzavřená, filtrační, tj. otázka, která ověřuje, jak dalece 

je respondent kvalifikován poskytnout žádoucí odpověď (Disman, 2002, s. 135). 

Otázka rozlišuje respondenty, kteří již někdy studovali U3V, A3V apod. od těch, 

kteří ji nikdy nestudovali. V případě volby odpovědi ne, je následně polouzavřenou 

otázkou zjišťován důvod neúčasti respondentů na tomto vzdělávání, a to možností 

volby z nabídnutých možností, nebo doplnění vlastní odpovědi. 
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V dotazníku se vyskytuje také 7 otázek uzavřených, které obsahují vždy předem 

daný výčet možností, z nich mohou respondenti vybrat právě jednu odpověď 

(Disman, 2002, s. 126–127). 

Pro ověření stanovených hypotéz a odpovědí respondentů byly do dotazníku 

zařazeny kontrolní otázky, u kterých je dotaz jednou nebo vícekrát opakován 

jinými slovy a odpovědi se pak porovnají (Reichel, 2009, s. 106). 

Úvodem dotazníku jsou respondenti požádáni o jeho vyplnění, je jim zaručena 

anonymita a využití získaných informací pouze ke studijním účelům. Závěrečnými 

informacemi úvodu dotazníku jsou instrukce k jeho samotnému vyplnění. 

Dotazníkové šetření bylo realizováno v prostorách Městské knihovny v Lounech 

v červnu 2014 na základě přímého oslovení jeho účastníků při hromadném 

setkání. Způsob přímého oslovení účastníků založený na jejich prostorové 

koncentraci (Disman, 2002, s. 141) byl volen s ohledem na předpoklad vyšší 

návratnosti vyplněných dotazníků při kolektivním vyplňování (Reichel, 2009, 

s. 123) a lepší časové efektivnosti celého procesu. Oslovení účastníků s prosbou 

o vyplnění dotazníku obsahovalo představení výzkumu a odhadované doby 

vyplnění dotazníku 20 minut, která byla zjištěna na základě jeho pilotáže. 

Rozdáno bylo celkem 95 dotazníků s návratností 95,8 %, takže se šetření 

zúčastnilo celkem 91 účastníků projektu, nicméně 4 dotazníky (4,4 % vrácených 

dotazníků) byly ze závěrečného hodnocení, z hlediska nedostatečného (zhruba 

polovina dotazníku nevyplněna) či nesprávného (u otázek s možností výběru 

pouze jedné odpovědi voleno více odpovědí) vyplnění, pro možnost lepšího 

kvantitativního zpracování a následného vyhodnocení, vyřazeny, takže konečná 

výnosnost z 95 rozdaných dotazníků byla 87 vyplněných dotazníků, tedy 91,6 %. 

Při ověřování validity vyplněných dotazníků byly 4 dotazníky vyřazeny z důvodu 

nedostatečného či nesprávného vyplnění. Jednalo se zejména o nevyplnění 

zhruba poloviny dotazníku v 1 případě a výběr více odpovědí z nabízených 

možností u otázek, kde měli respondenti vybírat pouze jednu odpověď, ve 

3 případech.  

Z hlediska možné výzkumné chyby či možného zkreslení výzkumu se můžeme 

u dotazníkového šetření setkat např. efektem morčete, či výběru role. Jedná 



61 

 

o situace, kdy jsou si zkoumané osoby vědomy toho, že jsou zkoumány, v případě 

výběru role navíc respondent reaguje či vyplňuje dotazník s cílem vypadat co 

nejlépe, resp. jevit se v co nejlepším světle (Disman, 2002, s. 132). Realizované 

dotazníkové šetření mohlo být také zatíženo tímto způsobem zkreslení, nicméně 

na základě důkladného vysvětlení souvislostí jeho realizace respondentům, vzniká 

předpoklad, že zkreslení bude minimální. 

Získaná data byla zpracována v tabulkovém editoru, kam byla ručně přepsána 

z vyplněných dotazníků. 

4. 3 Výzkumný vzorek 

Zkoumanou populací empirického šetření této práce, tedy základním souborem 

„…jednotek, o kterém předpokládáme, že jsou pro něj naše závěry platné“ 

(Disman, 2002, s. 93), jsou všichni účastníci projektu Třetí věk. Výzkumným 

vzorkem dotazníkového šetření, tedy „skupinou jednotek, které skutečně 

pozorujeme“ (Disman, 2002, s. 93) byli ti účastníci projektu Třetí věk, kteří se 

zapojili do dotazníkového šetření. Ti byli osloveni v rámci jejich hromadného 

setkání v prostorách MKL. Dotazníkového šetření se účastnili respondenti 

dobrovolně, což bylo jediné kritérium pro vyplnění dotazníku, mimo samotné účasti 

v projektu. Dotazník byl poskytnut těm respondentům, kteří byli ochotni ho vyplnit. 

Stanovení výzkumného vzorku bylo tedy určeno realizovaným šetřením. Nebyl 

proveden kvótní výběr, který by ve struktuře reflektoval známé vlastnosti populace 

(Disman, 2002, s. 94), jelikož tyto vlastnosti nebyly definovány. V rámci studia 

interních materiálů realizátora projektu byly sledovány ukazatele věku a počtu 

studentů v jednotlivých ročnících, jak zachycuje Tabulka č. 2. Jiná data nebyla 

sledována vzhledem k příslibu anonymní práce s nimi realizátorovi projektu. 

Reprezentativita výzkumného vzorku tak může být zkreslena. Problematicky se 

jeví také snaha o určení velikosti základního souboru zkoumané populace. I přes 

to, že jsou na základě údajů v Tabulce č. 2 dostupná data o počtu studentů 

jednotlivých ročníků, není možné stanovit, kolik studentů se např. opakovaně 

zapsalo ke studiu. Tato data by bylo možné sledovat pouze neanonymním 

studiem interních materiálů realizátora projektu. Kumulativní součet 

zaznamenaných počtů studentů jednotlivých ročníků z těchto důvodu nemá 
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vypovídající hodnotu o absolutním počtu osob, které projektem prošly. Výzkumný 

vzorek byl stanoven o velikosti 87 osob s tím, že z Tabulky č. 2 orientačně vyplývá 

velikost celé zkoumané populace v řádu maximálně několika stovek osob. Na 

základě toho je možné konstatovat, že výzkumný vzorek byl pro účely této práce 

stanoven dostatečně z hlediska jeho velikosti, nicméně nereprezentuje známé 

vlastnosti populace. Empirické šetření realizované v rámci této práce si neklade za 

cíl přinést obecně platné údaje aplikovatelné na celou zkoumanou populaci, data 

získaná šetřením odráží situaci pouze ve zkoumaném výzkumném vzorku. 

4. 4 Výsledky šetření 

Šetření se účastnilo celkem 87 respondentů, z toho bylo 58 žen a 29 mužů, je tedy 

patrné výraznější zastoupení žen, přesněji na 2 ženy připadal ve zkoumaném 

vzorku 1 muž. Níže uvedené výsledky prezentují vyhodnocení odpovědí 

dotazníkového šetření a nejzajímavější informace a souvislosti, které u odpovědí 

na otázky vyplynuly. Nejedná se tedy o komplexní přehled, ale o výběrový soubor 

odpovědí. 

Ve věkové struktuře respondentů měla největší podíl skupina 60–65 let (36 %), 

následovaná skupinou 66–70  let (25 %). Skupina respondentů mladších 59 let 

a respondentů ve věkové kategorii 71–75 let měla téměř shodné zastoupení (17 % 

a 16 %), nejmenší podíl měla skupina 76–80 let (6 %). Žádný z respondentů nebyl 

starší 80 let. Nejmladšímu účastníkovi bylo 46 let, nejstaršímu 77 let. 

U žen, stejně jako u mužů, byla nejvíce zastoupena věková skupina 60–65 let. 

Dotazníkového šetření se účastnilo v této věkové skupině celkem 10 mužů (34 %) 

a 21 žen (36 %). Nezastoupenou skupinou u obou pohlaví byla skupina osob 

starších 80 let. 

Tabulka č. 3 Složení zkoumaného vzorku z hlediska věku a pohlaví 

Věková skupina Muži v % Ženy v % Celkem v % 

≤ 59 let 5 17 10 17 15 17 

60–65 let 10 34 21 36 31 36 

66–70 let 8 28 14 24 22 25 

71–75 let 4 14 10 17 14 16 

76–80 let 2 7 3 6 5 6 

80 a více let 0 0 0 0 0 0 

CELKEM 29 100 58 100 87 100 
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Z hlediska místa bydliště byly hodnoty téměř vyrovnané. Celkem 42 respondentů 

(48 %) žilo ve městě, 45 respondentů (52 %) potom žilo na vesnici nebo 

v městyse. Z pohledu rozložení vzorku z hlediska pohlaví je poměr u žen jen 

nepatrně ve prospěch bydlení ve městě (57 %), zatímco u mužů je výraznější 

akcent na bydlení na vesnici či v městyse (69 %). Je tedy možné dovodit, že ve 

zkoumaném vzorku se vyšší možnost mobility týká mužů. Ta může mít souvislost 

např. i s vlastnictvím řidičského oprávnění a vozidla ve vyšším věku, nicméně 

tento faktor nebyl touto prací sledován. 

Tabulka č. 4 Složení zkoumaného vzorku z hlediska bydliště 

Bydliště Počet osob v % muži v % ženy v % 

ve městě 42 48 9 31 33 57 

na vesnici / v městyse 45 52 20 69 25 43 

Tabulka č. 5 Složení zkoumaného vzorku z hlediska dosaženého vzdělání 
a pohlaví 

Dosažené vzdělání Muži v % Ženy v % Celkem v % 

základní 1 3 5 9 6 7 

SŠ – výuční list 12 42 11 19 23 26 

SŠ – maturita 9 31 36 62 45 52 

VOŠ/VŠ 7 24 6 10 13 15 

CELKEM 29 100 58 100 87 100 
 

Struktura nejvyššího dosaženého vzdělání respondentů byla rozložena ve všech 

nabízených kategoriích. Největší podíl celkem 45 respondentů (52 %) byl 

s dokončeným středoškolským vzděláním s maturitou, dále 23 respondentů 

s dokončeným středoškolským vzděláním s výučním listem (26 %), 

13 respondentů s vysokoškolským či vyšším odborným (15 %) vzděláním 

a nejmenší podíl měla skupina 6 respondentů se základním vzděláním (7 %). 

Z hlediska pohlaví byla u mužů nejvíce zastoupena skupina 12 respondentů 

s dokončeným středoškolským vzděláním s výučním listem (42 %) a u žen 

skupina 36 respondentek se středoškolským vzděláním s maturitou. 

Z hlediska ekonomické aktivity respondentů byly nejčastěji zastoupeny osoby ve 

starobním důchodu s počtem 42 respondentů (48 %), poté v invalidním důchodu 

s počtem 23 respondentů (26 %), shodně pracující důchodci a nezaměstnaní ve 

skupině 8 osob (9 %), druhou nejméně často zastoupenou kategorií byly OSVČ 
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s celkem 5 respondenty (6 %) a jedna osoba uvedla statut zaměstnance (1%). 

Z hlediska místa bydliště jsou nejvýraznější disproporce u kategorií starobní 

důchodci a invalidní důchodci. V ostatních kategoriích jsou hodnoty vyrovnané, až 

na kategorii pracující – OSVČ, kde byly 4 osoby z vesnice či městysu a pouze 

1 osoba bydlela ve městě. Z celkem 42 osob, které uvedly bydlení ve městě, bylo 

plných 43 % invalidních důchodců a naopak, ze 45 osob, které uvedly bydlení na 

vesnici či v městyse, bylo 58 % z kategorie starobních důchodců. Pokud by se 

kategorie hodnotily ve vzájemném srovnání, u starobních důchodců převládá 

akcent žití na vesnici či v městyse, zatímco u invalidních důchodců velmi výrazně 

převládaly osoby žijící ve městě. Tento stav může mít možnou souvislost 

s důležitým požadavkem dobré dosažitelnosti města, jako centra zdravotní 

a sociální péče, pro invalidní důchodce a faktem vyšších obtíží s mobilitou 

vzhledem k invaliditě u této kategorie respondentů. 

Tabulka č. 6 Složení zkoumaného vzorku z hlediska ekonomické aktivity 

Sociální statut Počet osob v % město v % vesnice v % 

starobní důchodce 42 49 16 38 26 58 

invalidní důchodce 23 26 18 43 5 11 

pracující důchodce 8 9 4 10 4 9 

nezaměstnaný 8 9 3 7 5 11 

pracující – OSVČ 5 6 1 2 4 9 

pracující – zaměstnanec 1 1 0 0 1 2 

student/–ka 0 0 0 0 0 0 

na mateřské dovolené 0 0 0 0 0 0 

CELKEM 87 100 42 100 45 100 

Otázka č. 1 Odkud jste se o projektu dozvěděl/–a? 

Tabulka č. 7 Vyhodnocení otázky č. 1 

Odpověď Počet osob v % muži v % ženy v % 

z médií 5 6 4 14 1 2 

od známé/–ho 50 57 13 45 37 64 

z MKL 26 30 11 38 15 26 

jinak 6 7 1 3 5 8 

CELKEM 87 100 29 100 58 100 

 
U otázky č. 1 měli respondenti možnost vybírat ze 3 nabízených variant odpovědí 

nebo doplnit svou vlastní. Data získaná od respondentů ilustruje Tabulka č. 7. 

Z výsledků vyplývá, že nejčastěji se respondenti dozvěděli o projektu Třetí věk od 

známé/–ho. Tuto možnost uvedlo celkem 50 osob (57 %). Nejméně zastoupenou 
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odpovědí, kterou volilo 5 respondentů, byla z médií. V celkem 6 případech uvedli 

respondenti variantu odpovědi jinak. Celkem 3 respondenti doplnili odpověď 

charakterizovanou jako osobní setkání s projektem. Jedná se o skupinu odpovědí, 

která zahrnuje situace, jako např. setkání respondenta s účastníky projektu díky 

jejich návštěvě zařízení, ve kterém respondent pracoval. Rovněž 3 respondenti 

uvedli, že se o projektu dozvěděli od vnuků, kteří o projektu zpracovávali 

seminární práci ve škole.  

U mužů převládala jako zdroj informací o projektu varianta od známé/–ho (45 %), 

následována variantou z MKL (38 %), u žen byly nejčastěji voleny také tyto dvě 

kategorie, jen s výraznějším akcentem u možnosti od známé/–ho (64 %). Varianta 

odpovědi z MKL získala u žen 26 % z celkových odpovědí žen. Z toho je možné 

dovodit vyšší míru přenosu informací na základě zkušeností osob blízkého okolí 

a větší akcent na sociální vztahy. Jediná varianta nenapojená na sociální vztahy, 

varianta z médií jasně převládala u mužů, a to i přes to, že žen bylo 2x více než 

mužů. Muži tak v porovnání s ženami výrazně častěji jako zdroj informací využívají 

média. 

Otázka č. 2 Kolik studijních předmětů jste v rámci projektu studoval/–a či 

studujete? 

Tabulka č. 8 Vyhodnocení otázky č. 2 

Odpověď 
Počet 
osob 

v % ZŠ (v %) 
SŠ – vyuč. 

(v %) 
SŠ – mat. 

(v %) 
VOŠ/VŠ 

(v %) 

1 3 3 2 (33) 1 (4) 0 0 

2–3 12 14 4 (67) 5 (22) 1 (2) 2 (15) 

3–4 25 29 0 8 (35) 16 (36) 1 (8) 

5+ 47 54 0 9 (39) 28 (62) 10 (77) 

CELKEM 87 100 6 23 45 13 

 
Otázka sleduje rozložení zkoumaného vzorku z hlediska počtu absolvovaných 

předmětů. Výsledky jsou zachyceny v Tabulce č. 8. Nadpoloviční většina 

47 respondentů (54 %) studovala více než 5 předmětů a dalších 25 respondentů 

(29 %) 3–4 předměty. Z tabulky je patrné, že se zvyšujícím se dosaženým 

vzděláním se u respondentů zvyšuje také počet studovaných předmětů, tedy 

náročnost celého studia. Nejvíce předmětů v poměru své vlastní vzdělanostní 

kategorie, vykázala skupina osob s VOŠ/VŠ vzděláním. Celých 77 % této 



66 

 

kategorie studuje, či studovalo více než 5 předmětů, zatímco u kategorie osob se 

základním vzděláním studovaly osoby maximálně 2–3 předměty. Zajímavé může 

být také srovnání kategorií s dosaženým středoškolským vzděláním. U osob, které 

dosáhly maturity, studovalo 62 % této kategorie více než 5 předmětů, zatímco u 

středoškolsky vzdělaných osob s výučním listem byl tento poměr pouze 39 %. U 

vyučených osob studovalo 2–3 předměty 22 % osob, zatímco u osob s maturitou 

se jednalo pouze o 2 % respondentů dané kategorie. Z výsledků odpovědí na tuto 

otázku je možné dovodit, že se zvyšujícím se vzděláním se zvyšuje i ochota 

respondentů studovat, případně se zvyšují i ambice. Dva respondenti s VOŠ/VŠ 

vzděláním uvedli, že by chtěli v budoucnu studovat jak v projektu Třetí věk, tak na 

U3V – viz dále. 

Otázka č. 3 Co bylo Vaším hlavním motivem pro účast v projektu? 

Tabulka č. 9 Vyhodnocení otázky č. 3 

Odpověď Počet osob v % muži v % ženy v % 

naplnění volného času 7 8 6 21 1 2 

sociální kontakty 34 39 10 34 24 41 

seberealizace 24 28 5 17 19 33 

zájem o nové infce* a zážitky 22 25 8 28 14 24 

jiné 0 0 0 0 0 0 

CELKEM 87 100 29 100 58 100 
* infce = informace 

 
Klíčová otázka pro ověření Hypotézy č. 1 zjišťovala motivy respondentů pro účast 

v projektu. Respondenti měli možnost zvolit jednu ze čtyř nabízených variant 

odpovědí nebo doplnit svou. Zjištěné výsledky ilustruje Tabulka č. 9. Nejčastěji 

uváděnou odpovědí (39 %) byla sociální kontakty, dále seberealizace (28 %) 

a 22 respondentů (25 %) uvedlo jako hlavní motiv k účasti do projektu zájem 

o nové informace a zážitky. Zatímco nejčastěji volenou variantou odpovědi byla 

u žen (41 %) i mužů (34 %) sociální kontakty, na druhém místě ženy uváděly 

seberealizace (33 %), zatímco u mužů převládl zájem o nové informace a zážitky 

(28 %). Další volenou odpovědí byla u mužů varianta naplnění volného času 

(21 %), ale u žen zájem o nové informace (24 %). U žen je patrná vyšší akcentace 

sociálních vztahů a seberealizace, zatímco u mužů mimo sociálních kontaktů 

zájem o nové informace a zážitky spolu s náplní volného času. Ženy téměř 



67 

 

nevolily možnost naplnění volného času, což implikuje jejich vyšší schopnost svůj 

volný čas vyplnit než je tomu u mužů. 

Otázka č. 4 Studoval/–a jste někdy Univerzitu třetího věku nebo Akademii 

třetího věku? 

Tabulka č. 10 Vyhodnocení otázky č. 4 

Odpověď 
Počet 
osob 

v % 
muži 
(v %) 

ženy 
(v %) 

město 
(v %) 

vesnice 
(v %) 

ano 8 9 5 (17) 3 (5) 5 (12) 3 (7) 

ne 79 91 24 (83) 55 (95) 37 (88) 42 (93) 

 
Tato uzavřená filtrační otázka je zaměřená na zjištění předchozích zkušeností 

respondentů se studiem na U3V a A3V. Výsledky otázky budou využity pro 

ověření Hypotézy č. 2 a Hypotézy č. 3. Respondenti měli možnost volit odpověď 

ano, nebo ne. Otázka je rozdělena do dvou částí. Druhá část otázky, u které mají 

respondenti možnost volit odpověď z nabízených variant nebo doplnit svou vlastní, 

mapuje důvody neúčasti na tomto vzdělávání těch respondentů, kteří na první část 

otázky zvolili variantu odpovědi ne (91 %). Možnost ano v první části otázky zvolilo 

pouze 9 % respondentů. Hlavními důvody, proč respondenti U3V, A3V apod. 

nestudovali, byla absence jejich ambicí v 61 % případů, dále byla volena možnost 

odradila mě jejich dostupnost (14 %) a nedostatek informací o nabídce vzdělávání 

(13 %). Celkem 2 respondenti (3 %) zvolili možnost své vlastní odpovědi. Jeden 

respondent uvedl jako důvod svůj zdravotní stav, který mu nedovoluje moc 

cestovat, druhý respondent uvedl kombinace všech nabízených odpovědí. 

Z osmi osob, které měly předchozí zkušenost se studiem na U3V či A3V, bylo 

5 mužů a 3 ženy. Ve své kategorii z hlediska pohlaví mělo předchozí zkušenost se 

studiem 17 % mužů, ale jen 5 % žen. Je možné tedy dovodit, že ženy měly nižší 

ambice pro tento typ vzdělávání a možná jim více vyhovuje regionálně bližší 

možnost studovat, navazovat a udržovat kontakty apod. Z pohledu místa bydliště 

měly vyšší předchozí zkušenost respondenti žijící ve městě, nicméně poměry se 

od sebe výrazně nelišily. Faktor dopravní dostupnosti zde tedy pravděpodobně 

výraznou roli nehrál a neměl vliv na respondenty, kteří chtěli studovat U3V nebo 

A3V. Při vyhodnocení důvodů, proč respondenti nestudovali U3V nebo A3V, 

převládla u obou pohlaví možnost neměl/–a jsem takové ambice (54 % u mužů, 
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63 % u žen) nicméně jako druhá varianta byla ženami zvoleno odradila mě jejich 

dostupnost (18 %), ale u mužů to byla varianta nedostatek informací o nabídce 

vzdělávání (17 %). Je možné tedy odvodit, že ženy více přihlížení k vlastním 

možnostem mobility a dostupnosti zájmových aktivit, než muži, což potvrzuje 

i vyhodnocení zkoumaného vzorku z hlediska místa bydliště, kde u mužů převládal 

akcent bydlení na vesnici, zatímco u žen bydlení ve městě.  

Pokud jste zvolil/–a možnost NE, z jakého důvodu: 

Tabulka č. 11 Vyhodnocení otázky č. 4, možnost NE 

Odpověď Počet osob v % 
muži 
(v %) 

ženy 
(v %) 

odradila mě jejich dostupnost 12 14 2 (8) 10 (18) 

obával/–a jsem se selhání 3 4 3 (13) 0 

finanční náročnost 4 5 2 (8) 2 (4) 

nedostatek infcí o nabídce vzdělávání 10 13 4 (17) 6 (11) 

neměl/–a jsem takové ambice 48 61 13 (54) 35 (63) 

jiný 2 3 0 2 (4) 

CELKEM 79 100 24 55 
* infcí = informací 

Otázka č. 5 Čeho si ceníte nejvíce na tom, co Vám účast v projektu přináší? 

Otázka sleduje přínos, který pro respondenty má účast na vzdělávání. Její 

výsledky budou využity k ověření a okomentování Hypotézy č. 1. Respondenti 

měli možnost zvolit odpověď z pěti nabízených variant, nebo doplnit svou vlastní. 

Nejčastěji byla volena odpověď sociálních kontaktů (34 %), následována odpovědí 

seberealizace (22 %) a získání nových znalostí (18 %). Dva respondenti zvolili 

možnost uvést svou odpověď a zvolili variantu odpovědi jiné (2 %). Uvedené 

odpovědi byly úcty a respektu okolí a od všeho něco. U žen, stejně jako u mužů, 

byla nejčastěji volena možnost sociálních kontaktů (36 % a 28 %), nicméně na 

druhém místě volily ženy seberealizace (24 %), ale muži smysluplného využití dne 

(25 %). Shodně jako ve vyhodnocení otázky č. 3 je u žen patrná vyšší akcentace 

sociálních kontaktů (36 %) a seberealizace (24 %), zatímco u mužů mimo 

sociálních kontaktů smysluplné využití dne, stejně potom získání nových znalostí 

(17 %) a seberealizace (17 %). Zajímavý údaj vyplynul z porovnání otázek 

dotazníku č. 3 a 5. Zatímco ženy téměř nevolily možnost naplnění volného času 

v otázce č. 3 (jen 2 %) jako hlavní motiv pro účast v projektu, v otázce č. 5 již ženy 

smysluplné využití dne volily v 9 % případů. Je možné tedy dovodit, že jako hlavní 
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motiv pro účast v projektu spatřují ženy spíše sociální vazby a touhu se 

seberealizovat, nicméně při zhodnocení stávajícího průběhu již některé z nich 

oceňují náplň a strukturu volného času, které jim účast v projektu přináší. 

Tabulka č. 12 Vyhodnocení otázky č. 5 

Odpověď Počet osob v % muži v % ženy v % 

sociálních kontaktů 29 34 8 28 21 36 

zábavy 9 10 3 10 6 10 

smysluplného využití dne 12 14 7 25 5 9 

získání nových znalostí 16 18 5 17 11 19 

seberealizace 19 22 5 17 14 24 

jiné 2 2 1 3 1 2 

CELKEM 87 100 29 100 58 100 

 
Otázka č. 6 Pokud nejste z Loun, jak daleko jste kvůli účasti v projektu 

dojížděl/–a či dojíždíte? 

Tabulka č. 13 Vyhodnocení otázky č. 6 

Odpověď Počet osob v % muži v % ženy v % 

≤ 2 5 11 3 15 2 8 

2–5 17 38 5 25 12 48 

6–10 7 16 2 10 5 20 

11–15 11 24 5 25 6 24 

15–30 3 7 3 15 0 0 

30 a více km 2 4 2 10 0 0 

CELKEM 45 100 20 100 25 100 

 
Výsledky otázky strukturují respondenty dle vzdálenosti, kterou museli absolvovat 

pro účast v projektu. Otázka bude v rámci ověřování Hypotézy č. 3 okomentována. 

Výsledky zachycuje Tabulka č. 13. Celkem 38 % respondentů kvůli účasti 

v projektu dojíždělo 2–5 kilometrů, což představuje oblast nejbližšího okolí města 

Louny, kterou lze dosáhnout zejména linkami městské hromadné dopravy 

a příměstské hromadné dopravy. Druhá nejpočetnější skupina (24 %) respondentů 

dojížděla kvůli aktivitám projektu 11–15 kilometrů. Nejméně (4 %) respondentů 

dojíždělo ze vzdálenosti větší než 30 kilometrů. Z pohledu pohlaví je situace 

u mužů více rovnoměrně rozložená, než u žen. Žádná z žen totiž kvůli aktivitám 

projektu nedojížděla dále než 15 kilometrů s tím, že celých 56 % žen bylo z okruhu 

do 5 kilometrů, který je většinou snadno dosažitelný příměstskými linkami 

hromadné dopravy. Situace u mužů může opět souviset s vyšší mírou mobility či 
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vlastnictvím vozidla, které umožňuje nezávislost na linkách hromadné dopravy 

a časovou nezávislost.   

Otázka č. 7 Když jste přemýšlel/–a o své účasti v projektu, co jste zvažoval/–

a na 1. místě? 

Otázka je zaměřena na zjištění hlavního faktoru, který respondenti zvažovali před 

svým přihlášením do účasti v projektu. Výsledky, které shrnuje Tabulka č. 14, 

budou využity k ověření a okomentování Hypotézy č. 2 a Hypotézy č. 3 práce. 

Téměř vyrovnaně byly voleny varianty odpovědi zdravotní stav (21 %) a své 

schopnosti (20 %), následované zajímavostí vzdělávání (17 %) a přínosem 

(15 %). Variantu jiné využila celkem 3 % respondentů. Celkem 2 odpovědi uváděly 

sociální kontakty jako nejsilnější uvažovaný faktor a 1 odpověď uvedla od všeho 

něco. U žen byla nejčastěji volena varianta své schopnosti (19 %) téměř 

vyrovnaně se zdravotním stavem (17 %) a zajímavostí vzdělávání (17 %), zatímco 

u mužů byl dán vyšší důraz na zdravotní stav (28 %) a možnost své schopnosti 

(21 %). Vyplývá tedy, že celkové vyhodnocení odpovědí na tuto otázku ve 

prospěch varianty zdravotní stav bylo poměrově spíše zásluhou odpovědí mužů 

než žen. Ženy více zvažovaly své schopnosti či zajímavost vzdělání, nicméně 

zdravotní stav byl pro ně také důležitým faktorem. 

Tabulka č. 14 Vyhodnocení otázky č. 7 

Odpověď Počet osob v % muži v % ženy v % 

zdravotní stav 18 21 8 28 10 17 

dopravní dostupnost 11 13 3 10 8 14 

zajímavost vzdělávání 15 17 5 17 10 17 

své schopnosti 17 20 6 21 11 19 

časovou náročnost 3 3 2 7 1 2 

finanční náročnost 7 8 1 3 6 10 

přínos 13 15 4 14 9 16 

jiné 3 3 0 0 3 5 

CELKEM 87 100 29 100 58 100 

Otázka č. 8 Jaká aktivita, případně studium jakého předmětu Vás nejvíce 

bavilo či baví? 

Tato volná otázka zjišťuje preferenci respondentů mezi jednotlivými studijními 

předměty. Výsledky jsou zachyceny v Tabulce č. 15 a budou okomentovány 

v rámci ověření Hypotézy č. 1. Nejvíce oblíbenými předměty byly respondenty 

voleny jazyky (29 %), tedy výuka anglického a německého jazyka, dále potom 
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práce s PC a další technikou, která je realizována v rámci předmětu Věda 

a technika (27 %) a poslední variantou odpovědi, kterou volila téměř čtvrtina 

respondentů, je možnost dějiny (24 %). Ostatní zaznamenané odpovědi divadlo, 

tvůrčí psaní, londonopis a politologie volilo souhrnně 15 respondentů, s maximem 

9 % výskytu u varianty divadlo a minimem 1 % u politologie. Muže nejvíce bavila 

výuka počítačů a techniky (45 %), zatímco ženy výuka jazyků (29 %) a dějin 

(26 %). Z výsledků tedy více vyplývá humanitní zaměření žen a přisuzování vyšší 

váhy technickým údajům u mužů. U žen se ve 14 % objevila preference divadla 

a ve 12 % tvůrčího psaní, zatímco u mužů nebyly ani jedna z variant vůbec 

zvoleny. Touha po seberealizaci formou divadelního účinkování či tvorby vlastních 

textů je tedy patrná zejména u žen, zatímco muži volili ve 3 % případů ještě 

politologii a londonopis, což spíše značí jejich touhu po všeobecném rozhledu či 

cestování. 

Tabulka č. 15 Vyhodnocení otázky č. 8 

Odpověď Počet výskytů v % muži v % ženy v % 

jazyky* 25 29 8 28 17 29 

PC a technika** 23 27 13 45 10 17 

dějiny*** 21 24 6 21 15 26 

divadlo 8 9 0 0 8 14 

tvůrčí psaní 7 8 0 0 7 12 

londonopis 2 2 1 3 1 2 

politologie 1 1 1 3 0 0 

CELKEM 87 100 29 100 58 100 
* projekt nabízí studium anglického a německého jazyka 
** práce s PC a další technikou je realizována v rámci předmětu Věda a technika 
*** odpověď v sobě může zahrnovat až 3 předměty (Dějiny každodennosti, Dějiny regionu, Kulturní 
dějiny) 

 
Otázka č. 9 Pociťoval/–a jste během Vašeho vzdělávání nějaké negativní 

vlivy (bariéry), které by bránily Vašemu optimálnímu výkonu?   

Tato otázka zjišťuje, jak respondenti vnímali možné bariéry jejich vzdělávání, které 

bránily jejich optimálnímu výkonu. Jedná se o stěžejní otázku pro ověření 

Hypotézy č. 2 s využitím také pro ověření Hypotézy č. 3. U této otázky bylo možné 

vybrat více odpovědí, proto je součet výskytu všech relativních odpovědí vyšší než 

100 % (87 respondentů), nebo doplnit odpověď vlastní. Celkově bylo 

zaznamenáno 101 odpovědí. Výsledky jsou zachyceny v Tabulce č. 16. Celkem 

51 odpovědí (50 %) na tuto otázku bylo ne. Pokud by byl stanoven předpoklad, že 
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osoba, která zvolí na danou otázku tuto odpověď, již pravděpodobně nebude volit 

další odpovědi, na výzkumném vzorku 87 respondentů možnost ne uvedlo téměř 

59 % osob. Dalších 50 odpovědí tedy na základě stanoveného předpokladu vzešlo 

od zbylých 36 respondentů (41 %). Druhou nejčastěji zastoupenou odpovědí byla 

možnost zdravotní stav (21 %). S výraznějším odstupem v množství výskytu poté 

následují odpovědi obtížnost osvojit si učivo (9 %) a rychlé tempo výuky (7 %). 

Faktor dopravní dostupnosti, který řeší Hypotéza č. 3, tedy možnost špatná 

dopravní dostupnost, byl zastoupen 5 %. Jedenkrát byla uvedena možnost jiné, 

zaznamenaná odpověď byla rodinné problémy (1 %). Z pohledu pohlaví, pokud by 

se opět využil výše uvedený předpoklad, je možné dovodit, že celkem 9 mužů 

pociťovalo dohromady 41 bariér, zatímco 18 žen jich pociťovalo 68. Z toho 

vyplývá, že více bariér obecně pociťovali muži, u kterých byl poměr zhruba 4,6 

bariéry na jednoho, zatímco 3,8 na jednu ženu. Pokud absenci pociťovaných 

bariér vyložíme jako ukazatel spokojenosti, více spokojené se vzděláváním byly 

ženy. 

Tabulka č. 16 Vyhodnocení otázky č. 9 

Odpověď 
Výskyt 

v odpovědích 
v % muži (v %) ženy (v %) 

rychlé tempo výuky 7 7 2 (5) 5 (7) 

obsahová náročnost výuky 3 3 0 3 (4) 

osobnost lektora 0 0 0 0 

časová náročnost studia 3 3 2 (5) 1 (2) 

obtížnost osvojit si učivo 9 9 4 (10) 5 (7) 

zdravotní stav 21 21 11 (27) 10 (15) 

nedostatek studijní literatury 0 0 0 0 

špatná dopravní dostupnost 5 5 1 (2) 4 (6) 

prostředí výuky 0 0 0 0 

neshody s ostatními 
studenty či lektory 

1 1 1 (2) 0 

ne 51 50 20 (49) 39 (57) 

jiné 1 1 0 1 (2) 

CELKEM 101 100 41 (100) 68 (100) 

Otázka č. 10 Ohodnoťte jako ve škole (1 – nelepší; 5 – nejhorší), jak jste 

celkově spokojen/–a s: 

Na základě této uzavřené škálové otázky hodnotili respondenti, jak byli spokojeni 

s různými aspekty realizace projektu. Respondenti měli možnost na škále od 1 do 

5 vyjádřit svou spokojenost s tím, že číslice 1 vyjadřuje nejvyšší spokojenost 
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a číslice 5 naopak nejhorší. Zaznamenané výsledky byly po zpracování 

v tabulkovém editoru shrnuty do jejich aritmetického průměru, který je uveden 

v Tabulce č. 17, a okomentovány v rámci ověření Hypotézy č. 2 a Hypotézy č. 3. 

Nejvyšší spokojenost pociťovali respondenti s kvalitou výuky (1.) a prostředím (2.), 

nejnižší spokojenost potom s tempem výuky (8.) a nabídkou studijních předmětů 

(7.). Nejhorší průměrné hodnocení bylo zaznamenáno 1,93 s absolutní hodnotou 

ve „známce“ 3 u možnosti nabídkou studijních předmětů. Rozdělení odpovědí 

respondentů např. dle pohlaví, věku či vzdělání byla téměř shodná, jako 

prezentované průměry odpovědí, proto je tato otázka setřena pouze v prvním 

stupni vyhodnocení. 

Tabulka č. 17 Vyhodnocení otázky č. 10 

Odpověď Průměrné hodnocení Pořadí od nejlepšího 

kvalita výuky 1,03 1. 

obsah výuky 1,55 6. 

tempo výuky 1,93 8. 

prostředí 1,11 2. 

lektor 1,44 5. 

nabídka studijních předmětů 1,72 7. 

dopravní dostupnost 1,26 3. 

finanční náročnost 1,33 4. 

Otázka č. 11 Chtěl/–a byste po ukončení stávajícího školního roku 

pokračovat v budoucnosti ve vzdělání, ať již v projektu Třetí věk, na 

Univerzitě třetího věku (U3V), Akademii třetího věku (A3V) apod.? 

Tato uzavřená otázka zjišťuje zájem respondentů o další studium v budoucnu, a to 

buď v projektu Třetí věk, na U3V nebo A3V. Respondenti měli možnost zvolit 

jednu z nabízených čtyř možností. Výsledky ilustruje Tabulka č. 18 a budou 

okomentovány v rámci ověřování Hypotézy č. 2. Nejvíce zastoupenou odpovědí 

byla ano, v projektu (75 %), kterou zvolilo 65 osob. Negativně na otázku 

odpovědělo 16 osob (18 %). Možnost ano, na A3V nezvolil žádný respondent 

a možnost ano, na U3V byla zastoupena v 7 %. Ve čtyřech případech byly u této 

otázky ze strany respondentů připsány poznámky. Ve dvou případech se jednalo 

o poznámku nevím a rovněž ve dvou případech o poznámky, které je na základě 

seskupení do homogenní skupiny (Disman, 2002, s. 127) možné vystihnout 

souhrnným v projektu + U3V. Z hlediska zájmu respondentů dle pohlaví je možné 
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identifikovat odlišné preference. Zatímco ženy v plných 91 % chtěly pokračovat ve 

studiu v projektu Třetí věk, muži volili téměř shodně možnost dále studovat 

v projektu Třetí věk (41 %) nebo možnost ne (45 %). Muži ve 14 % případů chtěli 

v budoucnu studovat na U3V, zatímco ženy jen v 3 % případů. Z toho je možné 

dovodit nižší ambice u žen, než u mužů účastnit se tohoto typu vzdělávání. Dle 

dosaženého vzdělání poněkud specificky stojí skupina osob se základním 

vzděláním. U ní jako u jediné převažovala odpověď ne (83 %), u ostatních tří 

kategorií jednoznačně převažovala kladná odpověď s nejvyšším akcentem na 

pokračování studia v projektu u středoškoláků s maturitou. Nejvyšší ambice pro 

studium na U3V byla zaznamenána u osob s vyšším odborným či vysokoškolským 

vzděláním, a to celkem 31 %. 

Tabulka č. 18 Vyhodnocení otázky č. 11 

Odpověď 
Počet 
osob 

v % 
muži 
(v %) 

ženy 
(v %) 

ZŠ    
(v %) 

SŠ – v.* 
(v %) 

SŠ – mat. 
(v %) 

VOŠ/VŠ 
(v %) 

ano, 
v projektu 

65 75 
12 

(41) 
53 

(91) 
1 

(17) 
16 (70) 40 (89) 8 (61) 

ano, na U3V 6 7 
4 

(14) 
2 

(3) 
0 1 (4) 1 (2) 4 (31) 

ano, na A3V 0 0 0 0 0 0 0 0 

ne 16 18 
13 

(45) 
3 

(6) 
5 

(83) 
6 (26) 4 (9) 1 (8) 

CELKEM 87 100 29 58 6 23 45 13 

 
Otázka č. 12 Máte nějaký podnět pro realizátory projektu, co by se podle Vás 
mělo v realizaci projektu změnit? 
 
Tabulka č. 19 Vyhodnocení otázky č. 12 

Odpověď Počet výskytů v % muži (v %) ženy (v %) 

rybářství a vodáctví 1 5 1 (20) 0 

putování krajinou 3 16 2 (40) 1 (7) 

nauka o koních; dobrovolnická 
práce v místních stájích; terapie 

3 16 0 3 (21) 

společný nordic walking 4 21 0 4 (29) 

péče o zahradu 2 11 2 (40) 0 

občanská poradna – obrana 
proti praktikám prodejců apod. 

6 31 0  6 (43) 

CELKEM 19 100 5 14 

 

Tato volná otázka poskytovala respondentům prostor uvést na závěr náměty na 

zlepšení realizace projektu pro zástupce MKL. Zaznamenáno bylo celkem 
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19 odpovědí, které se dají shrnout celkem do 6 homogenních skupin (Disman, 

2002, s. 127). Výsledky zachycuje Tabulka č. 19. Z výsledků této otázky můžeme 

dovodit, že si respondenti její zadání mylně interpretovali spíše ve smyslu „nových 

podnětů“ pro realizátora, než ve smyslu „upozornění na nedostatky“ i přes to, že 

v rámci pilotáže se tento problém nevyskytl. Nejčastěji se vyskytovaly podněty 

k realizaci jakési občanské poradny (31 %), jejíž služby by byly zaměřeny na 

obranu respondentů proti nekalým praktikám prodejců apod. Návrh uspořádat 

společnou sportovně–relaxační aktivitu nordic walking (chůze se speciálními 

holemi) byl druhým nejčastěji zaznamenaným (21 %). Shodný počet 

3 zaznamenaných odpovědí měly návrhy na zařazení aktivity putování krajinou 

a nauky o koních, spolu s dobrovolnickou prací v místních stájích (16 %). Celkem 

2 návrhy směřovaly do oblasti péče o zahradu (11 %) a jeden návrh byl na 

zařazení informací o rybářství a vodáctví (5 %). Z 19 osob, které této volné otázky 

využili, bylo 14 žen a 5 mužů. V porovnání s otázkou č. 9, kde respondenti volili 

vnímané bariéry a více aktivními ve smyslu volby odpovědí, byli muži, ve 

vyhodnocení odpovědí na tuto otázku byly většími iniciátorkami nových aktivit 

ženy. Z hlediska zaměření odpovědí respondentů je možné u mužů identifikovat 

spíše zájem o činnosti v přírodě, zatímco ženy měly zájem zejména o občanské 

poradenství (43 %), udržování fyzické aktivity (29 %) nebo zařazení aktivity 

týkající se koní do aktivit projektu (21%). 

4. 5 Interpretace výsledků 

Dotazníkové šetření mělo celkem 3 stanovené cíle a 3 formulované hypotézy. Bylo 

zaměřeno na zjištění motivů a bariér účastníků projektu Třetí věk. 

Hypotéza č. 1: Nejčastěji volenými motivy zapojení se do projektu budou 

nabízené možnosti „zájem o nové informace a zážitky“ a „seberealizace“. 

Tato hypotéza byla ověřována na základě výsledků otázek č. 3, 5 a 8. Její 

předpoklady se však nepotvrdily. Nejčastěji uváděnou odpovědí u otázky č. 3 

byla možnost sociální kontakty, dále seberealizace a na třetím místě byla uváděna 

možnost zájem o nové informace a zážitky původně predikovaná jako nejčastěji 

volený motiv ze strany účastníků projektu. Pořadí volených motivů bylo ověřeno 

také výsledky otázky č. 5, kde byla nejčastěji volena odpověď sociálních kontaktů, 
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následována odpovědí seberealizace a získání nových znalostí. Výsledky otázky 

č. 8 nebyly primárně zaměřené na zjišťování motivů k účasti v projektu Třetí věk. 

Zjišťována byla preference respondentů mezi studijními předměty projektu nebo 

jeho aktivitami. Třemi nejčastěji volenými možnostmi byly jazyky, výuka PC 

a dějiny, tedy studijní předměty zaměřené zejména na seberealizaci účastníků 

a zisk nových informací. 

Z pohledu pohlaví nalézáme shodu u nejvyššího zájmu o sociální kontakty, 

nicméně další preference se již odlišují. Identifikované vyšší humanitní zaměření 

žen může souviset s jejich obecně nižšími ambicemi studovat, více se 

seberealizovat v tvůrčím psaní či divadle, zatímco muži mají více zájem o náplň 

volného času a nové zážitky a informace a zaměření jejich zájmu inklinovalo spíše 

ke všeobecnému rozhledu. Od žen také vzešlo více podnětů a impulsů pro 

zařazení nových aktivit do projektu, než od mužů, ti naopak více inklinovali ke 

vnímání bariér bránících jejich vzdělávání. 

Hypotéza č. 2: Účastníci projektu budou nejčastěji volit bariéru ve vzdělávání 

„zdravotní stav“. 

Tato hypotéza byla ověřována na základě výsledků otázek dotazníku č. 7 a 9. 

Předpoklad zdravotního stavu jako nejčastěji volené bariéry, se potvrdil. Při 

dotazu na pociťování bariér, které by respondentům bránily v optimálním výkonu, 

odpovědělo celkem 51 osob negativně, nepociťovali žádnou. Mezi zbylými 

odpověďmi byla výrazně nejčastěji zastoupená odpověď zdravotní stav, dle 

stanoveného předpokladu. Zároveň z výsledků otázky č. 7, která zjišťovala úvahy 

respondentů před zahájením jejich účasti v projektu, také vyplynul zdravotní stav, 

jako nejčastěji zvažovaný faktor na 1. místě, i když pouze o 1% bod před možností 

své schopnosti, která by implikovala spíše obavu ze selhání.  

Z hlediska pohlaví pociťovali obecně více bariér muži, a to zejména zdravotní stav. 

Když uvažovali o své účasti v projektu, zdravotní stav také zvažovali na prvním 

místě. Na konečném vyhodnocení možnosti zdravotní stav jako nejčastěji volené 

vnímané bariéry, měli vliv právě muži. Ženy mimo zdravotní stav trápila také 

obtížnost výuky a její rychlost a na prvním místě před svou účastí v projektu 

zvažovaly své schopnosti, teprve na druhém místě zdravotní stav spolu se 

zajímavostí vzdělávání. 
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Hypotéza č. 3: Faktor dopravní dostupnosti bude převážnou většinou 

účastníků vzdělávání shledáván jako významný, ovlivňující účastníkovu 

chuť se do projektu zapojit. 

Třetí hypotéza byla ověřována na základě výsledků otázek č. 4, 6, 7, 9 a 10 

s přihlédnutím k místu bydliště respondentů, které bylo zjišťováno mezi úvodními 

otázkami. Předpoklad významnosti faktoru dopravní dostupnosti, se nepotvrdil. 

V druhé části otázky č. 4 se možnost odradila mě jejich dostupnost objevila ve 

14 %, tedy menším rozsahu, než bylo predikováno. V celkovém výzkumném 

vzorku bylo rozložení respondentů z města a z vesnice či městysu téměř 

vyrovnané (48 % a 52 %). Z hlediska struktury respondentů dle vzdálenosti, kterou 

museli respondenti žijící mimo Louny absolvovat pro účast v projektu, výrazněji 

klesá jejich počet od kategorie 15–30 kilometrů a více. Stav zachycený v Tabulce 

č. 13 mohl být ovlivněn zejména třemi hlavními interferencemi. Časovým 

umístěním realizace dotazníkového šetření do odpoledních hodin (okolo 

17. hodiny), kdy respondenti ze vzdálenějších míst regionu již mohli být na 

zpáteční cestě domů, pravidelností a dostupností městských a příměstských linek 

do konkrétních obcí a jejich umístění na hlavních trasách či mimo ně a faktem, že 

do projektu se např. nezapojovaly osoby, pro které byl faktor dopravní dostupnosti 

závažnou překážkou již ve fázi úvah o účasti v projektu. Osoby, které se do 

projektu zapojily, již mohly tento faktor zvážit v předstihu a vyhodnotit ho jako 

méně významný či bezvýznamný. Faktory, které respondenti zvažovali na prvním 

místě před svým přihlášením do projektu, mapovala otázka č. 7. Dopravní 

dostupnost zvažovalo na prvním místě 13 % respondentů, což zhruba odpovídá 

výsledkům otázky č. 4. Mezi bariérami, které mohli respondenti vybrat v rámci 

otázky č. 9, byl faktor dopravní dostupnosti, tedy možnost špatná dopravní 

dostupnost, zastoupen 5 % i přes to, že v této otázce mohli respondenti vybrat 

více možností odpovědí. Byl pátou nejčastěji volenou bariérou. Z hlediska 

škálového hodnocení v rámci otázky č. 10, získal faktor dopravní dostupnosti 

průměrné 3. nejlepší hodnocení z osmi nabízených variant, s výslednou hodnotou 

1,26 bodu. Z těchto výsledků je tedy možné dovodit, i pokud by byl aplikován 

pouze na 45 respondentů žijících mimo Louny, že respondenti dopravní 

dostupnost neshledávali jako významný problém, který by jim v účasti na projektu 

bránil. Z hlediska pohledu pohlaví či sociálního statutu z výsledků šetření 
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vyplynulo, že větší problém s dopravní dostupností vnímají ženy, které nebyly 

ochotné cestovat kvůli aktivitám projektu dále než 15 km, zatímco muži se 

nebránili cestovat i více než 30 kilometrů ve dvou případech. Vliv na vnímání 

bariéry dopravní dostupnosti měl samozřejmě i fakt, zda byli respondenti invalidní, 

tedy označili se jako invalidní důchodce. Z celkového počtu 87 respondentů bylo 

23 invalidními důchodci, a z toho pouze 5 žilo na vesnici, a tudíž za aktivitami 

projektu muselo cestovat, oproti 18 osobám, které žili v Lounech. Je možné tedy 

dovodit, že otázka zdravotního stavu v kombinaci s dopravní dosažitelností je 

zejména pro invalidní důchodce důležitým aspektem rozhodování o účasti 

v aktivitách projektu. 

Některé otázky dotazníku nebyly primárně zaměřeny na ověření hypotéz 

stanovených v této práci. Odpovědi na tyto otázky poskytovaly spíše prostor pro 

zamyšlení realizátora projektu či interpretaci výsledků šetření v širších 

souvislostech. Výsledky otázky č. 1 ukázaly důraz na osobní přenos informací, 

díky kterému se respondenti o projektu Třetí věk dozvěděli. Pouze 6 % 

respondentů uvedlo, že se o projektu dozvědělo z médií. Volné odpovědi v rámci 

možnosti jinak také ukázaly osobní vazby, díky kterým se se respondenti 

s projektem setkali. Pokud by chtěl realizátor projektu posílit regionální 

informovanost o projektu, měl by zacílit právě na oblast regionálních médií. 

Zajímavostí, která z odpovědí na otázku č. 1 také vyplynula, se týkala volných 

odpovědí. Ve třech případech respondenti uvedli seminární práci vnuků jako 

impuls, díky kterému se o aktivitách projektu dozvěděli. Otázkou k zamyšlení je, 

zda na tento stav mělo vliv, že mezi lektory projektu Třetí věk jsou stávající i bývalí 

zaměstnanci místního gymnázia. 

Otázka č. 2 na počet předmětů, které účastníci projektu studovali, byla do 

dotazníku zařazena zejména kvůli předpokladu pracovníků MKL. Ti při osobních 

rozhovorech konstatovali, že díky zájmu studentů, na základě kterého ukončili 

starý cyklus projektu a zahájili realizaci cyklu nového, se často studenti starého 

cyklu zapsali opět do studia cyklu nového. Tvrzení realizátorů projektu by 

získanými výsledky mohla být potvrzena za předpokladu, že na straně 

respondentů docházelo ke kumulativnímu součtu absolvovaných předmětů za oba 
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cykly projektu, jelikož celkem 83 % respondentů studovalo více než 3 studijní 

předměty, přičemž 54 % respondentů studovalo více než 5 předmětů. 

Posledním v dotazníku sledovaným aspektem byla ochota respondentů i nadále 

ve vzdělávání pokračovat. Z celého výzkumného vzorku 87 osob, někdy U3V nebo 

A3V studovalo 8 osob. Zbylých 79 osob nejčastěji shledávalo jako hlavním 

důvodem své nezkušenosti se vzděláváním na U3V nebo A3V absenci takových 

ambicí. Možnou změnu ambicí účastníků projektu Třetí věk v této oblasti 

mapovala zejména otázka č. 11, ve které byli respondenti dotazováni na jejich 

zájem o další studium. Výrazná většina (82 %) respondentů odpověděla na otázku 

kladně (75 % chtělo studovat opět v projektu Třetí věk, 7 % na U3V). Ve dvou 

případech byla ze strany respondentů zaznamenána dopsaná poznámka, že by 

chtěli studovat opětovně v projektu Třetí věk, a zároveň na U3V. Oba tito 

respondenti uvedli jako nejvyšší dosažené vzdělání kategorii VOŠ/VŠ a jednalo se 

o muže. U těchto dvou respondentů je možné dovodit vysokou míru ambicí a chuti 

studovat a dále se rozvíjet. Obecně byla vyšší míra zájmu o pokračování studia 

zaznamenána u žen, kde celých 91 % z nich chtělo dále v projektu studovat. 

Z hlediska ambicí na studium U3V byla zaznamenána u mužů a respondentů, 

jejichž dosažené vzdělání bylo označeno v kategorii VOŠ/VŠ. 
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5 Závěr 

V době, kdy poměr počtu osob v seniorském věku vůči celé populaci rok od roku 

sílí, a jejich počty se tak stále zvyšují a dle dlouhodobých prognóz se zvyšovat i 

nadále budou, je jasné, že společnost na takto významnou skupinu osob nesmí 

v žádném případě zapomínat.  

Dle mého názoru je obecnou solidární povinností celé společnosti postarat se o 

všechny své členy v oblasti saturace jejich základních potřeb. V případě seniorů 

by se mělo jednat zejména o zajištění důstojného a autonomního života až do 

vysokého věku tak, aby jim byla zajištěna vysoká kvalita života s akcentem na 

udržení psychické a fyzické kondice. V současné praxi se ukazuje, že senioři jsou 

jednou z nejohroženějších skupin z hlediska sociální exkluze, a je proto 

bezpodmínečně nutné zaměřit se na metody k jejich integraci do společenského i 

pracovního života. Jednou z cest je právě jejich vzdělávání. Tomu se věnuje tato 

bakalářská práce,  

Stěžejním tématem práce je vzdělávání seniorů na konkrétním příkladu projektu 

Městské knihovny v Lounech. V práci byly představeny základní pojmy, byly 

popsány oblasti jeho působnosti, jeho funkce, formy apod. V kontextu České 

republiky se nejčastěji výzkumná šetření a publikace autorů zaměřují na U3V, A3V 

apod., nicméně zaměření na regionální úroveň většinou absentuje.  

Empirická část této práce byla z tohoto důvodu zaměřena na regionální úroveň. 

Hlavními cíli šetření bylo zjistit nejčastější motivy, které vedou seniory k účasti na 

vzdělávání, a naopak, které bariéry senioři pociťují a zda jsou natolik významné, 

aby se vzdělávání neúčastnili.  

Práce měla stanovené 3 hypotézy. Předpokládala jsem, že nejčastěji 

identifikovaným motivem k účasti na vzdělávání bude touha po zisku nových 

informací a seberealizaci. Tato hypotéza se nepotvrdila, jelikož větší důraz kladli 

senioři na sociální kontakty, a to v případě obou pohlaví. 

Druhá i třetí hypotéza byla zaměřena na bariéry vzdělávání. Ve druhé hypotéze 

jsem předpokládala, že největší bariérou v účasti na vzdělávání bude zdravotní 

stav. Tato hypotéza se potvrdila. Z výsledků empirického šetření vyplynulo, že tuto 

bariéru volili spíše muži, než ženy.  
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Třetí hypotéza se zaměřila na významnost faktoru dopravní dostupnosti. 

Předpokládala jsem, že tento faktor bude pro seniory natolik významný, že bude 

ovlivňovat jejich zájem zapojit se do vzdělávání. Tato hypotéza se nepotvrdila. 

I když ze závěrů empirického šetření vyplynulo, že např. ženy jsou méně ochotné 

za aktivitami projektu dojíždět, faktor dopravní dostupnosti má vliv na účast 

invalidních důchodců v aktivitách projektu, přesto byl z hlediska závěrečných 

výsledků faktor dopravní dostupnosti shledáván málo významným. 

Projekt Třetí věk je pro mě osobně významnou inspirací do budoucna, jak by se 

na úrovni regionů dala společenská otázka vzdělávání seniorů úspěšně řešit. 

Troufám si říci, že pokud by v každém regionálním centru existoval podobný 

projekt, na národní úrovni by se řešení komplexnosti této otázky stalo určitě 

jednodušším a ne tolik naléhavým. Pokud je daná otázka řešena již na nejnižší 

možné „politické“ úrovni, tedy přímo u samotného člověka, a je založena na 

saturaci jeho konkrétních potřeb, jako je tomu v případě projektu Třetí věk, pak je 

základna pro řešení dané otázky na vyšší politické úrovni velice dobře připravena.  

Z této bakalářské práce jednoznačně vyplývá zájem seniorů o jejich vzdělávání. 

Chtějí se aktivně zapojovat do podobných programů, jako je projekt Třetí věk 

v Lounech. Jeho přínos pro seniory samotné i pro zbytek společnosti je 

nezastupitelný, nahlížíme-li otázku na regionální úrovni. Pro nadregionální úroveň 

existují např. oblíbené U3V a A3V, nicméně není v jejich možnostech pokrýt 

poptávku celé spádové oblasti, pro mnoho seniorů jsou z různých důvodů 

nedosažitelné. Myslím, že právě proto je více než potřebná existence aktivit 

a projektů podobných projektu Třetí věk Městské knihovny v Lounech, a to zvláště 

v regionech, kde se žádná U3V, A3V apod. nevyskytují, jako je tomu na Lounsku. 
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7 Přílohy 

Příloha A – Vzor dotazníku 

DOTAZNÍK K PROJEKTU TŘETÍ VĚK 

Vážení respondenti, 

chtěla bych vás požádat o vyplnění anonymního dotazníku týkajícího se projektu Třetí věk 

Městské knihovny v Lounech (dále také MKL), kterého se účastníte. Z nabízených 

možností vyberte prosím vždy jen jednu možnost (vyjma otázky č. 9), která Vaši odpověď 

nejlépe vystihuje, případně využijte ve vybraných otázkách možnosti nabízené varianty 

doplnit. Získané informace budou sloužit ke studijním účelům a využity při tvorbě 

bakalářské práce. 

Jste:  muž  žena 

Váš věk: ……………let 

Žijete:  ve městě  na vesnici/ v městyse 

Dosažené vzdělání:  základní  střední – výuční list 

  střední – maturita  vyšší odborné/ vysokoškolské 

V současné době jste: 

 starobní důchodce  invalidní důchodce   pracující důchodce  

 nezaměstnaný   pracující – OSVČ   pracující – zaměstnanec 

 student/–ka   na mateřské dovolené 
 

 

1) Odkud jste se o projektu dozvěděl/–a? 

 z médií   od známé/–ho  z MKL  jinak ………………… 

2) Kolik studijních předmětů jste v rámci projektu studoval/–a či studujete? 

 1   2–3    3–4   5 a více    

3) Co bylo Vaším hlavním motivem pro účast v projektu? 

 naplnění volného času   sociální kontakty   seberealizace  

 zájem o nové informace a zážitky  jiný ………………… 

4) Studoval/–a jste někdy Univerzitu třetího věku nebo Akademii třetího věku? 

 ano      ne 

Pokud jste zvolil/–a možnost NE, z jakého důvodu: 

 odradila mě jejich dostupnost   obával/–a jsem se selhání 

 finanční náročnost    nedostatek informací o nabídce vzdělávání 

 neměl/–a jsem takové ambice   jiný …………………….  

5) Čeho si ceníte nejvíce na tom, co Vám účast v projektu přináší? 

 sociálních kontaktů  zábavy   smysluplného využití dnů 

 získání nových znalostí  seberealizace  jiné …………...... 
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6) Pokud nejste z Loun, jak daleko jste kvůli účasti v projektu dojížděl/–a či 

dojíždíte?……………………… km 

7) Když jste přemýšlel/–a o své účasti v projektu, co jste zvažoval/–a na 1. místě? 

 zdravotní stav   dopravní dostupnost  zajímavost vzdělávání 

  své schopnosti   časovou náročnost   finanční náročnost 

  přínos    jiné……………….. 

8) Jaká aktivita, případně studium jakého předmětu Vás nejvíce bavilo či baví? 

………………………………….. 

9) Pociťoval/–a jste během Vašeho vzdělávání nějaké negativní vlivy (bariéry), které 

by bránily Vašemu optimálnímu výkonu?  (můžete vybrat více odpovědí) 

 rychlé tempo výuky  obsahová náročnost výuky  osobnost lektora 

 časová náročnost studia  obtížnost osvojit si učivo  zdravotní stav 

 nedostatek studijní literatury  špatná dopravní dostupnost  prostředí výuky 

 neshody s ostatními studenty či lektory  ne 

 jiné……………………............ 

10) Ohodnoťte jako ve škole (1 – nelepší; 5 – nejhorší), jak jste celkově spokojen/–a s: 

- kvalitou výuky 1 2 3 4 5 

- obsahem výuky 1 2 3 4 5 

- tempem výuky 1 2 3 4 5 

- prostředím 1 2 3 4 5 

- lektorem 1 2 3 4 5 

- nabídkou studijních předmětů 1 2 3 4 5  

- dopravní dostupností 1 2 3 4 5 

- finanční náročností 1 2 3 4 5 

11) Chtěl/–a byste po ukončení stávajícího školního roku pokračovat v budoucnosti 

ve vzdělání, ať již v projektu Třetí věk, na Univerzitě třetího věku (U3V), 

Akademii třetího věku (A3V) apod.? 

 ano, v projektu  ano, na U3V  ano, na A3V  ne 

12) Máte nějaký podnět pro realizátory projektu, co by se podle Vás mělo v realizaci 

projektu změnit? 

…………………………………………………………………………………………... 

 

Velice Vám děkuji za vyplnění dotazníku.  

Markéta Kramperová 

 

 

 


