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Úspěšné stárnutí: strategie zvládání 

Abstrakt  

Cílem práce je prozkoumat strategie stojící v pozadí schopnosti lidí úspěšně 

zvládat stáří a úkoly, jež tato životní etapa přináší. Teoretickým a metodologickým 

východiskem je hermeneuticko-narativní přístup. Empirický materiál je tvořen 5 

rozhovory sesbíranými metodou narativního interview. Východiskem pro narativní 

analýzu jsou dvě interpretační perspektivy: Sebeobrazy a Strategie zvládání. Práce 

navazuje na koncept devátého věku člověka manželů Eriksonových a hledá způsoby, jak 

úspěšně zvládnout úkoly tohoto životního období. 

 

Klí čová slova: úspěšné stárnutí, strategie zvládání, narativní analýza 

 

 

 

 

 

Successful aging: coping strategies  

Abstract 

The goal of the present work is to explore strategies used by seniors in order to 

achieve the successful aging. Theoretical and methodological bases are formed by the 

hermeneutic-narrative approach. The empirical material consists of five narratives 

collected using the method of narrative interview. For narrative analysis of the interview 

there are two different interpretive perspectives used: Imagoes and Coping strategies. 

The work follows the concept of „The ninth stage of human development“, whose 

authors are J. M. Erikson and E. H. Erikson, and focuses on the topic of how to be 

successful in the ninth stage. 

 

Keywords: successful aging, coping strategies, narrative analysis 
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1 ÚVOD 

Diplomová práce „Úspěšné stárnutí: strategie zvládání“ navazuje na práci 

bakalářskou „Devátý věk člověka: narativní analýza autobiografických vyprávění“  

(Bartáková, 2012). Zmíněná bakalářská práce usilovala o porozumění fenoménu stáří 

v kontextu subjektivního prožívání a interpretace životního příběhu samotnými seniory. 

Devátý věk člověka pojednává o období devátého a desátého decennia (Eriksonová, 

1999). Na základě znalosti subjektivních zkušeností respondentů, žijících v devátém 

věku, jsme si v duchu hesla „p řidat léta životu, přidat život létům“  kladli otázky typu 

jak stárnout důstojně, jak prožít stáří šťastně, spokojeně a smysluplně? Jak úspěšně 

zvládnout stáří a stárnutí? A existuje vůbec něco jako úspěšné stárnutí? 

Spojení stáří a úspěchu působí na první pohled jako oxymóron. Stáří se tradičně 

asociuje s úpadkem, nemohoucností, nemocemi, chudobou, bolestí a se smrtí. Oproti 

tomu úspěch bývá asociován s mládím, zdravím, dravostí,  výkonností,  bohatstvím a 

s neomezenými možnostmi. Úspěch ve stáří se však měří na základě jiných kritérií než 

v mládí. Být úspěšným ve stáří neznamená být i nadále zdravým, dravým, výkonným a 

bohatým. Znamená to umět se přizpůsobit nové situaci a i navzdory okolnostem se cítit 

šťastným a spokojeným. 

Každý z nás si úspěšné stáří představí asi trošku jinak. Každý máme představu, 

jak by úspěšné stáří mělo vypadat. Tato představa je do značné míry ovlivněna 

společností, ve které žijeme. Jsme součástí určité kultury, jsou na nás kladeny jisté 

úkoly, jsme vystavováni určitým zkouškám, jsme obklopeni určitými stereotypy a lidmi 

smýšlejícími jistým způsobem. Úspěšné stárnutí je z tohoto úhlu pohledu sociálním 

konstruktem. Z tohoto důvodu jsme do výzkumného vzorku nehledali lidi, kteří si o 

sobě myslí, že úspěšně stárnou, ale lidi, o kterých se ví, že úspěšně stárnou. Ptali jsme 

se lidí, jestli znají někoho, kdo stáří „hezky“ nebo „pěkně“ zvládá. Označením „hezké“ 

nebo „pěkné“ zvládání stárnutí jsme měli na mysli takové stárnutí, které je optimální, 

pozitivní nebo úspěšné (Baltes, 1994, in Tavel, 2009).   

Jako nejvhodnější nástroj vedoucí k porozumění zkušenostem respondentů, o 

kterých se říká, že „hezky“ zvládají stárnutí, byl zvolen narativní přístup. Narativní 

přístup umožňuje uchopit danou problematiku z perspektivy respondentů a zachytit 

jedinečnost a hloubku způsobů, kterými se vyrovnávají se stářím a stárnutím.  
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Na základě sesbíraných rozhovorů a témat, o kterých respondenti hovořili, byla 

specifikována hlavní výzkumná otázka, která zní: „Jaké jsou strategie lidí, o nichž se 

říká, že „hezky“ zvládají stárnutí?“  

Práce si klade za cíl prozkoumat strategie stojící v pozadí schopnosti 

respondentů úspěšně zvládat stáří a úkoly, jež tato životní etapa přináší. Prostřednictvím 

narativního přístupu budeme hledat odpověď na otázku, jak úspěšně stárnout a jaké 

strategie umožňují člověku cítit se šťastným a spokojeným navzdory involučním 

změnám, které s sebou stáří přináší.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA  

Práce si klade za cíl prozkoumat strategie stojící v pozadí schopnosti 

respondentů úspěšně zvládat stáří a úkoly, jež tato životní etapa s sebou přináší. 

V teoretické části práce se budeme věnovat vymezení základních pojmů. V kapitole 2.1 

se budeme věnovat pojmu „úspěšné stárnutí“ (successful aging) a to jak z hlediska 

odborné literatury, tak z hlediska definování pro účely naší práce. Lehce se dotkneme i 

problematiky motivace k úspěšnému stárnutí.  

V kapitole 2.2 se budeme zabývat strategiemi zvládání. Nejprve vymezíme 

pojem jako takový, poté bude pozornost věnována různým teoretickým pohledům na 

strategie zvládání a následně podrobněji rozebereme jednu z nejcitovanějších teorií 

věnující se strategiím zvládání, resp. copingovým strategiím R. S. Lazaruse a jeho 

spolupracovníků.  

Kapitola 2.3 si klade za cíl specifikovat stáří a to nejprve z hlediska vymezení 

samotného pojmu stáří, poté krátkému exkurzu mezi existující koncepty věnující se stáří 

a stárnutí a konečně z hlediska účelu této práce. Ta považuje stáří za jednu z etap 

lidského života, jež je charakterizována určitými úkoly. Jedná se o tzv. epigenetické 

pojetí stáří. Jedním z významných autorů zastávajících toto pojetí je E. H. Erikson. Jeho 

teorii stáří se budeme věnovat v kapitole 2.3.3, kde stručně popíšeme sedmý a osmý věk 

člověka a v kapitole 2.3.3, která bude syntézou práce E. H. Eriksona, jeho manželky J. 

Eriksonové a bakalářské práce „Devátý věk člověka: narativní analýza 

autobiografických vyprávění“, kde budeme charakterizovat věk devátý. 

2.1 Úspěšné stárnutí 

V této kapitole se budeme věnovat teoretickému zázemí pojmu úspěšné stárnutí 

(successful aging). Odborníci věnující se problematice úspěšného stárnutí se především 

snaží identifikovat faktory a kritéria podporující stárnutí, které jeho nositel subjektivně 

prožívá jako spokojené a šťastné (Tavel, 2009). Prozatím neexistuje ucelený a 

všeobecně uznávaný seznam kritérií úspěšného stárnutí. Z toho důvodu se budeme 

věnovat i různým teoretickým pohledům na danou problematiku. 
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2.1.1 Teoretické vymezení „úspěšného stárnutí“ 

Koncept úspěšného stárnutí vychází z předpokladu, že lidský život lze 

prodlužovat a zároveň zkvalitňovat (Haškovcová, 2010). Kvalitu života lze hodnotit 

podle objektivních a subjektivních kritérií (Tavel, 2009). Mezi objektivní patří 

například finance, věk a lékařské diagnózy. Subjektivním indikátorem je, jak se 

konkrétní jedinec cítí být na tom finančně, jestli se připouští své stáří a jak hodnotí svůj 

zdravotní stav.  

Havighurst (1964) definoval úspěšné stárnutí jako stav vnitřní pohody a štěstí. 

Jedná se o subjektivní charakteristiku nezávislou na vnějších podmínkách. Teoreticky je 

tedy možné úspěšně stárnout a zároveň na tom být objektivně hodně špatně, např. 

zdravotně, finančně, sociálně atd. V krajních případech má úspěšné stárnutí blízko 

k postojovým hodnotám, resp. ke schopnosti trpět (Frankl, 1994). Těmi jsou takové 

situace, kdy je jedinec konfrontován s bezmocí ovlivnit realitu. Má však možnost 

utrpení přijmout, najít v něm smysl a navzdory realitě se cítit spokojeně a šťastně.  

Manželé Eriksonovi používají pro označení úspěšného stárnutí pojem 

gerotranscendence, kterou definují jako stav klidu mysli, který se projevuje stažením se 

z každodenního spěchu, stresu a usilování o něco (Eriksonová, 1999). 

Gerotranscendence je cílem procesu směřování k zrání a moudrosti a dosáhnout jí může 

každý, kdo se dokáže vyrovnat s dystonními prvky stáří, tj. s nedůvěrou v sebe a své 

schopnosti, studem a pochybami, pocitem viny, méněcennosti, zmatením identity, 

izolací, stagnací a zoufalstvím. 

Obecně lze úspěšné stárnutí vymezit jako snahu minimalizovat ztráty a 

maximalizovat zisky (Tavel, 2009). Pro podrobnější specifikaci je nutné uvést konkrétní 

aspekty úspěšného stárnutí. To je ale značně problematické, což dokazuje současná 

nejednotnost, která panuje mezi odborníky. Pro účely naší práce rozumíme úspěšnému 

stárnutí jako stavu subjektivně prožívaného štěstí a spokojenosti, které může, ale nemusí 

být závislé na vnějších faktorech. 

2.1.2 Různé teoretické pohledy na „úspěšné stárnutí“ 

Odborníci věnující se problematice úspěšného stárnutí se především snaží 

identifikovat faktory a kritéria podporující úspěšné stárnutí (Tavel, 2009). Všeobecně 
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uznávaný seznam kritérií úspěšného stárnutí zatím neexistuje. Někteří autoři však mají 

tendenci přisuzovat úspěšné stárnutí schopnosti přizpůsobit se změnám, které stáří 

přináší. Jiní zdůrazňují rovnováhu mezi tím, co senior potřebuje a očekává a tím, co je 

v jeho silách si zajistit. Akcentuje se i rovnováha mezi nároky okolí a možnostmi, které 

senior má. 

Autorkou jednoho z konceptů věnující se problematice úspěšného stárnutí je  C. 

D. Ryffová (1991), která vytvořila tzv. Model pozitivního duševního fungování. Ten se 

skládá ze šesti komponent úspěšného stárnutí: samostatnost, vliv na prostředí, 

osobnostní růst, pozitivní vztahy, smysl života a přijetí sebe sama. Pro seniory nejsou 

tolik podstatné pozitivní emoce jako pocit naplnění a radost ze života a pozitivními 

vztahy s druhými lidmi.  

Jiní autoři vymezují úspěšné stárnutí od běžného stárnutí (Rowe, Kahn, 1998). 

Důležité jsou tři podmínky: 1. nízká nemocnost, 2. výborné duševní a fyzické fungování 

a 3. aktivní zapojení se do života. Běžně stárnoucí člověk, zvládá stáří, ale má vyšší 

pravděpodobnost, že onemocní nebo, že se stane závislým na péči druhých. Tento 

koncept byl kritizován zejména proto, že vymezuje úspěšné stárnutí jako přítomnost 

určitých specifických aspektů (Tavel, 2009). 

Pojem úspěšné stárnutí úzce souvisí s pojmem kvalita života (Quolity of Live). 

Světová zdravotnická organizace (1946) definuje kvalitu života jako „stav celkové 

fyzické, duševní a sociální pohody“. Jde tedy o stav, který není definován nepřítomností 

nemoci, ale subjektivním pocitem spokojenosti se životem v jeho jednotlivých složkách. 

Kvalita života, a to nejen ve stáří, je podle WHO do značné míry ovlivněna 

osobnostními charakteristikami, emocemi, motivací, očekáváním a schopností reflexe 

jedince. 

Dublinská studie využívající dotazník SEIQOL (Schedule for the Evaluation of 

Individual Quality of Life) zjišťovala, jaké aspekty svého života hodnotí senioři jako 

nejdůležitější pro pocit životní spokojenosti, resp. pro kvalitu svého života (Browne a 

kol, 19994). Respondenti považovali za nejdůležitější sociální kontakty a činnosti ve 

volném čase, zdraví, rodinu, bydlení a náboženství. Z tohoto úhlu pohledu lze kvalitu 

života definovat skrze činnosti přinášející jednotlivcům spokojenost a štěstí. 
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Existuje více úhlů pohledu, jak nahlížet na kvalitu života (Musschenga, 1997). 

Za prvé je možné chápat QoL jako dosaženou úroveň morálního fungování, za druhé 

jako míru spokojenosti s vlastním životem a konečně za třetí jako stupeň lidského 

vývoje. Kvalita života seniora je vysoká jestliže hodnotí svůj život zaprvé jako správný, 

morální, smysluplný, hodnotný a užitečný, za druhé pokud si svůj život užívá, baví ho a 

líbí se mu a za třetí jestliže je spokojený s tím, čeho v životě dosáhl, jestli  vše někam 

směřovalo, byl-li patrný pokrok. 

Z rozhovorů s umírajícími pacienty vyšla jako jedna z hlavních komponent 

kvalitního života právě jeho zacílenost  (Prokop, 2008). „Zacílenost“ je označení pro 

zaměření celého člověka (aiming). Je to odpověď na otázky: „Odkud jsem přišel, co tu 

dělám, proč tu jsem a kam směřuji?“ Jestliže senior bilancující svůj dosavadní život ví, 

že se v klíčových situacích svého života zachoval podle svého celostního zaměření, že 

se choval správně, dostavuje se pocit spokojenosti a naplnění životního smyslu, který 

přispívá k schopnosti úspěšného stárnutí.  

Nicméně úspěšné stárnutí není přímo závislé na kvalitě života. Jedinec může 

úspěšně stárnout, i když jeho aktuální kvalita života je nízká, např. nemá dostatek 

finančních prostředků, je nemocný, opuštěný atd., ale i přes to si zachovává 

optimistický přístup k životu, nevzdává se a dokáže se radovat z maličkostí.  

2.1.3 Motivace k úspěšnému stárnutí 

Ústředním tématem práce je úspěšné stárnutí. Čím to, že se někteří lidé 

vyrovnávají se stářím a stárnutím lépe než jiní? Proč někdo upřednostňuje aktivní 

přístup a způsob zvládání zátěžových situací, kterou stáří beze sporu je, zatímco někdo 

zaujme pasivní, rezignovaný či zatrpklý postoj již při první konfrontaci s 

komplikacemi?  

Úspěšné stárnutí úzce souvisí s motivací. Vallerand, O’Connor a Hamel (1995) 

v souvislosti se stárnutím zmiňují následující druhy motivace k aktivnímu přístupu ke 

stáří: 

1) Vnitřní (intrinsic)  

Jedinci vykonávající aktivitu pro ni samou, nepotřebují žádné odměny ani 

omezení, např. senior, který  si každý den chodí zaběhat pro radost z pohybu. 
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2) Vnější (self – determined extrincsic) 

Jedinci vykonávající aktivitu protože si myslí, že je pro ně přínosná, např. 

senior, který chodí pravidelně cvičit, protože je to podle jeho názoru dobrý 

způsob, jak zůstat zdravý a spokojený. 

3) Vnější (nonself – determined extrinsic) 

Jedinci vykonávající aktivitu, aby se vyhnuli očekávaným negativním 

následkům nebo aby získali určitý druh odměny, např. senior praktikující 

pravidelnou fyzickou aktivitu, protože cítí, že to od něj okolí očekává a je 

přesvědčen, že kdyby tak nečinil, čekala by ho kritika okolí, eventuálně mu 

fyzickou aktivitu doporučil lékař a bude-li se touto radou řídit, bude pochválen. 

4) Demotivace (amotivation) 

Jedinci odmítající vykonávat určitou aktivitu, protože nevidí souvislost mezi 

vynaloženým úsilím a pozitivními následky, např. senior, který odmítá cvičit, 

protože nevěří, že by mu to mohlo jakkoliv prospět. 

2.2 Strategie zvládání  

Práce si klade za cíl prozkoumat strategie stojící v pozadí schopnosti 

respondentů úspěšně zvládat stáří a úkoly, jež tato životní etapa přináší. V této části 

práce se budeme zabývat teoretickým pozadím strategií zvládání. Nejprve vymezíme 

pojem strategie zvládání, poté bude pozornost věnována různým teoretickým pohledům 

na strategie zvládání a následně podrobněji rozebereme jednu z nejcitovanějších teorií 

věnující se strategiím zvládání, resp. copingovým strategiím R. S. Lazaruse a jeho 

spolupracovníků.  

2.2.1 Teoretické vymezení „strategií zvládání“ 

Vymezení strategií zvládání jako odborného termínu je problematické. 

V odborné literatuře panuje v tomto ohledu značná nejednotnost. Lze se setkat s pojmy 

„obranné mechanismy“ (Freud, 1926; Freudová, 2006), „ochraňující tendence“ (Adler, 

1964), „coping“ (R. S. Lazarus, 1984, 1993, 2006), „odolnost“ (Bratská, 2001; 

Balaštíková, Blatný, Kohoutek, 2004; Paulík, 2010), „nezdolnost“ (Křivohlavý, 2009) či 

„resilience“ (Baštecká, Goldmann, 2001). 
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Pro účely této práce budeme pracovat s termínem strategie zvládání. Strategiemi 

označujeme typické volby postupů chování a jednání v zátěžových situacích. Tyto 

postupy jsou ovlivněny jak konkrétní situací, tak i osobností a zkušenostmi daného 

jedince. Zvládáním rozumíme „aktivní a vědomý způsob zvládání stresu (Paulík, 2010, 

s.79).“ Samotný akt zvládání je poměrně značně komplikovaný a komplexní jev 

sestávající se z několika dílčích komponent. I v tomto směru panuje mezi odborníky 

nejednotnost, např. Bratská (2001) rozlišuje zvládací: 

• schopnosti 

• zdroje 

 

• procesy 

• strategie 

Schopnostmi je myšlen soubor osobních dispozic ovlivňujících zvládání 

zátěžových situací na kognitivní, emocionální a behaviorální rovině (Bratská, 2001). 

Mezi zvládací zdroje autorka řadí aktuální charakteristiky jedince a prostředí. Zvládací 

procesy jsou psychofyziologické děje, nastávající v transakcích organismu a prostředí 

v okamžiku vnímaného stresu a zvládacími strategiemi je označován soubor vzorců 

poznávání, chování a prožívání, které jedinec užívá ve snaze adaptovat se na zátěž.  

Jiní autoři, např. Prystav (1981) popisují zvládání jako soubor: 

• procesů  

• vzorců  

 

• schopností 

• zdrojů 

Přičemž označení procesy používá pro dynamické děje měnící se v čase; vzorce 

pro časově a situačně konzistentní způsoby kognitivního hodnocení, prožívání a chování 

ve stresových situacích; schopnosti pro vlastnosti a dispozice jedince a zdroje pro 

soubor faktorů usnadňující úspěšné zvládnutí zátěžové situace (Prystav, 1981). 

Různorodost v pojetí a definici „zvládání“ odkazuje ke komplexnosti tohoto 

psychologicky nesmírně zajímavého jevu a predikuje komplikované terminologické 

uchopení. Existují pojetí, kdy „zvládání“ a „strategie“ splývají v jeden termín obsahující 

konkrétní postupy či mechanismy uplatňující se v zátěžové situaci (Vodáčková, 2007). 

Mezi mechanismy ochraňující jedince před psychosociálními riziky a obtížemi jsou 

řazeny různorodé schopnosti, dovednosti a vlastnosti jedinců. Britský psychiatr Sir 

Michael Rutter (1987) zmiňuje následující mechanismy: 
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1) Snižování dopadu rizika 

2) Snižování negativních řetězových reakcí 

3) Vytváření sebevědomí (self-esteem) a víry v osobní účinnost (self – efficacy) 

4) Otevřenost novým příležitostem, schopnost opustit nefunkční způsoby řešení 

Přikláníme se k širším pojetím a „zvládání“ chápeme jako jev zahrnující 

vyrovnávání se, zpracování a překonání běžných stresových situací i situací v nichž je 

zátěž vzhledem k aktuální odolnosti jedince nadlimitní.  

Důležitými pojmy jsou moderátory a mediátory. Moderátory existující před 

začátkem stresové situace, jsou relativně stabilní v čase a zahrnují vlastnosti, vědomosti, 

dovednosti a zkušenosti jedince, dále sociální vztahy a demografické charakteristiky 

jako jsou věk a pohlaví (Lazarus a Folkmanová, 1984). Mediátory na rozdíl od 

mediátorů tvoří až v průběhu konfrontace jedince se zátěžovou situací a vykazují větší 

variabilitu.  

Existují dvě základní skupiny mediátorů (Mareš, 2001 in Paulík, 2010): 

1) Kognitivní hodnocení míry závažnosti ohrožení a míry vlastních možností tuto 

zátěž úspěšně zvládnout 

2) Míru pozornosti, kterou je jedinec schopen, případně ochoten stresoru a jeho 

zvládání věnovat 

Strategie zvládání chápeme jako soubor mediátorů a moderátorů vstupujících do 

zátěžové situace. Jsou to charakteristické, situačně ovlivněné, vědomé a proaktivní 

způsoby vyrovnávání se se zátěží. Jedinci umožňují adaptovat se na změny, pružně se 

rozhodovat a regulovat subjektivně nepříjemné pocity a stavy. Pro ilustraci uvádíme 

konkrétní strategie, např. Stone a Neale (1984; cit dle Schwarzer, Schwarzer, 1996) 

roztřídili jednotlivé strategie zvládání do osmi kategorií:  

• odvracení pozornosti (distraction) 

• redefinice situace (situation redefinition) 

• přímá akce (direct action) 

• katarze (catharsis) 

• přijetí (acceptance) 
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• sociální podpora (social support) 

• relaxace (relaxation) 

• náboženství (religion) 

 

Klasifikací strategií zvládání zátěžových a stresových situací je celá řada. 

Vodáčková (2007) klasifikuje strategie zvládání do deseti kategorií (s. 48 – 53): 

• Vědomá registrace a orientace v pocitech a schopnost odreagování 

• Schopnost sdělovat a sdílet 

• Vnímavost k tělesným pocitům a potřebám 

• Vnímavost k dalším potřebám 

• Využívání dostupných informací a prostředků k orientaci  situaci 

• Využívání potenciálu přirozené komunity 

• Využívání vzorců kolektivního chování 

• Zapojení fantazie, otevřenost neobvyklým novým postupům 

• Víra a naděje 

• Hledání smyslu utrpení 

Existují i klasifikace strategií zvládání stáří, jednu takovou uvádíme níže 

(Reichardová in Langmeier, 1991, s. 182): 

• Konstruktivní 

• Strategie závislosti  

• Strategie obranná  

• Strategie hostility  

• Strategie sebenenávisti  

V této kapitole jsme vymezili pojem strategie zvládání tak, jak ho budeme 

chápat pro účely této práce. Tedy jako:  proces vyrovnávání se, zpracování a překonání 

běžných stresových situací i situací v nichž je zátěž vzhledem k aktuální odolnosti 

jedince nadlimitní. Proces je ovlivněn souborem mediátorů a moderátorů vstupujících 

do zátěžové situace. V následující kapitole se budeme zabývat různými teoretickými 

pohledy na strategie zvládání. 
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2.2.2 Různé teoretické pohledy na „strategie zvládání“  

S jistou dávkou zjednodušení lze říci, že se teoretická nejednotnost, příslovečná 

pro humanitní obory, odrazila v různých synonymech používaných pro označení úrovně 

lidské schopnosti zvládat zátěžové situace. Na jedné straně tedy komplikuje pochopení 

ústředního jevu naší práce terminologie, na druhé rozmanité psychologické směry a 

jejich přístupy. Z historického hlediska lze rozlišit tři hlavní psychologické směry 

v přístupu ke strategiím zvládání zátěže (Suls, 1996): 

• Psychodynamický směr, chápající strategie zvládání především jako 

obranné mechanismy (S. Freud, 1926, A. Freudová, 2006, A. Adler, 

1964) 

• Transakční přístup, akcentující roli kognitivních a emočních složek 

(Folkmanová, 1984; Folkmanová a Lazarus, 1980, 1986; R. S. Lazarus, 

1981, 1984, 1993, 2006;) 

• Současná generace zdůrazňující interakce osobnostních a 

environmentálních faktorů (Balaštíková, Blatný, Kohoutek, 2004) 

Za jednoho z prvních autorů zabývajících se systematičtěji strategiemi zvládání lze 

považovat otce psychoanalýzy Sigmunda Freuda (1926). Popsal 10 mechanismů, jimiž 

se ego chrání před úzkostí vznikající z permanentního konfliktu mezi Id, Superegem a 

realitou. Mezi základní obranné mechanismy patří vytěsnění (nevědomé) a popření 

(vědomé).  

Teorii o obranných mechanismech se později podrobně věnovala jedna z Freudových 

dcer Anna (2006). Jedinec disponuje následujícími převážně neuvědomovanými 

obrannými mechanismy: 

• Altruistická sebeprezentace – stylizace do role lidumila a vykonávání 

aktivit ve prospěch druhých 

• Bagatelizace – snižování významu něčeho, co nemůžeme získat 

• Identifikace s agresorem 

• Introjekce – považování cizích výsledků, motivů či pocitů za vlastní  

• Odčinění – snaha o náhradu způsobené škody něčím jiným  
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• Opačné postoje – vyhnutí se zodpovědnosti zaujetím opačného 

stanoviska 

• Potlačení – zkreslení informací o vnějším světě 

• Projekce – promítání vlastních motivů a pocitů do druhých osob 

• Racionalizace – využití logických argumentů k vysvětlení chování, 

jednání a pocitů vlastních i cizích 

• Reaktivní výtvory – zaujímání a prezentace opačných postojů než jaké 

jedinec ve skutečnosti zastává 

• Regrese – chování, které neodpovídá chronologickému věku jedince  

• Sebeobviňující chování – obviňování sebe sama za něco, co jsme 

nezpůsobili 

• Sociální izolace – uzavření se do sebe 

• Vytěsnění – odmítnutí připustit si negativní informaci o sobě samém 

• Vzdání se něčeho ve prospěch jiného – odevzdání něčeho subjektivně 

cenného ve prospěch druhých 

Jedním z velkých Freudových odpůrců byl Alfred Adler (1964). I v jeho 

myšlenkách však lze najít předchůdce dnešního pojetí strategií zvládání. Adler používal 

pojmenování „ochraňující tendence“, jejichž funkcí je ochrana sebepojetí jedince. Na 

rozdíl od Freudových obranných mechanismů nechrání ego před úzkostí, ale před 

požadavky okolí, pomáhají jedinci zabezpečit si vnitřní pocit významnosti, důležitosti a 

nadřazenosti.  

Psychodynamické přístupy ke copingu považuje Edwards (1988) za jasné popisy 

copingových procesů. Jako nedostatky tohoto pojetí copingu považuje:  

1) Současné teorie copingu považují kontakt s realitou za nezbytný aspekt, ačkoliv 

připouští existenci případů, kdy popření reality je účinnou strategií zvládání 

zátěže 

2) Zejména psychoanalytická literatura definuje coping prostřednictvím pojmu 

„úspěšné adjustace“, což znamená, že coping se týká úspěšného zvládnutí 

požadavků zátěžové situace, avšak definování copingu pojmy jeho výsledku 

nerozlišuje tyto dvě proměnné a je značně zavádějící 
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Z hlediska transakčního přístupu se akcent z nevědomých složek osobnosti 

přesunul na kognici a emoce. Pojmy „obranné mechanismy“ a „ochraňující tendence“ 

střídá pojem „coping“. Copingem jsou myšleny aktivní a vědomé způsoby zvládání 

zátěže, která je vzhledem k odolnosti osobnosti nadlimitní (Paulík, 2010). Jedná se o 

dynamický jev, jež se dokáže flexibilně proměňovat v kontextu dané situace. Copingové 

strategie lze rozčlenit do dvou základních skupin (Lazarus, 1993):  

1) Coping zaměřený na problém (problem focused coping) 
Jedinec zastává názor, že s danou situací je možné něco dělat, jedná se o 

přímou akci, snahu získat a využít informace a uplatnit je při změně 

vlastního chování či změnách okolí. 
2) Coping zaměřený na emoce (emotion-focused coping) 

Jedinec zastává názor, že s danou situací nelze nic dělat, svou energii proto 

investuje do snahy o regulaci emočního doprovodu stresových situací, 

například tím, že připíše událostem nové významy, nová hodnocení 

eventuálně hledá adekvátní náhrady. 

Copingem je rozuměno úsilí řešit problém, čelit požadavkům souvisejících 

s prospěchem a adaptací jedince (Lazarus a kol., 1974). Pro transakční přístup je 

charakteristický (Ficková, 1993): 

1) Akcent na emoční kontext copingu 

2) Důraz jak na negativní, tak i pozitivní (možnost realizovat se) vliv emocí 

3) Připouští překrývání řešení problému a copingu 

4) Klade důraz na adaptivní úlohu, která není rutinní nebo automatizovaná 

Současná generace autorů zdůrazňuje osobnostní a environmentální faktory a 

jejich vzájemné interakce (Balaštíková, Blatný, Kohoutek, 2004). Dochází k rozšíření 

pojmu „coping“ o faktor vlivu prostředí. Coping je tedy nutno chápat jako 

mnohostranný, vícedimenzionální, dynamický jev měnící se adekvátně se změnami 

situace (Paulík, 2010). Zatímco osobnostní faktory jsou relativně stabilní s tendencí 

k přetrvávání napříč časovou a situační variabilitou, faktory prostředí jsou 

charakterizovány dynamikou a rozmanitostí projevů. Vždy je nutné zohlednit proměnné 

osobnostních dispozic, interakcí a transakcí mezi osobností a prostředím a konkrétní 

situaci. 
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V souvislosti se současným pojetím strategií zvládání se v odborné literatuře 

objevuje pojem „odolnost“ (Paulík, 2010). Obvykle je chápána jako osobnostní rys 

představující (s. 102): 

1) Schopnost klást odpor a odolávat tlakům v širokém rozsahu bez závažnějšího 

narušení funkce systému a volit optimální vzorce interakčního chování 

(RESISTENCE) 

2) Schopnost rychlé, pružné regenerace systému / osobnosti (RECOVERY) 

3) Schopnost změny systému / osobnosti spočívající ve využití získaných 

zkušeností, případně nově osvojených poznatků a dovedností ve stresové situaci 

k zvládnutí situací příštích (RECONFIGURATION) 

Naše práce spadá do kognitivního, resp. transakčního přístupu ke strategiím 

zvládání. Jedinec obdařený kvalitními zvládacími, resp. copingovými strategiemi má ve 

srovnání s někým s nedostatečně rozvinutými, nefunkčními či vůbec žádnými 

pravděpodobně více důvodů k životní spokojenosti. Zná své silné a slabé stránky, 

dokáže se efektivně rozhodovat a za svá rozhodnutí převzít odpovědnost. Pokud 

chybuje, tak dělá vlastní chyby, ne chyby druhých. Ví, co chce, jde si za tím a věří, že 

toho dosáhne. Má reálné cíle a očekávání. Ze své cesty se nenechá odradit prvními 

neúspěchy, neutíká před problémy. Ví, že nic není zadarmo, že když něco chce, musí 

pro to něco udělat. V každé chvíli si je vědom svých hodnot a priorit a řídí se jimi. 

2.2.3 Strategie zvládání v díle R. S. Lazaruse a jeho spolupracovníků 

V předchozí kapitole popsané pojetí strategií zvládání vychází z kognitivního, 

resp. transakčního přístupu. Nejvýznamnějšími představiteli tohoto přístupu jsou 

americký psycholog Richard Stanley Lazarus (Lazarus, 1981, 1993, 2006), Susan 

Folkmanová (1984). Řada stěžejních prací vznikla v rámci spolupráce zmiňovaných 

autorů (Folkmanová, Lazarus, 1980, 1984, 1986). V této kapitole nastíníme základní 

principy jejich přístupu. 

Základní charakteristikou tzv. transakčního přístupu je proces kognitivního 

hodnocení (cognitive appraisal). Jedinec prostřednictvím tohoto procesu posuzuje 

jednotlivé vlivy prostředí, jsou-li přínosné pro jeho vlastní pohodu, a pokud ano, tak 

jakým způsobem (Lazarus, 2006). Samotný proces lze rozdělit na dva základní druhy: 
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• Primární (primary appraisal) – předmětem zájmu je míra nebezpečí, 

jedinec hodnotí, zda se mu vyplatí vzhledem k okolí riskovat a jaké jsou 

případné následky 

• Sekundární (secondary appraisal) – předmětem zájmu je vyhnutí se 

nebezpečí, jedinec hodnotí své možnosti, jak a jestli by mohl využít 

okolnosti ve svůj prospěch 

Výsledkem primárního a sekundárního hodnocení je volba konkrétní copingové 

strategie. V některých situacích pod vlivem okolností a nových informací dochází 

k přehodnocení (reappraisal) vnímané situace. 

Transakční přístup akcentuje vztah mezi jedincem a prostředím (Lazarus, 1981, 

1993, 2006; Folkmanová, 1984). Pro tento vztah je charakteristická obousměrnost, 

reciprocita, vzájemnost a dynamika. Situace, kdy ve vztahu mezi prostředím a jedincem 

převládnou vlivy, které jedinec subjektivně pociťuje jako ohrožující, se označuje jako 

stresová. Pro stresovou situaci je charakteristické, že klade požadavky na adaptační 

schopnosti. Pokud je zvládnutí situace v jedincových silách vystačí si se stávajícími 

adaptačními schopnostmi, pokud požadavky na vyřešení zátěžové situace přesahují jeho 

možnosti, je potřeba zapojit copingové strategie. 

Copingové strategie neboli coping se projevují snahou jedince řídit vnitřní nebo 

vnější požadavky transakce osoba – prostředí (Lazarus, 1981, 1993, 2006). Jsou to 

individuálně podmíněné způsoby vyrovnávání se se stresem. Jedinec vykazuje úsilí na 

kognitivní či behaviorální rovině vedoucí k možnosti ovládat, ovlivňovat, omezovat, 

redukovat, minimalizovat, akceptovat a jinak se vyrovnávat s požadavky na něj 

kladenými prostředím. 

Coping má  podle autorů (Folkmanová, Lazarus, 1980, 1984, 1986) dvě  hlavní 

funkce: 

1) Regulovat stres, aktivně řešit příčinu stresu, určitým způsobem zvládnout či 

ovládnout stresovou či zátěžovou situaci - coping zaměřený na problém 

(problem focused coping) 

2) Regulovat emoce a negativní důsledky prožívání stresových a zátěžových situací  

- koping zaměřený na emoce (emotion-focused coping) 
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V obou dvou případech je akcent kladen na kognitivní charakteristiky jedince. 

Kognice řídí psychiku. Určuje to, jak se člověk cítí a jak se chová, resp. člověk 

prostřednictvím kognice řídí své prožívání a chování. Copingové strategie jsou značně 

individuální charakteristika.  Existuje několik hlavních přístupů k identifikaci 

konkrétních copingových strategií (Folkmanová, 1986): 

1) prostřednictvím zaměření se na charakteristiky osobnosti 

2) prostřednictvím analýzy vzájemného vztahu mezi charakteristikami osobnosti a 

konkrétními copingovými strategiemi 

3) prostřednictvím analýzy způsobu, kterým jedinec v minulosti zvládl jednu či 

více stresových a zátěžových situací 

4) prostřednictvím analýzy charakteristik stresových a zátěžových situací  

Osobnostní charakteristiky hrají významnou roli při zvládání stresových situací 

s malou možností řízení, např. onemocnění, problémy v zaměstnání, ztráta blízké osoby 

atd. (Folkmanová, 1986). Oproti tomu copingové strategie se uplatňují především 

v situacích, kdy se jedinec může rozhodovat, např. v nefungujícím partnerském vztahu, 

při hádce s přáteli atd. Případy, kdy zvolená copingová strategie nevede k úspěšnému 

vyřešení stresové či zátěžové situace nemusejí mít nutně negativní dopad na zdraví, 

pohodu a kvalitu života jedince. Nicméně je dokázáno, že opakované selhání 

existujících copingových strategií vede na individuální rovině k různě intenzivním 

prožitkům bezmoci a do budoucna zvyšuje pravděpodobnost pasivního přístupu 

k opakovanému využití těchto strategií. 

Strategie zvládání jsou velmi individuální a je jich celá řada. S jistým 

zjednodušením lze konstatovat, že každý jedinec disponuje vlastním, jedinečným a 

neopakovatelným souborem copingových strategií. Přesto však jednotlivé strategie 

vykazují určité podobnosti, na jejichž základě je možné vytvořit různé kategorizace. 

Autorem jedné z tradičních kategorizací copingových strategií je právě R. S. 

Lazarus (1981), který rozlišuje strategie: 

1) Apatie, zahrnující pocity beznaděje, bezmoci a deprese 

2) Vyhnutí se působení noxy, kdy dominujícím motivem je pocit strachu 

3) Napadení a útoku na noxu, kdy hlavní roli hraje pocit nebezpečí 
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4) Různých druhů činností, které umožňují zaměřit pozornost na posilování 

vlastních zdrojů síly a zdokonalování schopnosti boje s noxou 

2.3 Specifika stáří 

V kapitole nazvané „Specifika stáří“ budeme pozornost věnovat vymezení 

samotného pojmu, poté krátkému exkurzu mezi existující koncepty věnující se stáří a 

stárnutí a nastínění teoretického zázemí a východisek této práce. Tím je epigenetické 

pojetí stáří a práce jednoho z představitelů epigenetického přístupu ke stáří,  E. H. 

Eriksona. Počátek stáří, budeme –li ho chápat jako „konečnou etapu geneticky 

vyměřeného trvání života, počínající cca 60 lety“, spadá do rozmezí sedmého a osmého 

věku člověka (Hartl, Hartlová, 2010, s. 549). Z toho důvodu budou oba věky 

charakterizovány a v další kapitole doplněny a rozšířeny ještě o charakteristiky věku 

devátého (Erikson,1965, Eriksonová, 1999, Bartáková, 2012). 

2.3.1 Teoretické vymezení „stáří“ 

V této kapitole se budeme zabývat problémem teoretického vymezení stáří. Kdy 

lze o člověku říct,  a na základě jakých aspektů, že je starý? A co když to nesouhlasí se 

sebepojetím daného člověka? Podle věku bychom někoho za starého označili, ale co 

když on se tak ještě vůbec necítí a naopak? A jaké faktory určují stáří? Věk, vzhled, 

odchod do důchodu, narození prvního vnoučete nebo např. ztráta reprodukční 

schopnosti či vlastního chrupu? 

Nejhojněji používaným kritériem je věk. V psychologickém slovníku je „senior“ 

definován jako „označení lidí starších 60/65 let“ (Hartl, Hartlová, 2010, s. 520). Stáří 

(old age) jako „konečná etapa geneticky vyměřeného trvání života“, přičemž rané  je 

datováno od 60 do 74 let; vlastní stáří, od 75 až do 89 let; a dlouhověkost od 90 let výše 

(Hartl, Hartlová, 2010, s. 549). 

Výše zmiňované členění lidského života po patnácti letech je typické pro naši 

kulturu, ale není tomu tak všude, např. v Číně vymezují jednotlivá životní období po 

deseti letech (Haškovcová, 2010).  Prvních 20 let je člověk mladý, poté následuje 

období sňatku (20 – 30 let), veřejné činnosti (30 – 40 let), poznání vlastních omylů (40 

– 50 let) a konec rozkvětu, který je vymezen 50 – 60 lety. Tato i další členění jsou 

v praxi zastíněna dnem, kdy člověk odchází do penze, kdy ztrácí status pracujícího 
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člověka a začíná pobírat „starobní důchod“. Takto striktně určený počátek stáří, konce 

dospělosti a produktivního věku je sociálním konstruktem a o svém nositeli však 

vypovídá pouze to, že odpracoval určitý počet let a že mu vznikl nárok na měsíčně 

vyplácený finanční obnos. 

Stáří je nutné chápat jako komplexní a rozmanitý jev, dotýkající se tělesných, 

psychických, sociálních a duchovních aspektů lidského života (Baltes, 2009). Lidský 

život lze rozdělit do 4 období, z čehož stáří zahrnuje dvě poslední (s.12): 

• rané – třetí období: 60 – 80 let 

• pozdní - čtvrté období: 80 a více 

Pro rané stáří je charakteristická aktivita a nezávislost. Involuční procesy se 

začínají objevovat až ve čtvrtém období, kdy dochází k postupné regresy na fyzické, 

psychické a sociální rovině. Laslett (1999) o tomto čtvrtém období říká, že se člověk, 

postupně vrací do stavu, kdy je závislým na péči druhých osob, stejně jak tomu bylo při 

jeho zrození. 

Moderní klasifikace stáří stále více zdůrazňují pozitivní aspekty stáří a stárnutí. 

Optimisticky ladění přístup ke stáří souvisí se zlepšováním funkčního stavu dnešních 

seniorů a vyspělou medicínskou péčí (Zavázalová a kol., 2001; Holmerová a kol, 2002 

cit dle Ondrušová, 2011).  Zároveň lze konstatovat narůstající střední délku života, tj. 

očekávaná doba života (life expectancy) a s ní související posun v periodizaci stáří (s. 

17): 

• 65 – 74 let: mladí senioři (young old) 

• 75 – 84 let: staří senioři (old old) 

• 85 a více let: velmi staří senioři (very old old) 

Je zajímavé podívat se na věkovou strukturu společnosti, jako na něco, co není 

dáno od přírody, přestože je to častým argumentem, ale jako na účelovou konstrukci 

(Šmausová, 2004). Určí se věk, který jakoby od přírody diskvalifikuje své nositele. 

V naší kultuře se jedná o tzv. seniorský věk. „Senior“ je dnes nejčastěji používaným 

pojmem sloužícím k označení člověka žijícího v etapě stáří. Současnou seniorskou 

populaci lze definovat slovy (Ondrušová, 2011, s. 16):  
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• Heterogenita 

• Ohroženost 

• Převaha žen 

Heterogenita poukazuje na fakt, že dnešní senioři tvoří jednu z nejrozmanitějších 

skupin lidí ve společnosti. Řada obtíží, které lidem stáří přináší, je způsobena tím, že 

senioři jsou vnímáni jako homogenní skupina lidí, jejichž funkcí ve společnosti je starat 

se o potomky svých vlastních dětí, jež musejí pracovat a budovat kariéru (Tews, 1979).  

Problémem je, že prarodičovská funkce je jediným možným statusem, což pro takto 

heterogenní a čím dál tím početnější skupinu lidí, je nedostatečné.   

Ohroženost seniorské populace je nejvážnější v oblasti soběstačnosti a 

schopností vyrovnat se s případnou částečnou či úplnou závislostí na ostatních 

(Ondrušová, 2011). Podobně ohrožení spočívá i schopnosti adaptovat se na mnoho 

změn jakými jsou např. již zmíněný odchod do důchodu a s ním související změna 

sociálních rolí a ekonomické situace,  schopnost vyrovnat se se ztrátou životního 

partnera, rodičů a dalších členů rodiny, přátel a známých a s ní spojenou osamělostí a 

v neposlední řadě se zdravotními, často chronickými, komplikacemi. Mnoho seniorů je 

postaveno před těžké rozhodnutí odejít navždy do ústavního zařízení.  

Vymezit pojem stáří není nikterak snadné. Za prvé se jedná o široký jev, 

skládající se z řady komponent a za druhé se jedná o sociální konstrukt, který je často 

užíván účelově a nepřesně vzhledem k charakteristikám svého nositele. 

2.3.2  Existující koncepty stáří 

Problematikou stáří a stárnutí se zabývá řada odborných publikací, které pružně 

reagují na současný demografický trend stále se zvyšujícího počtu lidí nacházejících se 

v „seniorské“ fázi života (Ondrušová, 2011).  Jednotlivé koncepty zdůrazňují různé 

aspekty stáří. Autorem roztřídění teorií stáří a stárnutí do skupin dle kritérií, na která se 

zaměřují, je prof. Tavel (2009, s. 19 – 40), který identifikoval 8 skupin: 

1) Teorie stárnutí zdůrazňující biologický aspekt 

2) Kvalitativní modely stárnutí 

3) Teorie růstu 

4) Kognitivní teorie 
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5) Teorie kontinuity 

6) Kulturně- antropologické teorie 

7) Interakční model dlouhověkosti a pocitu spokojenosti ve stáří 

8) Teorie úspěšného stárnutí 

 

Vzhledem k cíli naší práce jsou nejzajímavější kvalitativní modely stárnutí a 

teorie úspěšného stárnutí. Kvalitativní modely se zaměřují na životní úkoly typické pro 

jednotlivá období a změny struktur způsobené jejich úspěšným či neúspěšným 

zvládnutím (Tavel, 2009). Příkladem tohoto modelu je Eriksonův přístup (viz kap. 

2.3.3) a Havighurstova teorie vývojových úloh popisující jednotlivé situace, s kterými 

se jedinec v daném období musí vypořádat. Po 60. roce života se podle autora jedinec 

musí vypořádat s následujícími úkoly (Bellack, Edlund,1992, cit. dle Tavel, 2009, s. 

23): 

• přizpůsobení se úbytku síly a zdraví 

• přizpůsobení se důchodu a redukování příjmu 

• přizpůsobení se smrti partnera 

• přijetí a zařazení se do věkově přiměřené skupiny 

• přijetí a pružné přizpůsobení se nové sociální roli 

• příprava na smrt 

 

Výčty úkolů řazených do seniorského věku se u jednotlivých autorů mírně liší. 

Princip těchto teorií je ale stejný: člověk se ve stáří musí úspěšně vypořádat s určitými 

úkoly, jinak mu hrozí ztráta důvěry v sebe, pocity studu, viny a méněcennosti, zmatení 

identity, izolace, stagnace a zoufalství (Eriksonová, 1999). 

Teoretici úspěšného stárnutí zkoumají kritéria vedoucí k úspěšnému stárnutí 

(Tavel, 2009). Kritéria lze rozdělit do dvou velkých skupin na objektivní a subjektivní. 

Objektivní se dále dělí na normativní, která popisují ideální stav odpovídající danému 

období, např. Eriksonův model osmi věků člověka a kritéria založená na schopnosti 

adaptace. Mezi objektivní kritéria patří např. dlouhověkost a příjem domácnosti.  
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2.3.3 Sedmý a osmý věk člověka 

Erika H. Eriksona (1965) se podrobně zabýval vývojem člověka v díle 

„Childhood and Society“. Jeho koncepce je ovlivněna základními teoriemi 

psychoanalýzy, konkrétně teorií psychosexuálního vývoje a teorií ega (Erikson, 1999). 

V kapitole „Eight Ages of Man“ popisuje jednotlivé vývojové fáze, tzv. věky člověka. 

Každá fáze je charakterizována vývojovým úkolem, který je potřeba v danou dobu 

vyřešit. Jedná se o konflikt dvou základních vlastností, syntonních a dystonních 

(Erikson, 1999). Syntonní prvky podněcují růst a expanzi jedince, nabízejí mu cíle, 

zatímco dystonní ho inhibují. Konflikt a z něho pramenící tenze je zdrojem růstu, 

ctnosti a odevzdání. V každém stádiu se vyvíjí psychosociální ctnost, která činí mladého 

člověka způsobilým ke vstupu do generačního cyklu a dospělého k jeho uzavření. 

Stáří a stárnutí se věnují poslední dvě stádia. Erikson označuje sedmý věk jako 

dospělost a osmý věk jako stáří (Erikson, 1965). Níže jsou popsány charakteristiky 

zmíněných dvou věků. 

Sedmý věk člověka je charakterizován konfliktem generativity a stagnace. 

Ctností tohoto období je péče. Člověk je nejen bytostí učící se, ale i učící. 

Nejen mladší generace je závislá na generaci starší, ale i naopak. Dospělý 

jedinec potřebuje, aby ho někdo potřeboval a tím, koho vychovává,  je 

motivován. Generativita spočívá jak ve výchově mladší generace, tak 

v produktivitě a kreativitě, tedy ve snaze neselektivně a nezištně pečovat o 

členy společnosti. Stagnace je takové chování, kdy se jedinec stahuje 

z kontaktu se svým okolím a není přínosem pro společnost. 

 

Osmý věk člověka spočívá v konfliktu integrity a zoufalství. Ctností je 

moudrost vnikající u těch jedinců, kteří se dokáží vyrovnat s postupným 

oslabováním integrity. V tomto období se obvykle hlásí o slovo involuční 

procesy, které udržení integrity znesnadňují a v některých případech i zcela 

znemožňují. Osobní desintegrace se s různou intenzitou projevuje ve třech 

úrovních: tělesné, psychické a sociální. Pro integritu ega je podstatné, aby se 

jedinec ve svém životě projevoval jako původce věcí, myšlenek a bytostí. 

Takový jedinec si je vědom řádu a smyslu svého života. To mu pomáhá 
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překonat strach ze smrti. V opačném případě se strach ze smrti dostavuje. 

Jedinec pak zakouší zoufalství pramenící z nedostatku času a s tím 

související nereálností vyzkoušet jinou cestu k integritě. Opakem moudrosti 

je tedy stav, kdy jedinec opovrhuje sám sebou a lituje času, který mu byl dán 

a který promarnil.  

Rozdíl mezi sedmým a osmým věkem je obrovský. Aktivní a produktivní 

jedinec je náhle vyzýván, aby zpomalil či se úplně zastavil. Činorodost je střídána 

nucenou pasivitou. Dnešní společnost je primárně orientována na výkon. Jedinec žijící 

v sedmém věku je výkonný a společnosti prospěšný. Svůj status čerpá především skrze 

generativitu, skrze ty o koho pečuje, skrze schopnost živit a starat se o členy své rodiny, 

event. společnosti, skrze svou kariéru. Co ale jedinec, který je již v důchodu, jehož 

schopnost postarat se o druhé (a někdy i sám o sebe) je významně oslabena? Z čeho má 

takový jedinec čerpat životní spokojenost? Kde má vzít sílu na to čelit involuci a 

problémům, které s sebou stáří přináší? Jak úspěšně stárnout? 

2.3.4 Devátý věk člověka 

Po smrti E. H. Eriksona, rozšířila jeho manželka Joan M. Eriksonová knihu „The 

Life Cycle Completed“ o deváté stádium životního cyklu, které v původním pojetí osmi 

fází vývoje identity nebylo obsaženo. Deváté stádium pojednává o období devátého a 

desátého decennia. Revize obsahuje doplnění charakteristik osmé fáze a popis fáze 

deváté. Charakteristiky vycházejí ze subjektivní zkušenosti manželů Eriksonových 

s devátou a desátou dekádou lidského života.  

Všechny ctnosti zahrnuté do stádií životního cyklu se neustále vyvíjejí (Erikson, 

1999). Člověk by tedy v  ideálním případě měl ve stáří disponovat osmi různě 

vyvinutými ctnostmi. Eriksonová (1999) ve své revizi upozorňuje na pořadí syntonních 

a dystonních prvků. V devátém stádiu se dystonií prvky dostávají do popředí, na první 

místo, zatímco v předchozích osmi stádiích je tomu vždy naopak. V průběhu života 

jsme konfrontováni se situacemi, které posouvají dystonií prvky do dominantnějších 

pozic a stáří samo o sobě je takovou okolností. Jedinec žijící v devátém věku se potýká 

s: 
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NEDŮVĚROU V SEBE A SVÉ SCHOPNOSTI 

Na vytvoření základní důvěry se podílí mnoho faktorů, především však kvalita 

péče o dítě a geny (Erikson, 1999). Je jisté, že každý žijící člověk má pocit základní 

důvěry, neboť bez ní by nemohl přežít. S ohledem na principy Eriksonovy teorie vývoje 

identity (1965) lze vyvodit i závěr, že každý člověk má do jisté míry rozvinutou ctnost 

naděje. S přibývajícími léty přibývá zkušeností, kdy je jedinec konfrontován s vlastní 

bezmocí, kdy ztrácí vlastní důstojnost, kdy je odkázán na pomoc druhých. Už se 

nemůže spolehnout na své schopnosti tak jako dříve. Obtížnými se pro něj mohou stát i 

běžné každodenní činnosti. Důležité je, aby si do poslední chvíle zachoval naději. 

Umění radovat se z maličkostí a vidět krásu v samozřejmosti nově příchozích dnů je 

projevem přítomnosti naděje. 

V bakalářské práci „Devátý věk člověka: narativní analýza autobiografických 

vyprávění“ respondenti žijící v deváté a desáté dekádě života akcentovali témata rodiny, 

dobrých vztahů s jejími členy a zkušenosti se spolehlivě poskytovanou péčí, jako to „o č 

v životě běží“,  tedy jako životní téma (Bartáková, 2012). Konkrétně se jednalo např. o 

otce, který pečoval o blaho celé obce a byl tak respondentovi, tehdy ještě malému 

klukovi vzorem, nebo matky, která obětovala lásku k muži kvůli štěstí své dcery, naší 

respondentky, nebo velká rodina a dobré vztahy mezi jejími členy, o nichž nám 

vyprávěla respondentka. Vzhledem k výše zmiňovaným životním tématům je možné u 

respondentů usuzovat na existenci základní důvěry a naděje. Z řady výzkumů (např. 

Koening; Strawbridge et al., cit. dle Křivohlavý, 2009) vyplývá, že významným 

zdrojem naděje u seniorů je kromě nejranějších zkušeností s kvalitou poskytované péče 

i víra v Boha. 

 

STUDEM A POCHYBAMI 

Lidem v devátém stádiu hrozí pokles sebedůvěry, stud ze ztráty sebekontroly a 

pochyby ve své schopnosti (Eriksonová, 1999). Je čím dál tím těžší důvěřovat 

v autonomii svého těla a svých životních voleb. Podobně jako v dětství začínají přibývat 

situace, kdy o tom, co s jedincem bude, rozhodují převážně druzí. V důsledku nedůvěry 

v autonomii těl a životních rozhodnutí může u seniorů docházet ke vzrůstu intenzity 

pocitů studu.  
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VINOU 

Rizikem iniciativy je pocit nepřiměřenosti a viny, což pro stáří platí 

mnohonásobně více. Eriksonová (1999) říká, že ve stáří narůstá riziko pocitů viny 

souvisejících s realizací projektu, který přímo nesouvisí s každodenními, především 

základní životní potřeby zajišťujícími potřebami. Po osmdesátce je iniciativa chápána 

spíše jen jako pozoruhodné nadšení. Samotné vědomí cíle je ochablé, jedinec je plně 

zaměstnán běžnými každodenními povinnostmi, ze kterých nesmí polevit. V rámci 

předchozího výzkumu jsme hovořili s třemi osobami staršími osmdesáti let. Všichni tři 

jsou aktivní a za svou iniciativu necítí pocity viny (Bartáková, 2012). Devadesátiletá 

respondentka je velmi činorodá a během týdne se stýká s rodinou a pěstuje kulturu. 

Téměř osmdesátipětiletý pán o sobě říká, že „vegetuje“ v důchodu a jeho vrstevnice je 

zaměstnaná na plný úvazek. V práci je spokojená, myslí si, že ji tam mají ostatní rádi, a 

kdyby to bylo možné, tak by tam trávila ještě více času. Otázkou je, zda bychom ke 

stejnému výsledku dospěli i v rozhovoru opakovaném po uplynutí určitého času. 

 

POCITEM MÉNĚCENNOSTI 

V dnešní době jsou lidé hodnoceni především podle svých schopností 

(Eriksnová, 1999). Být schopný je jakýmsi imperativem moderní doby orientované na 

výkon. Podle tohoto imperativu jsou staří lidé nuceni přijmout a vyrovnat se se svou 

nedostatečností. Pro jedince je stále těžší splňovat požadavky společnosti, která 

prezentuje aktivní a dravé mládí jako ideál dokonalosti a schopnosti. 

V našem výzkumu se ukázalo, že zdroj pocitu kompetence je pro respondenty 

natolik významný, že tvoří součást jejich sebeobrazu a tedy i identitu (Bartáková, 2012). 

Zde je patrné, že ztráta zdroje pocitu kompetence může být, vzhledem k významu, který 

je jí na subjektivní rovině jedincem a na objektivní společností, připisován, pro identitu 

jedince zcela devastující. Pocit méněcennosti je velkou překážkou pro úspěšné stárnutí. 
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ZMATENÍM IDENTITY 

Zmatení identity v období stáří souvisí s nejasností toho, jakou roli má jedinec 

zastávat a jak začlenit dřívější role do současné identity (Eriksonová, 1999).. Jedná se o 

neúspěšnou integraci dřívějších rolí do současné identity. Tento jev souvisí s kategorií 

„Sebeobrazy“. V naší práci (viz Bartáková, 2012) bylo použito připodobnění k Čapkově 

(1971) myšlence o zástupu možností tvořící jednotu osobnosti, tedy identitu. To 

odpovídá představě mnoha rolí, které jedinec ve svém životě zastával a zastává. 

Všechny tyto role je potřeba začlenit do jedné identity. Čím větší je přitom rozdíl mezi 

rolemi zastávanými v minulosti a těmi současnými, tím se riziko zmatení rolí zvyšuje 

(Miller in Stuart-Hamilton, 1999).  

 

IZOLACÍ 

Aby mohl stárnoucí jedinec ve stáří prožívat pocity intimity a lásky je potřeba, 

aby v dospělosti realizoval hluboké intimní vztahy, kterým se plně odevzdal, nezávisle 

na tom zda se jednalo o partnerství, péči o potomky, umění, literaturu nebo vzdělanost 

(Eriksonová, 1999). Později může člověk bojovat proti izolaci a pocitům opuštěnosti a 

těšit se vzpomínáním na tyto vztahy. S mírou izolace souvisí také schopnost jedince 

osvojit si nové způsoby navazovaní kontaktů. Ve stáří bývají některé dosavadní 

způsoby negativně ovlivněny novými problémy, zdravotními komplikacemi a ztrátou 

některých schopností. Na toho, kdo se s tím nevyrovná, čeká izolace. 

 

STAGNACÍ 

V osmdesáti a devadesáti letech pociťuje jedinec úbytek energie a snižuje se 

jeho schopnost rychle se přizpůsobit novým podmínkám (Erikson, 1999). Částečné 

stažení se z generativity je proto očekávané a do jisté míry i vítané. Důležité je, aby 

člověk v tomto období zcela nerezignoval na péči o druhé a tvořivost. Lidé žijící se 

stárnoucí osobou by si měli uvědomit, že stažení se z generativity může být pociťováno 

bolestně. Člověk potřebuje být potřebován a to platí o každém věku. 
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ZOUFALSTVÍM 

Jedinec se v průběhu života učí být taktním a moudrým. Ti, kdo se stanou 

znechucenými a otrávenými zvolili nejsnazší cestu. Podle Eriksonové (1999, s. 107) 

spočívá moudrost ve „schopnosti vidět, dívat se a rozpomínat se, naslouchat, slyšet a 

pamatovat si.“ Integrita tedy klade požadavek na dobré smyslové vnímání, které ale ve 

stáří bývá značně oslabeno. S postupujícím věkem bývá stále obtížnější odvrátit 

zoufalství. Při čemž se už nejedná o retrospektivní zoufalství pramenící z nevyužitých 

příležitostí, které je charakteristické pro osmé stádium, ale z každodenních obtíží, 

s nimiž je jedinec neustále konfrontován. Musí se také vyrovnat se všemi ztrátami, které 

v životě utrpěl a které jsou čím dál častější. Úmrtí rodičů, sourozenců, partnera, přátel a 

někdy i vlastních dětí připomínají všudypřítomnou smrt. Právě v tomto období je 

testována základní důvěra vytvořená v kojeneckém období. Dokud má člověk naději, 

má pro co žít. 

Jedinec je ve stáří konfrontován s nedůvěrou v sebe a své schopnosti, s pocity 

studu, viny, méněcennosti, se zmatením vlastní identity, s izolací, se stagnací a se 

zoufalstvím. Devátý věk člověka primárně testuje základní důvěru, vytvořenou 

v kojeneckém období, přičemž ctnostmi stáří jsou moudrost a integrita. 

Eriksonová (1999)  v souvislosti s úspěšným stárnutím hovoří o tzv. 

gerotranscendenci. Dosáhnout jí může každý, kdo se ve stáří dokáže vyrovnat 

s dystonními prvky. Gerotranscendence je cílem procesu směřování k zrání a moudrosti. 

Je prožívána jako stav klidu mysli, který se projevuje stažením se z každodenního 

spěchu, stresu a usilování o něco.  

Cílem naší práce je skrze analýzu rozhovorů s lidmi, o kterých se říká, že hezky 

zvládají stáří, tzn. s lidmi, kteří jsou svým okolím považováni za ty, kdo úspěšně 

stárnou, identifikovat konkrétní strategie umožňující zvládnout potíže přicházející ruku 

v ruce se stářím. Řečeno terminologii manželů Eriksnových chceme identifikovat 

strategie vedoucí ke gerotranscendenci. 

 

 

 



34 
 

 

3 EMPIRICKÁ ČÁST 

Třetí kapitola se věnuje výzkumu úspěšného stárnutí, který jsme realizovali 

v první půlce roku 2014. Nejprve nastíníme základní teze a východiska zvolené 

metodologie. Kapitola 3.1 se věnuje kvalitativnímu přístupu v psychologii, jeho 

zdrojům a základním principům. V kapitole 3.2 bude charakterizován narativní přístup 

v psychologii a následně podrobněji rozebrány použité nástroje tzn. narativní výzkum 

(3.2.1), narativní analýza (3.2.2) a narativní interpretace (3.2.3). V kapitole 3.3 bude 

specifikován cíl práce a bude vyslovena hlavní výzkumná otázka včetně otázek 

doplňujících. Kapitola 3.4 je věnována charakteristice výzkumného postupu. 

Specifikován bude výzkumný soubor a kritéria výběru (3.4.1), budou zmíněny 

charakteristiky vybraných osob včetně důvodu, proč byly zařazeny do výzkumného 

vzorku (3.4.2). Následně se budeme věnovat metodice sběru dat (3.4.3), přiblížena bude 

technika narativního rozhovoru, použitý scénář rozhovoru a etické principy, kterými 

jsme se při sběru dat řídili. Následující část bude věnována způsobu zpracování 

sesbíraných dat, resp. použitým analytickým procedurám (3.4.4). V kapitole 3.5 budou 

rozhovory podrobeny narativní analýze a interpretaci, resp. kategorie vyskytující se 

v textech budou analyzovány z perspektivy hlavní výzkumné otázky (3.5.1 a 3.5.3). 

Kapitola 3.6 je shrnutím a interpretací empirické části práce. 

3.1 Kvalitativní p řístup v psychologii 

Po celou dobu realizace výzkumu úspěšného stárnutí jsme se pohybovali na poli 

kvalitativního přístupu. S ohledem na cíl práce jsme jako teoretické a metodologické 

východisko zvolili hermeneuticko-narativní přístup. Práce se hlásí k tzv. 

hermeneuticko-fenomenologické myšlenkové tradici (Miovský, 2005). 

Hermeneutika neboli „umění interpretace“ není nic nového. Nejprve byla 

orientována na výklad a interpretaci Bible, později právních norem a obecně významu 

textu, výtvarného umění a hudby (Hartl, Hartlová, 2010; Miovský, 2005). Základním 

principem tohoto „umění“ je hermeneutický kruh, který předpokládá „…dialektickou 

totožnost interpretujícího s interpretovaným, a to na podkladě procesu, v němž opětovně 

postupujeme od části k celku, od celku k části, abychom mohli najít cestu ke stanovení 

jednotného smyslu interpretovaného textu (Hroch, 1997, s. 15).“ 
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Fenomenologická tradice je neodmyslitelně spjata s velkým kritikem 

pozitivismu Edmundem Husserlem (Plháková, 2006). Jedná se o přístup, který říká, že 

by člověk neměl přistupovat k věcem s a priori daným přesvědčením, nýbrž usilovat o 

tzv. návrat k věcem samým. Významným metodologickým principem je tzv. 

fenomenologická redukce, čili schopnost pozorovatele odhlédnout od své vlastní 

intencionality a zaujmout postoj „nezainteresovaného diváka“. 

„Kvalitativní výzkum je orientován na analýzu konkrétních případů 

odehrávajících se ve specifickém čase a místě, při čemž vychází z výrazů lidí a aktivit 

v jejich lokálním kontextu“ (Flick, 2009, s. 21). Vznáší na výzkumníka požadavek 

přistupovat k interpretaci materiálu bez předchozích předpokladů a hypotéz, zkoumat 

jevy v  přirozených podmínkách a dávat jim smysl v termínech významů, jež jim 

připisují samotní aktéři (Čermák, 2002). Při analýze dat se uplatňuje induktivní postup 

(Švaříček, Šeďová, 2007). Výstupem je formulování nové hypotézy či teorie platné 

pouze pro výzkumný soubor, na kterém byly pořízeny (Smékal, cit. dle Švaříček, 

Šeďová, 2007, s. 24).  

Níže uvádíme přehled zásad kvalitativního výzkumu (Hendl, 1999, s. 43 – 45): 

• Otevřenost – k osobám, situaci a použitým metodám 

• Zahrnutí subjektivity  – částečná identifikaci se zkoumaným jevem 

(osobou, prostředím) 

• Procesuálnost – výzkumný akt je procesem, v jehož průběhu se mění 

jeho jednotlivé prvky (metody, způsoby interpretace výzkumníka i 

subjektů, atd.) 

• Reflexivita – připravenost výzkumníka reagovat na změny podmínek  

• Zaměření na případ  

• Historicita a kontextuálnost  

• Problematizace determinovanosti – kvalitativní výzkum má odhalit, 

jak lidé aktivně odpovídají na podmínky, vše je v neustálém pohybu 

• Iterativní heuristika  – plán výzkumu je často poznamenán počáteční 

nejistotou o směrech možného zkoumání, analytický proces začíná 

obvykle již ve fázi sběru dat, při čemž získané výsledky ovlivňují další 

sběr dat i plán výzkumu 
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3.2 Narativní přístup v psychologii 

Cílem práce je porozumět zkušenosti lidí úspěšně prožívajících životní etapu 

stáří. Porozumět tomu, jaké je to být v jejich kůži, jak to dělají, že to stáří tak pěkně 

zvládají. Zvoleným teoretickým a metodologickým nástrojem vedoucím k tomuto cíli je 

hermeneuticko-narativní přístup (Čermák, 1999, 2002). Prostředkem i cílem zároveň je 

vyprávění respondentů. Vyprávění nabízí prostor pro nové interpretace a zároveň je 

zdrojem cenných informací o respondentovi, neboť on je tím, kdo s ohledem na 

konkrétní situaci a kontext určuje, co bude nakonec ve vyprávění zahrnuto a co nikoliv, 

jakým způsobem budou události uspořádány do děje a jaký význam jim bude 

přisuzován. Lidé se vyprávěním snaží dát svému životu smysl, podobně jako 

výzkumník, který se snaží dát smysl textu prostřednictvím interpretace. Výzkumník je 

tak v roli toho, kdo „interpretuje interpretace“, „rekonstruuje konstrukce“ či „převypráví 

vyprávění“ (Chrz, 2004, 2007).  

3.2.1 Narativní výzkum 

Narativní výzkum vychází z předpokladu existence více pravdivých popisů 

lidské reality a tedy i více správných způsobů interpretace textu (Čermák, 2002). 

Narativní přístup obhajuje pluralismus, relativismus a subjektivitu. Východiskem i 

cílem narativního výzkumu je vyprávění. Skrze vyprávění může jedinec dávat smysl, 

koherenci a kontinuitu prožitým zkušenostem. Samotné vyprávění se v průběhu času 

může měnit a jeho podoba je ovlivněna kontextem, tzn. kde a komu respondent svůj 

příběh sděluje. Kontext ovlivňuje způsob, jakým jsou příběhy vyprávěny, co je do děje 

explicitně zahrnuto a co naopak zůstává skryto, jak jsou jednotlivé události uspořádány 

a jaký význam je jim přisuzován. 

3.2.2 Narativní analýza 

Cílem  narativní analýzy je popis struktury vyprávění a snaha objasnit volbu 

dané formy (Švaříček, Šeďová, 2007). Využívány jsou nástroje z jazykovědných 

disciplín především ze sémiotiky, literární teorie a lingvistiky. Výzkumník si zvolí 

předmět analýzy, např. žánr, metaforu, metonymii, archetyp či zápletky. Svou pozornost 

může zaměřit také na identifikaci opakujících se témat ve vyprávění, která následně 

analyzuje  z perspektivy některé kategorie narativní konstrukce (Chrz, 2004).  
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3.2.3 Narativní interpretace  

Neexistuje jednotné terminologické pojetí narativní interpretace, např. Hendl 

(1999) ztotožňuje pojmy analýza a interpretace. Švaříček a Šeďová (2007) je rozlišují, 

přestože připouštějí, že jednotlivé procesy nelze od sebe striktně oddělit, neboť se 

během zpracování sesbíraných dat prolínají. Interpretaci pak pokládají za pozadí 

procesu psaní a analýzy. Rozdělují ji na primární, probíhající současně s analýzou a 

sekundární, která pak pokračuje společně s dalším psaním. Analýza a interpretace 

v narativním přístupu spolu velmi úzce souvisí, představuje neustálý pohyb od části 

k celku a od celku k části (Čermák, 2006). 

3.3 Cíl a výzkumné otázky  

Práce si klade za cíl prozkoumat strategie stojící v pozadí schopnosti 

respondentů úspěšně zvládat stáří a úkoly, jež tato životní etapa přináší. Úspěšné stáří je 

stav subjektivně prožívaný jako životní štěstí a spokojenost. Vycházíme z předpokladu, 

že úspěšné stárnutí je sociálním konstruktem a neexistuje jednotná představa úspěšně 

stárnoucího člověka.  

Jako nejvhodnější nástroj vedoucí k porozumění zkušenostem respondentů, o 

kterých se říká, že „hezky“ zvládají stárnutí, byl zvolen narativní přístup. Narativní 

přístup umožňuje uchopit danou problematiku z perspektivy respondentů a zachytit 

jedinečnost a hloubku způsobů, kterými se vyrovnávají se stářím a stárnutím.  

Na základě sesbíraných rozhovorů a témat, o kterých respondenti hovořili, byla 

specifikována hlavní výzkumná otázka.  

Hlavní výzkumná otázka: 

„Jaké jsou strategie lidí, o nichž se říká, že „hezky“ zvládají stárnutí?“ 

Hlavní výzkumná otázka je specifikována následujícími otázkami: 

• „Jak respondenti prožívají stáří?“  

• „Jak se jim v této životní etapě žije?“  

• „Kdy zaregistrovali, že se v jejich životě stáří objevilo?“ 

• „Jak to pokračovalo?“ 
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• „Co by doporučili svému příteli, kdyby se jich zeptal, jak to dělají, že to 

stárnutí tak pěkně zvládají?“ 

• „Jak si vysvětlují, že někteří lidé zvládají stáří lépe než druzí?“ 

• „Co považují ve svém životě za důležité?“ 

• „Co považují v životě za důležité?“ 

• „Jaké mají vize, plány a očekávání od budoucnosti?“ 

• „Jak bilancují svůj dosavadní život?“ 

• „Je něco, co by na svém životě změnili, kdyby mohli?“ 

• „Jaký mají názor na smrt a umírání?“ 

• „Co je baví?“ 

• „Jak vypadá jejich běžný den?“ 

Množství výzkumných otázek souvisí s komplexností zkoumaného jevu. 

Smyslem našeho výzkumu je porozumět závěrečné fázi života člověka v kontextu 

subjektivního prožívání lidí, kteří v této fázi žijí a zároveň ji „hezky“ zvládají. Označení 

„hezké“ nebo „pěkné“ zvládání stárnutí používáme pro takové stárnutí, které je 

optimální, pozitivní nebo úspěšné (Baltes, 1994, in Tavel, 2009).   

3.4 Charakteristika výzkumného postupu 

Tato část práce, věnovaná charakteristikám výzkumného postupu, je uvedena 

specifikací výzkumného souboru a kritérií výběru do výzkumu. Následovat budou 

„medailonky“ respondentů tvořících výzkumný soubor včetně zdůvodnění výběru. 

Následně se budeme věnovat metodice sběru dat, přiblížena bude technika narativního 

rozhovoru, použitý scénář rozhovoru a etické principy, kterými jsme se při sběru dat 

řídili. V závěru popíšeme způsob zpracování sesbíraných dat, resp. použité analytickým 

procedury. 

3.4.1 Výzkumný soubor 

Soubor dat je tvořen semistrukturovanými narativními rozhovory (přepis viz 

Přílohy). Sběr těchto dat proběhl v první polovině roku 2014. Samotné rozhovory se 

uskutečnily v bytech respondentů a respondentek nebo v kavárně. Rozhovory nebyly 

ničím rušeny.  
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Kritériem výběru byl věk nad sedmdesát let a informace, že je daná osoba známa 

pro svou schopnost dobře, pěkně, úspěšně, aktivně apod. stárnout. Do výzkumného 

vzorku jsme hledali lidi, o kterých se říká, že úspěšně stárnou. Ptali jsme se lidí, jestli 

znají někoho, kdo stáří „hezky“ nebo „pěkně“ zvládá. Označením „hezké“ nebo 

„pěkné“ zvládání stárnutí jsme měli na mysli takové stárnutí, které je optimální, 

pozitivní nebo úspěšné (Baltes, 1994, in Tavel, 2009).   

Jinými slovy, ptali jsme se lidí, jestli neznají někoho, o kom se říká, že umí 

stárnout, že stárne s gustem, že se se stářím dobře vyrovnává, že ho dobře zvládá atd. 

Tyto lidi jsme pak oslovili s žádostí o rozhovor pro účely výzkumu úspěšného stárnutí. 

Samotný výběr respondentů byl závislý i na ochotě a schopnosti spolupracovat. 

Konkrétní důvody zařazení do výzkumného vzorku, tzn. proč se o respondentovi říká, 

že „hezky“ zvládá stárnutí, uvádíme níže (viz 3.4.2). Rozhovory, které v průběhu 

procesu terénního sběru dat, nesplnily některé ze zmiňovaných kritérií, byly následně ze 

souboru dat vyřazeny.  

Soubor dat je tvořen  5 semistrukturovanými narativními rozhovory se seniory 

od 75 do 93 let. Celková délka rozhovorů je 6 hodin 38 minut. Mezi respondenty jsou 3 

ženy a dva muži, což přibližně odpovídá rozložení podle pohlaví v dané populaci 

(Český statistický úřad, 2009).  

Práce se řídí principem důvěrnosti, informovaným souhlasem a zpřístupněním 

závěrů výzkumu respondentům (Švaříček, Šeďová, 2007). Rozhovory byly se 

souhlasem respondentů nahrávány na diktafon. Informovaný souhlas s výzkumem, 

nahráváním na diktafon a způsobem nakládání s daty byl taktéž nahrán na diktafon. 

V kvantitativně pojatém výzkumu by daný vzorek osob nebylo možné 

považovat za reprezentativní. Tato práce ale vychází z metodologických principů a 

postupů kvalitativního výzkumu, ve kterém se výzkumník mimo jiné vzdává „představy 

o nezbytnosti výzkumu u statisticky významné části populace, aby bylo možné 

formulovat psychologicky spolehlivé závěry“  (Čermák, 2002). 

3.4.2 Charakteristika jednotlivých osob 

Za účelem charakteristiky zkoumaného vzorku uvádíme popis aktuální situace 

respondentů, důvod zařazení do výzkumného vzorku,  proč se o respondentovi říká, že 
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hezky zvládá stárnutí,   kontext, ve kterém bylo vyprávění realizováno, respektive pro 

koho bylo vyprávění konstruováno a prostředí, kde se kontakt uskutečnil, např. domov, 

kavárna atd.. 

1. Pan Tomáš: „Mít ještě hodně práce, aby člověk nepřemejšlel nad ničím“  
(80 let, délka rozhovoru 1:36:07, březen 2014) 

• Situace: Respondent žije v rodné vsi v rodinném baráku, který postavil 

vlastníma rukama, obývá spodní patro, v horním patře žije jeho dcera 

s partnerem, dvě vnoučata, přítel vnučky a pes. Respondent přepsal na 

dceru svůj majetek. Rodina s ním udržuje minimální kontakt, tzn. 

pozdraví se, když se potkají, řeší spolu technické záležitosti jako např. 

dělba služeb u kotle atd. Respondent se stará o slepice a králíky, barák, 

les a chatu v lese. Je ovdovělý. 

• Důvod: Životní optimismus, elán, aktivní hledání způsobů jak čelit 

samotě a zhoršujícímu se zdravotnímu stavu, zájem o osobnostní rozvoj. 

• Kontext: Respondent hovořil s dcerou muže, který jako dítě žil ve stejné 

vesnici. 

• Prostředí: Rozhovor se odehrál u respondenta doma, nebyl ničím a 

nikým přerušen ani nebyl nikterak limitován časem (byla neděle 

odpoledne, venku bylo nevlídně). 

 

2. Paní Johanka: „Žádný den se neopakuje.“ 
(89 let, délka rozhovoru 1:17:33, duben 2014) 

 
• Situace: Respondentka je významná česká sinoložka, japanoložka, 

překladatelka a spisovatelka. Vystudovala FF UK a Graduate School 

Harvardské univerzity v Cambridge. Z univerzitních titulů získala 

doktorát filozofie (PhDr.), hodnost CSc. a docenturu Karlovy univerzity. 

Zabývala  se terénním výzkumem orální literatury v ČLR, působila na 

katedře věd o zemích Asie a Afriky FF UK na oboru sinologie.  

Předmětem jejího odborného zájmu je čínská a japonská orální literatura. 

Od konce 80. let se soustředila na studium estetiky čínských a 

japonských zahrad. 

Je spoluzakladatelkou Bonsai klubu Praha, čestnou členkou Univerzitní 
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bonsajové společnosti v Budapešti, byla dlouholetou předsedkyní Česko-

čínské společnosti a členkou řady mezinárodních učených společností 

(The Asiatic Society of Japan, Tokio, The Japan Society, New York, 

Nordic Institute of Folklore, Finsko, European Association of Chinese 

Studies, Paříž). Roku 1994 jí byla udělena zlatá plaketa F. Palackého AV 

ČR za zásluhy ve společenských vědách a 1995 zlatá medaile 

Masarykovy akademie umění. V červnu 2006 převzala z rukou 

japonského velvyslance Řád vycházejícího slunce, mimořádné 

vyznamenání, které jí udělil sám japonský císař za dlouholetou propagaci 

japonské kultury. 

• Důvod: Činorodost, různorodé aktivity, aktivní znalost cizích jazyků, 

aktivní vědecká a tvůrčí činnost, životní optimismus, elán, odvaha, 

houževnatost, neustálá touha poznávat nové věci, zvídavost, schopnost 

inspirovat druhé, skromnost. 

• Kontext: Respondentka hovořila s přítelkyní svého kolegy. 

• Prostředí: Rozhovor se odehrál u respondentky doma, nebyl ničím a 

nikým přerušen ani nebyl nikterak limitován časem. 

 

3. Paní Emilka: „Život je krásný, ale jinak stojí za hovno“ 
(75 let, délka rozhovoru 1:39:30, květen 2014) 

 
• Situace: Respondentka pochází z aristokratické rodiny. Kvůli tehdejšímu 

režimu ona i její rodina přišli o hodnost, vysokoškolské tituly i majetek. 

V současnosti žije sama v malém  městském bytě, je ovdovělá, 

s nevlastním synem neudržuje kontakt. Od dětství trpí vážnými 

zdravotními obtížemi, které ji s přestávkami provází celý život. 

V současnosti jí zdravotní stav neumožňuje vstát, ani se posadit na lůžku. 

Tato situace trvá již dva roky. Navzdory zdravotním komplikacím 

respondentka udržuje aktivní společenský život a její stav se krůček po 

krůčku zlepšuje. 

• Důvod: Houževnatost, nezdolnost, odvaha, trpělivost, disciplína, 

sebedůvěra, víra v zlepšení, nezávislost, autenticita, schopnost jít proti 

davu, schopnost hovořit o mnoha tématech (široký rozhled). 
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• Kontext: Respondentka hovořila se svou bývalou pečovatelkou. 

• Prostředí: Rozhovor se odehrál u respondentky doma, nebyl nikterak 

limitován časem, byl jednou přerušen na cca 10 min., aby se 

respondentka mohla napít. 

 

4. Paní Ludmila: „Bejt ještě lidem prospěšná“ 
(89 let, délka rozhovoru 1:30:30, květen 2014) 

 
• Situace: Paní Ludmila je usměvavá, milá drobná paní, která stála při 

zrodu adiktologie v ČR a celý život pracovala jako terapeutka a sociální 

pracovnice v léčebně závislostí. Momentálně ve věku 89 let se stále 

aktivně účastní mnoha setkání s pacienty  i s pracovníky léčebny, a je 

také na částečný úvazek zaměstnána na vysoké škole, kde působí jako 

výpomoc různého druhu (organizace knížek v knihovně, zajištění 

prezence při větších veřejných přednáškách, prodej odborných knih na 

akcích apod.). Je mezi kolegy velmi oblíbená pro svůj milý a upřímný 

přístup k lidem.  

• Důvod zařazení do výzkumného vzorku: Pozitivní přístup k životu, 

aktivita. 

• Kontext:  Respondentka hovořila se svou kolegyní. 

• Prostředí: Rozhovor se odehrál ve škole, kde respondentka pracuje na 

částečný úvazek, v oddělené místnosti, byl jednou přerušen cca na 10 

minut. Rozhovor byl zaznamenán na video. 

 

5. Pan Josef: „Jakmile člověk zůstane ležet na kanapi anebo v posteli, tak je 
konec.“ 

(93 let, délka rozhovoru 0:36:34, květen 2014) 
 

• Situace: Respondent žije sám, je ovdovělý. Po návratu z koncentračních 

táborů se stal obchodním ředitelem v malém nakladatelství, donedávna 

často cestoval a přednášel o svých zážitcích z koncentračního tábora 

doma i v zahraničí, tento rok již vlivem omezené pohyblivosti (problémy 

s chůzí, o paličce) do zahraničí nejezdí, ale čas od času (cca jednou 

měsíčně) provádí skupiny zahraničních turistů v koncentračním táboře 

v Terezíně a přednáší na školách 
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• Důvod zařazení do výzkumného vzorku: Ve svých 93 letech je 

respondent neuvěřitelně vitální, plný životní síly, schopný předávat své 

zkušenosti mladším generacím. 

• Kontext:  Respondent se s výzkumnicí viděl poprvé, schůzka byla 

sjednána telefonicky. 

• Prostředí: Rozhovor se odehrál v kavárně, kterou si respondent vybral 

sám. Bohužel prostředí působilo mírně rušivě – okolní hluk, lidé. 

3.4.3 Metodika sběru dat 

3.4.3.1 Narativní rozhovor 

Rozhovory s respondenty byly vedeny metodou narativního interview. Důraz byl 

kladen na volné vyprávění respondentů (Hendl, 1999). Výzkumník zasahoval pouze v 

případech, kdy vyprávění přestávalo být vyprávěním. Narativní rozhovor nabízí 

možnost poznání toho, co bylo přímo řečeno, i toho, co nebylo z různých důvodů 

explicitně vyřčeno, například proto, že dané zkušenosti prozatím nebyly integrovány do 

koherentního systému (László, 2008). Dále umožňuje poznat jev do hloubky a svou 

formou navozuje u účastníků rozhovoru, respektive setkání, příjemnou atmosféru 

prosycenou empatií, vzájemným respektem a úctou.  

3.4.3.2 Scénář rozhovoru 

Rozhovory byly vedeny výše popsanou metodou narativního rozhovoru. 

Konkrétně se jednalo o semistrukturované interview, jehož strukturu uvádíme níže. 

 

Úvodní představení a výzva k vyprávění 

• Děláme výzkum úspěšného stárnutí, vás jsme vybrali proto, že jsme o vás 

slyšeli, že jste výjimečně aktivní člověk / že to stárnutí výjimečně dobře 

zvládáte. Tento výzkum bude sloužit na vědecké účely a také pro jiné lidi, aby se 

naučili lépe využít své možnosti ve stáří.   

• Prosím můžete mi říct, jak se vám žije v posledních letech? Pokud tomu věku, 

ve kterém teď jste, budeme říkat stáří, jaké to je být starý? 
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• Pokud nezačne po předchozí otázce příběh, řekneme si o něj: Mohl by jste mi 

vyprávět jak stáří ve vašem životě objevilo, kdy jste si začal/a připadat starý/á a 

jak to pokračovalo, jak se to vyvíjelo? 

• Kdyby se vás zeptal nějaký váš přítel: Čím to je, že to stáří tak pěkně zvládáte / 

že se s ním tak dobře vyrovnáváte / že jste takhle hezky aktivní? Co byste mu 

odpověděl/a?  

 

Doplňující dotazy (pokud již nebylo zodpovězeno) 

• A) POVINNÉ 

o Když se tak podíváte na lidi ve vašem věku, někteří se se stářím 

vyrovnávají lépe / lépe ho zvládají / jsou aktivnější než jiné, čím 

myslíte, že to je? 

o Co je pro Vás v životě důležité? Řídíte se v životě dle něčeho? 

Máte nějaký krédo, motto? 

o Jak se stavíte k tomu, co nás všechny stejně jednou nevyhnutelně 

potká, ke smrti, k tomu že život má svůj konec, že tady nejsme 

věčně?  

o Jaká jsou Vaše očekávání, plány, vize do budoucnosti?  

o Je něco, co byste na svém životě změnili, kdybyste mohl/a? 

o Co byste chtěl/a vzkázat lidem, které stáří čeká? 

o Na co jsme se Vás nezeptali – je nějaká oblast, která je významná 

a my ji opomněli? Na co bychom se měli ptát lidí ve vašem věku, 

abychom se dozvěděli, co prožívají? 

 

• B) NEPOVINNÉ: 

o Co Vás teď nejvíce baví?  

o Popište mi svůj běžný den. 

o Co děláte, když se vám nechce? 

o Smrt – pokud to jenom trošku půjde, pokusit se toho dotknout 
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3.4.3.3 Etická dimenze výzkumu 

Práce se řídí principem důvěrnosti, informovaným souhlasem a zpřístupněním 

závěrů výzkumu respondentům (Švaříček, Šeďová, 2007). Soubor dat byl upraven tak, 

aby náhodný čtenář nedokázal identifikovat respondenty. Konkrétně byly změněny 

vlastní a místní názvy vyskytující se v rozhovorech. 

Respondenti souhlasili s nahráváním rozhovoru na diktafon. Před zahájením 

rozhovoru bylo respondentům prezentováno téma, účel práce a způsob pozdějšího 

nakládání s informacemi. Celý informovaný souhlas byl zaznamenán na diktafon. 

Respondentům byla nabídnuta možnost zpřístupnění výsledků výzkumu.  

3.4.4 Analytické procedury 

Zpracování dat spočívalo v mnohonásobném pročítání přepsaných rozhovorů 

doplněném o poslech zvukového záznamu z diktafonu a vpisování pracovních 

poznámek. Postup analýzy a interpretace lze rozčlenit do 3 samostatných částí: 

I.fáze: Otevřené kódování (viz Přílohy) 

II. fáze: Identifikace opakujících se kategorií a témat (3.4.4.2) 

III. fáze:  Analýza a interpretace opakujících se kategorií a témat (3.5) 

 

3.4.4.1 Otevřené kódování 

Analýza sesbíraných dat byla zahájena otevřeným kódováním (Švaříček, 

Šeďová, 2007). Text byl nejprve rozdělen na jednotlivé významové jednotky. Na 

základě toho, o čem vypovídaly nebo, co reprezentovaly, jim byl následně přidělen kód. 

V průběhu kódování docházelo k průběžným úpravám kódů, které se významově 

překrývaly.  

Současně s kódováním vznikal i seznam již existujících kódů. Po jeho dokončení 

nastala fáze kategorizování těchto kódů. Výsledkem I. Fáze analýzy byl seznam 

kategorií, vyskytujících se v sesbíraných datech (viz Příloha č. 3). 
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Kategorie identifikované v sesbíraných datech:  

Aktivita 

Aktuální dění 

Citáty J. S. 

Co bych změnila 

Co je důležité ve stáří 

Co je pro mě důležité v životě 

Co mám ráda 

Co mi pomáhá 

Co se mi přihodilo 

Coping 

Definice úspěšného stárnutí 

Doporučení 

Jak by to mělo být 

Jak se mi žije 

Jak se stáří objevilo 

Jak to v životě chodí 

Jaké to bylo dřív 

Jaký jsem 

Koníčky, záliby 

Krédo 

Láska 

Les 

Manželka 

Manželka – jaká byla 

Moje práce 

Morální povinnost 

Moudrá ironie 

Můj běžný den 

Názory 

Nelíbí se mi 

O (mém) životě 

O dětství 

O mém partnerovi 

O mně 

O rodině 

O stáří 

O úspěšném stárnutí 

O zdraví 

O životě 

Obavy 

Peníze 

Plány a perspektivy 

Podmínka úspěšného stárnutí 

Pohyb 

Poselství 

Práce 

Přání 

Přátelství 

Příběhy o manželce 

Příběhy z mého života 

Rodina 

Samostatnost 

Sebevražda 

Smrt a umírání 

Současnost 

Soukromí 

Společnost 

Strach 

Strategie zvládání  

Strava 

Úspěšné stárnutí 

Úspěšné stárnutí - návod 

Ve vztahu k rozhovoru 

Vzkazy 

Vztah k víře 

Vztahy s ženami 
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Z čeho mám radost 

Z mého života 

Zdraví 

Změny 

Ztráty 

Životní moudro 

 

3.4.4.2 Identifikace opakujících se kategorií a témat 

Ve výše uvedeném seznamu kategorií vyskytujících se v rozhovorech byly 

nejhojněji ilustrovanou kategorií, resp. tématem Sebeobrazy a Strategie zvládání.  

„Sebeobrazy“ se rekrutovaly z kategorií s následujícími kódy: Co je pro mě 

důležité v životě; Co mám ráda; Jaký jsem; Koníčky a záliby; Názory; O (mém) životě; 

O mně; Plány a perspektivy; Přání; Příběhy z mého života, Soukromí; Z čeho mám 

radost; Z mého života. 

„Strategie zvládání“ jsou tvořeny částmi vyprávění označenými kódy 

z kategorií: Citáty J. S.; Co je důležité ve stáří; Co mi pomáhá; Coping; Definice 

úspěšného stárnutí; Doporučení; Jak by to mělo být; Jak to v životě chodí; Krédo; Les; 

Manželka; Moudrá ironie; Názory; O úspěšném stárnutí; O životě; Plány a perspektivy; 

Podmínky úspěšného stárnutí; Pohyb; Poselství; Strategie zvládání; Úspěšné stárnutí; 

Úspěšné stárnutí návod; Vzkazy; Z čeho mám radost; Životní moudro. 

Identifikované kategorie od sebe nelze striktně oddělit. Některé kategorie se 

významově překrývají a to, o čem vypovídají, je obsaženo jak v „Sebeobrazech“ tak v 

„Strategiích zvládání“. Sebeobrazy respondentů souvisí se strategiemi, pomocí nichž 

úspěšně zvládají stáří a stárnutí a naopak s obtížemi stáří se vyrovnávají díky tomu, jací 

jsou. To „jaký jsem“ se tak přímo promítá do schopnosti zvládat zátěžové situace, jíž 

stáří beze sporu je.  

3.4.4.3 Analýza a interpretace opakujících se kategorií a témat 

Z otevřeného kódování vzešly dvě hlavní kategorie: „Sebeobrazy“ a „Strategie 

zvládání“. Tyto kategorie vedly ke specifikaci hlavní výzkumné otázky, která zní: „Jaké 

jsou strategie lidí, o nichž se říká, že „hezky“ zvládají stárnutí?“ Přepsané rozhovory, 

otevřené kódování a hlavní výzkumná otázka byly východiskem pro narativní analýzu a 

interpretaci „Sebeobrazů“ a „Strategií zvládání“ (viz kapitola 3.5). 
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3.5 Analýza a interpretace  

Cílem práce je porozumět zkušenosti lidí úspěšně prožívajících životní etapu 

stáří. Úspěšným prožíváním je myšleno takové bytí, které je okolím vnímáno jako 

plnohodnotné a smysluplné. Soubor dat je tvořen  pěti semistrukturovanými narativními 

rozhovory s lidmi, o kterých se říká, resp. o nichž si někdo myslí, že stáří pěkně 

zvládají. Rozhovory byly zaznamenány na diktafon a přepsány. Texty byly nejprve 

podrobeny otevřenému kódování. Následně byly identifikovány dvě hlavní kategorie 

vyskytující se v textech. Těmito kategoriemi jsou strategie „Sebeobrazy“ a „Strategie 

zvládání“. Následně byla specifikována hlavní výzkumná otázka, která zní: Jaké jsou 

strategie lidí, o nichž se říká, že „hezky“ zvládají stárnutí? Z perspektivy hlavní 

výzkumné otázky byly „Sebeobrazy“ a „Strategie zvládání“ podrobeny narativní 

analýze a interpretaci (viz podkapitoly 3.5.1 a 3.5.3). 

Práce se hlásí k tzv. hermeneuticko-fenomenologické myšlenkové tradice (viz 

kap. 3.1). Při analýze a interpretaci jsme ctili princip hermeneutického kruhu a 

postupovali „opětovně od části k celku a od celku k části, abychom mohli najít cestu ke 

stanovení jednotného smyslu interpretovaného textu“ (Hroch, 1997, s. 15). 

3.5.1 Sebeobrazy 

Kategorie sebeobrazu je v narativním přístupu chápána jako konstrukce „pozic“ 

či „postav“ (Chrz, 2004, 2007). Zkonstruování obrazu sebe znamená rozvrhnout se 

v prostoru, v čase a ve vztahu k druhým lidem. Z hlediska kategorie rozvrhování pozic 

jde především o odpovědi na otázky: Jakým způsobem je rozvrhována odpovědnost 

mezi respondenty a jejich okolí. Vycházíme z předpokladu, že sebeobraz jedince je 

tvořen více postavami, které spolu komunikují, spolupracují, ovlivňují se a s různou 

intenzitou se podílejí na výsledném chování a prožívání jedince. 

 Sebeobraz (imago) je zjednodušenou a zidealizovanou představu autora o sobě 

samém, představou, čím se odlišuje od ostatních a co má naopak s ostatními 

společného, co tvoří jeho jedinečnost (McAdams, 1988). Je to způsob jakým člověk sám 

sebe definuje, je to odpověď na otázku, kdo jsem, kam patřím, proč tu vlastně jsem, 

jaký má můj život smysl, kam směřuji, co chci… Prostřednictvím této kategorie je také 

možné vyjádřit míru přijímání a dávání odpovědnosti, pozice na škále tvořenou póly 
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aktérství a autorství (Chrzová, 2005). Z hlediska kategorie aktérství (působení) je 

sebeobraz odpovědí na otázky: Jak moc se respondenti cítí být autory svého života? 

Dělá si s nimi život, co chce, nebo si oni se životem dělají, co chtějí? Kdo, komu, co 

dělá? Co, komu, co působí? Nakolik je v moci respondenta dosáhnout žádoucího a 

vyhnout se nežádoucímu. 

V následujících podkapitolách se věnujeme rekonstrukci sebeobrazů 

respondentů. Vycházeli jsme z výsledků otevřeného kódování a z analýzy textů. Níže 

popsané sebeobrazy jsou pouze našimi interpretacemi. Možností zvýšení validity by 

bylo podstoupení našich interpretací buď samotným respondentům, s prosbou o zpětnou 

vazbu, eventuálně respondentům blízkým lidem, např. partnerům, dětem, pečujícím 

osobám, spolupracovníkům atd. Práce vychází z metodologických principů a postupů 

kvalitativního výzkumu, ve kterém se výzkumník mimo jiné vzdává validity výměnou 

za obohacení výzkumu o důvěryhodnost (širší pojem než validita), jež v sobě obsahuje 

koherenci, smysluplnost, sdělnost, dialogičnost (Čermák, 2002). 

V následujících kapitolách jsou uvedeny tabulky, jejichž nadpis představuje 

název jedné z postav sebeobrazu. Obsah tabulek je rozdělen na dvě části, kdy nalevo je 

uvedena naše analýza a interpretace a napravo ilustrace tvořená autentickou citací 

respondenta (viz kapitola 3.5.1.1 až 3.5.1.5). Z důvodu zachování cenných informací 

nebyly citace stylisticky ani gramaticky upraveny. 

3.5.1.1 Konstrukce sebeobrazu pana Tomáše 

Sebeobraz pana Tomáše tvoří postavy muže, který miluje ženy, hudbu a tanec, k ženám 

se chová vždy galantně a váží si jich, protože považuje vztah mezi mužem a ženou za 

jednu z hlavních podmínek života, který přináší radost. Když člověk není sám, tak je 

krásné žít. Míra aktérství v životě pana Tomáše je oslabena, životní spokojenost je 

podmíněna přítomností druhé osoby. Podobně i zrušení tanečních zábav ve vesnici 

(nežádoucí stav), kde žije, mělo za následek, že se své oblíbené aktivitě přestal věnovat, 

nevyhledával jiné příležitosti k seberealizaci (žádoucí stav). 

Dalšími postavami je muž, který miluje dobré jídlo a muž, který miluje les. 

Konzumace dobrého jídla poskytuje možnost být sám k sobě štědrý, neodepírat si 

potěšení. Pobyt v lese je prostředkem k dobití životní energie. Jinou postavou 

sebeobrazu pana Tomáše je muž, pro kterého je charakteristické, že nechodí do hospody 
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a pije tak, aby se neopil. Pro další postavu je důležité, že nikdy neměla a nemá dluhy a 

to jak v rovině finanční tak i citové. Reciprocita je důležitým prvkem této postavy. Další 

postava je nositelem principu: nevyzvídat a nepomlouvat. Pan Tomáš se řídí Desaterem 

Božích přikázání, jednou z postav sebeobrazu je muž, který věří v Boha, víra je pro něj 

zdrojem životní síly. Předpokládá, že víra v Boha dokáže sejmout z člověka strach ze 

smrti a umírání. Výraznou postavou sebeobrazu pana Tomáše je muž, který pracuje. 

Práci a obecně fyzickou aktivitu považuje za nezbytnou podmínku dobrého života. 

Ten, který miluje ženy, hudbu a tanec 

Zkonstruování obrazu sebe znamená 

rozvrhnout se v prostoru, v čase a ve 

vztahu k druhým lidem. Významným 

prvkem sebeobrazu pana Tomáše je bytí 

ve vztahu s druhým člověkem, s kterým je 

možné sdílet každodenní radosti i útrapy. 

Ideální variantou vztahu s druhým 

člověkem je podle pana Tomáše vztah 

mezi mužem a ženou. Když člověk není 

sám, tak je krásné žít. Míra aktérství je 

oslabena, životní spokojenost je 

podmíněna přítomností druhé osoby. 

Pan Tomáš považuje za důležité aktivity, 

které nabízejí možnost navázání, 

prohloubení a udržení vztahů mezi muži a 

ženami. Jemu osobně se líbí taneční 

zábavy, které nabízejí příjemnou 

pohybovou aktivitu v kombinaci 

s poslechem hudby. Když byly taneční 

akce v jeho vesnici zrušeny, přestal se 

tanci věnovat, nesnažil se sám něco 

zorganizovat, nevyhledával jiné 

příležitosti. 

„…prostě tvrdim, že základ pro život, kterej přináší 
radost je doopravdy být ve dvouch (…) a 
pochopitelně to znamená, aby si ti dva rozuměli a 
vyšli si navzájem vstříc. (…) myslim si, že je to 
velice důležitý pro život, pro ten fyzickej určitě, to 
je jako stoprocentní, v tomhletom smyslu, takže 
jako když to klape, tak je krásný žít…“ 

„…spíš bych byl orientovanej na nějaký 
kamarádky než ve skutečnosti na nějaký 
kamarády…“ 

„…obec vždycky pro seniory pořádala takovej 
večírek  jako taneční a tam jsem rád chodil, chodil 
jsem tam s jednou pani a myslim si, že je to velice 
dobrý, pak to zrušili a byla toho škoda, bylo to fajn 
a pro toho člověka prostě to dělalo něco hezkýho a 
na ten den, kdy to bylo, se vždycky rád těšil, takže 
si myslim, takováhle aktivita, by měla to stáří 
podporovat a byla by asi přínosem pro 
dlouhověkost, protože ten taneček je pohyb…“ 

„…ale na druhý straně je fakt, že mám rád hudbu, 
to je pravda…“ 
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Ten, který miluje dobré jídlo 

Pan Tomáš na sebe při rozhovoru prozradil 

několik svých „prohřešků“. Jedním z nich 

je slabost pro dobré jídlo. Dobrým jídlem 

je v případě pana Tomáše myšleno 

převážně ovoce, sýry, tmavý chleba a 

suchary. Z výživového hlediska potraviny 

víceméně kvalitní ačkoliv načasování 

jejich konzumace není optimální. Pro 

sebeobraz respondenta je podstatné, že si 

dopřeje, co mu chutná, co považuje za 

dobré a chutné.   

„…no a musim říct, to je takovej muj prohřešek, já 
se potom pořád cpu, né moc teda, ale tadyhle to a 
támhle to, samo sebou ovoce převážně, to je víc než 
jasný, no ale na druhý straně, no taky něco, taky 
něco, sýry mám rád, uzeninu zas tak moc nemusim, 
ale zase na druhej straně uzenej bok nebo něco 
takovýho, chlebíček, jo, černej chleba mám rád, to 
je jako bezesporu no, takže se pomalounku, tak 
nějak cpu v posteli, za hlavou tam mám suchary a 
já nevim co všechno ostatní, jo a rád tedy, to je fakt 
si mažu takový oplatky jablkovejma povidlama, 
pyré takový, který mám, takže, který si třeba 
udělam…“ 

 
 
 

Ten, který miluje les 

Pan Tomáš sám sebe definuje jako člověka 

milujícího přírodu pro její schopnost dobíjet 

energii. 

„…a je fakt, že jsem měl a pořád mám rád 
vycházky do lesa, les je pro mě chrám přírody, kde 
načerpám veškerou sílu, která je zapotřebí k tomu, 
aby člověk mohl aktivně žít…“ 

„…když jedu na tu chatu a tam jako musim 
pracovat, že jo taky a spravovat, a tam jsem teda 
v lese, takže je to bezvadnej oddech, to mě těší 
jako…“ 
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Ten, který nechodí do hospody 

Pan Tomáš v rozhovoru několikrát zdůraznil, 

že neholduje alkoholu a že nevyhledává 

hospody, přestože hospody považuje za místo, 

kde mohou vznikat přátelství. On ale 

k setkávání s kamarády (a převážně 

s kamarádkami) volí jiná místa a jiné 

příležitosti. Tím se charakterizuje. Také říká, 

že není abstinent, ale obvykle pije tak, aby se 

neopil. 

„…no do hospody nechodim, to je zcela jasný, tam 
prostě to kamarádství kvete někdy nebo nekvete 
nebo se třeba i pohádají, já ne že bych neměl chuť 
nebo potřebu setkat se s kamarádama, ale nějak mi 
to třeba nevychází, takže jako nevim no…“ 

„…A taky mohu říct, že i když se alkoholu nějak 
zvlášť nebráním, nebo nějak tak, tak mohu spočítat 
na prstech jedný ruky kolikrát jsem byl v životě asi 
jenom opilej, víckrát ne, a možná, že ani to ne, tak 
čtyřikrát nebo tak nějak…“ 

 

Ten, který nikdy neměl dluhy 

Pan Tomáš sám sebe charakterizuje jako toho, 

kdo nikdy neměl dluhy. Své potřeby 

přizpůsobuje tomu, co si může dovolit. 

Reciprocita v jeho životě zaujímá významné 

místo. Zásadou „nebýt nikomu nic dlužen“ se 

řídí nejen ve vztahu k financím, ale i v 

osobních vztazích.  

„…nikdy jsem nechtěl žádný půjčky a nikdy jsem 
neměl žádný dluhy a podle toho jsem musel zařídit 
svůj život, buď jsme na to měli, nebo jsme na to 
neměli. A mít něco a kvůli tomu si vzít půjčky, to 
ne, a teď to jináč nejde snad…“ 

„…ale já se jí za to (pozn. za pozornost) odvděčuju 
zase tím, že jí dávám krabici mlíka, deset vajíček a 
stroužek, teda stroužek, hlavičky, třeba dvě 
hlavičky česneku, takže se taky něčim jako to no 
odvděčuju….“ 

 

Ten, který nevyzvídá 

Při dotazu, jehož zodpovězení vyžaduje 

sociální srovnávání, opakovaně reagoval 

vyhýbavě. Řídí se zásadou: nevyzvídat 

informace o druhých a nešířit je dál.  

„..já nesleduju, jestli jsou líp nebo hůř, to nevim, 
prostě nemam nikterak zájem, abych vyzvídal (…) 
ani to nikterak nesonduju, abych prostě se dopátral 
a ptal se co, a tak dále, nevim, mě jako ve 
skutečnosti, no to nejsou klepy, že jo, když se to tak 
vezme, nějaký pomlouvání a nebo nějaký vyptávání 
se, buď se to dozvim, nebo se to nedozvim…“ 
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Ten, který věří v Boha 

Funkčním návodem, jak se vztahovat 

k druhým, je pro pana Tomáše víra v Boha. 

V životě se proto řídí Desaterem Božích 

přikázání. Věří, že je to nejlepší možná 

odpověď na otázku, jak se chovat k druhým i 

sám k sobě. Sám sebe považuje za věřícího a 

víra je pro něj zdrojem životní síly. 

Předpokládá, že víra v Boha dokáže sejmout 

z člověka strach ze smrti a umírání. On sám, 

ale zaujímá ve vztahu k vlastní smrtelnosti, 

k možnosti nebytí, obranný postoj, říká, že 

nemůže umřít, protože má ještě moc práce. 

„…no tak prostě já jsem věřící, jsem římskokatolík 
(…) nevěřim teda v převtělování, to je zcela jasný, 
v tomhletom smyslu to jako nevěřim, ale modlim se, 
že jo, když se to tak vezme (…) myslim si, že i když 
náboženství, jako římskokatolický, že jo, prošlo 
dějinama, kdy upalovalo čarodějnice a křižácký 
výpravy atd., ale na druhý straně, kdyby člověk měl 
žít podle desatera Božího přikázání, tak si myslim, 
že by na světě ten ráj byl taky, takže proto věřim, že 
nechce nikdo nic špatnýho nebo nějak tak, „miluj 
sebe samého jako“ nebo „miluj svého bližního jako 
sebe samého“, to je přece veliká věc (…) ta víra 
toho člověka povzbuzuje k životu ještě, no a nebo 
na druhej straně nemá strach z toho, ze smrti, 
tak…..protože běžnej člověk, asi já nevim, má 
strach ze smrti, ale ten věřící by nemusel mít 
strach…“ 

 

 

 

Ten, který má zálibu v shromažďování věcí a myšlenek 

Pan Tomáš rád shromažďuje věci. Sám o sobě 

říká, že je tak trošku kramář. V bytě i na chatě 

má mnoho věcí. Nerad věci vyhazuje. Kromě 

věcí shromažďuje i myšlenky. Píše si recepty, 

úryvky textů písniček, které ho zaujaly, citáty 

z knih, novin a televize. Kromě toho 

zaznamenává i události každého dne svého 

života. Uvažuje o tom, že by sepsal kroniku 

svého života, ale zatím se k tomu nedostal. 

„…abych to tak nazval, jsem kramář takovej…“ 

„…mám zálibu, že z novin vystřihávám něco a 
skladuju to, že jo a samo sebou, že skladuju taky 
vaření, který je v tomhletom…“ 

„…jo a mám taky slabost, zapisuju si ve 
skutečnosti každej den do kalendáře, co jsem dělal, 
co se stalo, takže už nejmíň takových deset, možná 
víc, patnáct let, mám zápisy…“ 

„…Tak já jsem i uvažoval, že bych napsal takovou 
encyklopedii jako knížku o všech těch věcech, co se 
kolem událo, o tom všem, ale prozatím jsem se 
k tomu nedostal, takže nevim, někdy se třeba ještě 
k tomu dostanu…“ 
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Ten, který klade důraz na fyzickou aktivitu 

Podle pana Tomáše je pro život nejdůležitější 

fyzická aktivita. Akcentuje jak pohyb, tak 

fyzickou práci. Hovoří o sobě jako o muži, 

který celý život hodně sportoval i pracoval. 

Obě dvě aktivity mu v minulosti pomohly 

v překonání obtíží. A i v současnosti stále 

pomáhají, aby se cítil lépe. Větší část jeho 

běžného dne je vyplněna fyzickou aktivitou. 

Dodnes jezdí na kole, chodí na procházky do 

lesa, plave a tančí. 

Na každý den dopředu naplánuje nějakou, 

převážně fyzickou aktivitu. 

„…myslim si, že pro ten život je nejdůležitější 
pohyb a jak se člověk přestane pohybovat, tvrdim, 
že přestává žít…“ 

„Ale pomohlo mi poměrně, pomohla mi poměrně 
práce a tělocvik, jako když jsem překonal 
jednotlivý potíže…“ 

„Rád jsem jezdil na kole, to bezesporu, hrál jsem 
fotbal, hokej, taky volejbal, nebylo to teda nějak 
sportovně, nebo závodně, ale prostě jsem takhle 
sportoval, i lyžování bylo…“ 

„No tak dnes zůstalo kolo. Ale hlavně je to 
dopravní prostředek, protože druhý dopravní 
prostředek je auto a to je jako chyba, protože 
člověka naučí, není to nikterak správný, ale zase na 
druhé straně rád využívám procházky a samo sebou 
les, v lese dělám, že jo, dělám dřevo, nebo třeba 
chodím na borůvky a tak dále, ale tak jsem rád 
plaval…“ 

 

Ten, který pracuje 

Výraznou postavou sebeobrazu pana Tomáše 

je muž, který pracuje. Pro spokojený život je 

podle pana Tomáše potřeba mít práci, práci, 

která je dobře finančně ohodnocena a chtít jí 

dělat.  

„No tak důležitý, no pochopitelně, vůbec pro celej 
život, je tedy žít aktivně, to znamená mít práci, 
nebo mít nějakého koníčka a tomu se věnovat, 
převážně, že jo. A já tu práci měl ve skutečnosti 
celej život, takže jí mám ještě teďka. Ten život je 
přece jen takovej aktivní a projevuje se to i na tom 
zdraví člověka…“ 

„…protože jsem stavěl a samosebou, že jsem stavěl 
jen svou prací, nikoho jsem nikterak neměl, stavěl 
jsem tedy s manželkou, ta mi teda jako pomáhala, 
to bylo velice dobrý, takže jsem stavěl skoro deset 
let, tak to byla práce pořád, no, jak chodit do 
práce, tak samo sebou i stavět…“ 

„To je jako myslím základ takovýho, prostě mít 
ještě hodně práce, aby člověk nepřemejšlel nad 
ničim…“ 
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3.5.1.2 Konstrukce sebeobrazu paní Johanky 

Sebeobraz paní Johanky je tvořen postavou několika žen. Žena, která se nikdy 

nevzdává, se cítí být autorkou svého života (odpověď na otázku: Co dělám se svým 

životem a co můj život dělá se mnou?). Stejně tak i další postava, žena, která se na život 

dívá optimisticky a aktivně vyhledává pozitivní aspekty situací, je autorkou vlastního 

života. Tato žena dokáže na každém, na všem a vždy najít něco pozitivního, sama sebe 

považuje za příjemkyni výhod, které byl darován život, v němž měla možnost cestovat, 

sportovat, studovat atd. a ve stáří, kdy jí trápí zdraví, zas říká, že má výhodu v tom, že 

v baráku, kde bydlí, jsou schody, takže je stále nucena k pohybu.  

Postava ženy, která nezná, co je to nuda, podobně jako předchozí dvě postavy,  

proaktivní a přistupuje ke svému životu aktivně. Má hodně plánů a snaží se je 

realizovat. Ví, že je autorkou svého života, je autonomní a nezávislá. Žena, jejímž 

koníčkem je práce, úzce souvisí s předchozími postavami. Práce je prostředkem, jak se 

nevzdávat, realizovat se, být aktivní, bojovat proti nudě a dalším obtížím, které s sebou 

stáří přináší. Práce je jedním ze zdrojů spokojenosti a pocitu naplnění životního smyslu. 

Paní Johanka se vymezuje jako žena, která je autorkou svého života. Hranice 

jejího autorství je tam, kde začíná autorství života druhého člověka. Významnou 

hodnotou jejího života je tolerance a respekt k ostatním lidem. Člověk si může dělat se 

svým životem, co chce, musí však nést za svá rozhodnutí odpovědnost a zároveň svými 

rozhodnutími neomezovat druhé. 

Postava ženy, která miluje přírodu, obdivuje rostliny, pro jejich odvahu, pro 

jejich chuť žít, což jsou atributy, jimiž disponuje i postava ženy, která se nikdy 

nevzdává, má optimistický náhled na život, váží si každého dne, který jí byl dán.  

Ta, která se nikdy nevzdává 

Postava ženy, která se nikdy nevzdává, se 

cítí být autorkou svého života (odpověď na 

otázku: Co dělám se svým životem a co 

můj život dělá se mnou?). Když se něco 

nedaří, nenadává na osud, nevzdává se a 

„No řekla bych ta aktivita, nenechat se udolat, 
když jeden den to nejde, nepodaří se to, tak to 
zkusit druhý den nebo po kouskách…“ 

„Mám plány, ale loni jsem byla v Norsku, tak to 
mě, se na mě ne zlobili, ale měli starost, co jsem si 
to zase vymyslela (smích) (…) ne to mě brzdí 
jedině, že ještě bych měla plány, ale nechtěla bych 
způsobit někomu nepříjemnosti, tak se radši držím 
blíž domova (smích)…“ 
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snaží se dosáhnout svého cíle opakováním 

pokusů. Zároveň dokáže přijmout 

neúspěch, poučí se z něho a jde dál. Snaží 

se neupínat na jednu věc, pokouší se 

změnit, co změnit lze, co ne, to se snaží 

přijmout, smířit se s tím a přesunout 

pozornost na něco, co ovlivnit může. 

  

 

„…tak že život v každém případě je dobře, aby byl 
rozmanitý, abychom se neupínali na jedinou věc a 
pak byli zklamaní, že nevyšla, abychom byli 
schopní i neúspěch prostě přijmout, poučit se z něj 
a jít dál. Dneska zrovna bylo v novinách, nebo jsem 
to někde četla, že žádný den se neopakuje a to je, 
myslim si, vůbec to nejdůležitější, že žádný den se 
neopakuje.“ 

„…já bych jim (pozn. mladé generaci) vzkázala, že 
se docela můžou těšit (pozn. na stáří)…“ 

„Já mám sport velice ráda, sama jsem ho dělala 
závodně v mládí, no a myslim si, že sport je 
důležitý, od mládí už vést lidi, aby to nevzdávali, 
když jsou starší, to je moje rada (smích).“ 

 

Ta, která se na život dívá optimisticky 

Postava ženy, která se na život, na to co 

přináší, dívá optimisticky a aktivně 

vyhledává pozitivní aspekty situací, 

přispívá k pocitu autorství vlastního 

života.  

Paní Johanka dokáže na každém a na všem 

najít něco pozitivního. V průběhu 

rozhovoru nikdy o nikom neřekla nic 

špatného a to ani v případě, kdy její osobní 

názor na danou věc byl zcela protikladný, 

např. celodenní dívání na televizi. Vždy se 

snažila pochopit stanovisko druhé strany a 

nikoho a nic neodsuzovat.  

Ve vztahu k vlastnímu životu je vděčná za 

to jaký byl a je. To s čím nesouhlasí, se 

snaží změnit, najít něco pozitivního a když 

to nejde, tak se přizpůsobí. V situacích, 

„…mam štěstí, že žiji s dětmi…“ 

„…chůze naštěstí, to si musim zaklepat, chůze mi 
nedělá problémy a pohyb taky, snažim se tady 
každý den, vidíte, cvičim a snažim se každý den 
pohybovat no a mam i výhodu, že je tu tolik 
schodů, takže běham pořád (smích)“ 

„…že jako mohu samostatně, že nejsem na nikom 
přímo závislá, že kdybych chtěla, tak více méně se 
o sebe postarám, no a mě pomáhají ty děti a ti 
vnuci, takže mám tuhle velkou výhodu….“ 

„…že když je někdo starý tak nemůže všechno, 
takže spíš se na to dívat z té kladné strany, že ještě 
vůbec můžu chodit, tak, to je vlastně určitý klad, 
nebo někdo jiný nemůže tolik chodit, ale má zase 
nějaké koníčky, kterými se zabývá.“ 

„…a jsem velice ráda, protože se tam setkávám 
s přáteli a bezvadnými lidmi, máme stejné zájmy, to 
je pro mě ohromné štěstí, že se nemůžu nudit“ 

„..já jsem měla teda to štěstí, že jsem užila toho i 
toho, cestování dost i sporty jsme dělali, do hor 
chodili, takže jsme, můj manžel byl velice činorodý, 
takže jsme si užili…“ 

„No tak nesedět na místě, snažit se poznávat nové 
věci, přijímat, nedívat se už apriorně negativně na 
to co se, na to co se děje…“ 
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které by jiní mohli chápat jako katastrofu, 

dokáže najít smysl.  

Nelituje se, naopak se považuje za tu, 

která měla a má štěstí a řadu výhod. 

„…je to běh života, věčně nemůžete bejt mladej, 
jednou jste starej tak je nutný se s tím vypořádat, 
nějak nenaříkat nad tím, ale pokoušet se zjistit co 
(…) můžeme to nějak bilancovat nebo trošku třeba 
i pomoci těm mladým lidem, aby se s některými 
problémy smířili, nezapadli do pesimismu…“ 

„Myslim si, že je nejdůležitější, aby si člověk 
zachoval smysl pro humor, aby se na to díval, že 
jsem stará a nemůžu, tak co, užila jsem, já jsem 
měla teda to štěstí, že jsem užila toho i toho, 
cestování dost i sporty jsme dělali, do hor chodili.“ 

 

Ta, která nezná, co je to nuda 

Postava ženy, která nezná, co je nuda, je velmi 

aktivní. Podobně jako žena, která se na život 

dívá optimisticky a žena, která se nikdy 

nevzdává, přistupuje ke svému životu aktivně. 

Má hodně plánů a snaží se je realizovat. Ví, že 

je autorkou svého života. Je pro ni 

charakteristická vysoká míra autonomie a 

nezávislosti.  

 

„No to taky to slovo nuda, to jsme nějak tak 
nepoznali s manželem, že bychom se někdy nudili a 
seděli jen u televize, i když jestli někoho baví se 
dívat na televizi hodně, tak nic proti tomu, ale 
nějak spíš vždycky jsme neměli dost času, abychom 
udělali všechno, co nás zajímá a co bychom chtěli 
uskutečnit…“ 

„…co je nuda, to jsme vlastně taky probrali, tak 
nějak by to z toho mělo vyplynout, no snažit se být, 
to souvisí s tou nudou, snažit se být aktivní, jak jen 
je to možné“ 

„…a jsem velice ráda, protože se tam setkávám 
s přáteli a bezvadnými lidmi, máme stejné zájmy, to 
je pro mě ohromné štěstí, že se nemůžu nudit“ 

 

Ta, jejímž koníčkem je práce 

Postava ženy, jejímž koníčkem je práce, úzce 

souvisí s předchozími postavami. Práce je 

prostředkem, jak se nevzdávat, realizovat se, 

být aktivní, bojovat proti nudě a dalším 

obtížím, které s sebou stáří přináší. Práce je 

jedním ze zdrojů spokojenosti a pocitu 

naplnění životního smyslu. 

„…že když je někdo starý tak nemůže všechno, 
takže spíš se na to dívat z té kladné strany, že ještě 
vůbec můžu chodit, tak, to je vlastně určitý klad, 
nebo někdo jiný nemůže tolik chodit, ale má zase 
nějaké koníčky, kterými se zabývá, no a já, můj 
koníček je práce (smích), takže je to docela 
nasnadě…“  

„…tak já pořád, mám větší projekt, ale ten nevim, 
o jednom čínském básníkovi, jmenuje se Su Tung-
Pcho, vynikající osobnost sungské doby, tak na tom 
pracuji, no a teď mě právě z toho vytáhlo to, že 
budu mít kulaté narozeniny a všichni chtěj, mám 
žádosti o rozhovory, takže Su Tung-Pcho zůstal, je 
tedy prozatím opomíjen.“ 
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Ta, která klade důraz na toleranci 

Z hlediska kategorie aktérství (působení), 

který je konstruován odpověďmi na otázky: 

Jak moc se cítím být autorem svého života? 

Dělá si se mnou život, co chce, nebo si já 

dělám se životem, co chci?  

Paní Johanka se vymezuje jako žena, která je 

autorkou svého života. Hranice jejího autorství 

je tam, kde začíná autorství života druhého 

člověka. Významnou hodnotou jejího života je 

tolerance  a respekt k ostatním lidem. Člověk 

si může dělat se svým životem, co chce, musí 

však nést za svá rozhodnutí odpovědnost a 

zároveň svými rozhodnutími neomezovat 

druhé.  

„No tak my jsme s manželem měli to krédo, že žít 
šťastně s někym je vůbec to nejkrásnější, co vás 
může potkat, ve šťastném vztahu ať už manželském 
nebo s partnerem tak to, že je vůbec největší štěstí 
(…) v tom mám pocit trošku, tak že lidi by měli být 
tolerantnější, víc si rozmyslet, proč se vlastně chtějí 
rozejít, to chce trpělivost, protože aby povahy 
odlišné, každý jsme jiní, aby odlišné povahy, aby 
lidé spolu uměli žít a trošku si odpouštět a ne hned 
se rozcházet, to pokládám za velice důležité.“ 

„No tak my bydlíme tady, ale máme takové 
pravidlo, že když jdeme, já jdu k nim, tak zaklepu 
vždycky, oni když jdou sem, zaklepou abychom, no 
tak hlavní pravidlo je, abychom neobtěžovali jeden 
druhého, nebo abychom zachovávali soukromí…“ 

 

Ta, která miluje přírodu 

Postava ženy, která miluje přírodu, obdivuje 

rostliny, pro jejich odvahu, pro jejich chuť žít, 

což jsou atributy, jimiž disponuje i postava 

ženy, která se nikdy nevzdává, má 

optimistický náhled na život, váží si každého 

dne, který jí byl dán.  

 

„…no ta příroda, to jsme možná opomněly, ta 
příroda dodává člověku odvahu, a když vidíte, jak 
se to klube k životu ty rostlinky, nebo jaká je to 
krása pozorovat jejich vývoj, to bych doporučovala 
každému třeba na balkóně nebo kdekoliv…“ 

„Co mě teď nejvíc baví, já jsem, nebo s manželem, 
spíše to byl manžel, se zabýval pěstováním bonsají, 
těch malých stromečků a japonskými a čínskými 
zahradami…“  

 

3.5.1.3 Konstrukce sebeobrazu paní Emilky 

Sebeobraz paní Emilky tvoří houževnaté postavy. Předně je tu žena, která 

veškeré své prožívání reguluje stavem mysli, resp. svou psychikou. Paní Emilka bere 

odpovědnost za svůj život a prožívaní sama na sebe. Vychází z předpokladu, že fyzický 

a psychický stav jedince je určován jeho psychikou. Tím jak smýšlí o sobě, o ostatních a 

o světě. Důležité je nepřipouštět si negativní informace o sobě samém. Neopakovat si 
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pořád dokola, co člověk nemůže, ale soustředit se na to, co může. A naopak se snažit 

aktivně vyhledávat pozitivní aspekty situací svého života. 

Další postavou sebeobrazu paní Emilky je žena, která se snaží nebát se toho, co 

přijde. Neřešit možné eventuality dokud nenastanou. A jakmile nastanou, stává se 

autorkou svého života a začíná aktivně vzniklou situaci řešit. Způsob řešení volí dle 

vlastního uvážení, zastává názor, že je lepší dělat vlastní chyby než chyby druhých. 

Žena, která se s těžkostmi života vyrovnává prostřednictvím humoru a ironie, je 

další z postav tvořící sebeobraz paní Emilky. K potížím přistupuje s lehkostí a 

nadhledem. O životě si myslí, že je tragický už dost sám o sobě a že nemá smysl ho 

ještě více dramatizovat a proto si sama ráda udělá z lecčeho srandu. Umí si udělat 

srandu i sama ze sebe, což považuje za důležité, ale pouze před určitými lidmi. Na to, 

aby se shazovala před cizími lidmi, si sama sebe váží. Jinou postavou je žena, která si 

váží každého dalšího dne. Už od dětství si zvykla na to, že o svůj život musí bojovat, že 

život, zdraví a přátelství není samozřejmostí. Ač osudem tvrdě zkoušená (dětství 

strávené na vozíčku, celoživotní bolesti, vězení, zrada rodiny atd.) nezanevřela na život 

a váží si každého nového dne a ve svém životě nedává prostor pro žádnou chudinku 

zmítanou pocity sebelítosti a zlosti na nespravedlivý osud. Naopak se snaží svůj život 

žít co nejlépe, aby jednou nelitovala, že něco promarnila. 

Jinou z postav tvořící sebeobraz paní Emilky je žena, která se umí o sebe 

postarat, k čemuž byla od dětství vychovávána svým otcem. Naučila se nebýt na nikom 

závislá. Byla vedena nejen k samostatnosti, ale i k rozvoji dovednosti pozitivního 

náhledu na život a na sebe. Vlastní nedostatky se tak učila převracet na přednosti. Za 

důležitou podmínku samostatného života považuje aktivní přístup k životu a k řešení 

problémů. Nebát se toho, co přijde. Další z postav sebeobrazu paní Emilky je žena, 

která si jde za svým cílem. Nic není zadarmo. Denně cvičí a věří, že se tím její zdravotní 

stav zlepší, že zase bude moci chodit, že si bude moci sama něco uvařit, že už nebude 

potřebovat každodenní péči pečovatelek. Nenechá se odradit okolím. Když něčemu věří, 

jde si za tím, ať si okolí říká a dělá, co chce. Paní Emilka je žena, která se řídí vlastním 

úsudkem. Řada jejich cílů vyžaduje disciplínu a odříkání. Zdrojem síly je snaha žít tak, 

aby se za sebe nemusela stydět. To je také důvodem, proč nenechá ostatní, aby za ní 

rozhodovali. 
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Ta, která své prožívání reguluje psychikou 

Z hlediska kategorie rozvrhování 

pozic bere paní Emilka odpovědnost za své 

prožívání sama na sebe. Vychází 

z předpokladu, že fyzický a psychický stav 

jedince je určován jeho psychikou. Tím jak 

smýšlí o sobě, o ostatních a o světě.  

Důležité je nepřipouštět si negativní 

informace o sobě samém. Neopakovat si pořád 

dokola, co člověk nemůže, ale soustředit se na 

to, co může. Člověk je autorem svého 

prožívání. K procesu hodnocení musí 

přistupovat aktivně. Snažit se aktivně 

vyhledávat pozitivní aspekty situací svého 

života. 

Paní Emilka říká, že stárnout by se 

mělo důstojně. Nestydět se za přirozené 

projevy stáří, např. prošedivělé vlasy. Podle 

paní Emilky dělají chybu ženy, které si začnou 

barvit vlasy, aby zamaskovaly, že jsou staré. 

Naopak by se měly snažit udělat ze svých 

šedin přednost, považovat je za něco 

výjimečného a s tím by mělo přijít i to, že se 

budou výjimečně cítit. 

„Já bych řekla, že fyzickej stav člověka určuje 
psýché jo a podle toho, až na ty kosti, to asi teda to 
psýché moc neurčuje, spíš by se to týkalo nějak 
těch vnitřních orgánů…“ 

„…tam je to nejdůležitější, tam ten zlom, kdy začne 
ta žena vnitřně stárnout, jo chytit a nedopustit, aby 
to tělo zbabovatělo, no a nedopustit to čim jinym 
než mozkem…“ 

„…já si ho nepřipouštim, když si nemyslíte a 
nevsugerováváte si, že jste starej, no prostě si 
nepřipouštíte, život jede dál, tak snažit se jet furt, 
furt jet tak jak jsem byla zvyklá jo, a to že jsem 
stará. A kdo to je ta stará baba (smích)? Tu 
neznam...“ 

„…nepřipouštět, nepřipouštět si to, ono je taky, jak 
důstojně stárnout, nelíbí se mi, pokud to není 
profese, pokud to není herečka nebo modelka nebo 
něco, ale zdá se jí, že má v padesáti vrásky, no tak 
ať si nechá ten ksicht vyžehlit, to chápu, ale 
nepochopim to u normální ženy, že začne si barvit 
vlasy kvůli tomu, aby nebylo vidět, že je stará, a 
v tom momentu, kdy si připustí, že je stará, tak je to 
špatný, když si na sebe zvykne, že má ty vlasy 
prošedlý, tak se z toho snaží udělat přednost a 
řekne, hele jak jsem pěkná, i když je mi tolik a tolik, 
jo, to bych řekla, že je ten správnej přístup k tomu 
hezky stárnout…“ 

„…pociťovala jsem fyzicky, že je mi hůř a hůř, ale 
to neznamená, že je to stav mysli, moje mysl prostě 
nepřipouští, že jsem baba, zaprvé se ňák moc 
s babama nestýkám, kolem mě jsou mladý lidi nebo 
lidi středního věku, což pro mě jsou mladý lidi, já si 
myslim, že to jsou moji vrstevníci,…“ 
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Ta, která se nebojí 

Z hlediska kategorie aktérství 

(odpověď na otázky: Jak moc se respondenti 

cítí být autory svého života? Dělá si s nimi 

život, co chce, nebo si oni se životem dělají, 

co chtějí?) je paní Emilka, ženou, která se 

snaží nebát se toho, co přijde. Neřešit možné 

eventuality dokud  nenastanou. A jakmile 

nastanou, stává se autorkou svého života a 

začíná aktivně vzniklou situaci řešit. Způsob 

řešení volí dle vlastního uvážení, zastává 

názor, že je lepší dělat vlastní chyby než 

chyby druhých. 

„Snažit se nebát se toho, co přijde. Moc to 
nerozebírat, já teda většinou jsem šla instinktivně a 
nějak tak, dá se říct po hlavě, jo, je fakt, že si 
člověk často nabije hubu, to je fakt, ale zas děláte 
svoje chyby a né chyby těch druhejch, a ono čím 
víc jste otřískaná, tím líp víte, co nemáte dělat, 
přece nebudete na horký kamna šahat furt do 
kolečka…“ 

 

Ta, která bere život s humorem (ironií) a nadhledem 

Paní Emilka je žena, která se s těžkostmi 

života vyrovnává prostřednictvím osobitého 

humoru a ironie. K potížím přistupuje 

s lehkostí a nadhledem. Od útlého dětství se 

musela vyrovnávat s bolestí a odlišností. O 

otci říká, že ji vychovával k soběstačnosti, 

aby nebyla na nikom závislá a aby se učila ve 

všem vidět přednosti. Paní Emilka říká o 

životě, že je tragický už dost sám o sobě a že 

nemá smysl ho ještě více dramatizovat a 

proto si sama ráda udělá z lecčeho srandu. 

Umí si udělat srandu i sama ze sebe, což 

považuje za důležité, ale pouze před určitými 

lidmi. Pokud by za to nebyla placená, tak by 

„…a když jsem udělala těch pár krůčků tady 
k umyvadlu a podívala jsem se, najednou jsem 
zvedla hlavu a podívala jsem se do toho zrcadla, 
tak říkám „Fuj babo, kdo jsi?“ (smích), na mou 
duši, úplně jsem se sama sebe lekla, jak vypadám 
jo, dyť já už jsem se neviděla jak dlouho jo 
(smích), a teď mi jó propadly tváře bez těch 
zubů…“  

„…myslim, že mam i poměrně moderní názory na 
to, jak jsem hluboko z minulýho století (smích), 
ještě předválečná, dá se říct…“ 

„já jsem ji nemusela za života a po smrti mi dala 
takovou dardu, že včera jsem jí nadávala, protože 
na všech televizích byly změněný programy a 
všude na mě koukala Bartošová, rozhodila mi 
potvora celej program (smích) (…) tak jsem si 
říkala, ta koza, ta mě bude otravovat i po smrti 
(smích), takže je to opravdu, národ je rozdělenej, 
někdo říká chudinka, ano chudinka, ale, no, blbá 
chudinka, moc ovladatelná, no nic, Bartošovou 
necháme hrobu…“ 
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se před cizími lidmi neshazovala.  

Nebojí se ani černého humoru. Dokáže si 

udělat srandu ze smrti, z cizí i z vlastní. 

„…jo a určitě bych nechodila s nahym pupkem a 
s nahejma ledvinama (smích), protože si umim 
představit, jak bych vypadala, nesmírně komicky 
jo, a já tady přece pro smích nikomu nejsem, 
nejsem proti zasmání, ale nebudu ze sebe, pokud 
za to nejsem placená, dělat kašpara, jo dovedu si 
ho udělat sama ze sebe, jistě, to je strašně důležitý 
se takhle očistit, ale proč bych se zesměšňovala 
normálně, to ne (smích)…“ 

 

Ta, která si váží každého dne 

Paní Emilka je žena, která si váží každého 

dalšího dne. Už od dětství si zvykla na to, že o 

svůj život musí bojovat, že život, zdraví a 

přátelství není samozřejmostí. 

Svůj postoj k životu hezky shrnuje ve vzkazu 

lidem, které stáří teprve čeká. Podle paní 

Emilky by si měli vážit toho, že se stáří vůbec 

dožili, protože mnoho lidí takové štěstí nemá. 

A že pro spokojené stáří je důležité mít za 

sebou plně, smysluplně a aktivně prožitý život. 

„…už párkrát jsem sklouzla hrobníkovy z lopaty, 
už v dětství raným i pozdějš, já se prostě vo ten 
život rvu a každej další den je báječnej…“ 

„…aby se neřeklo tak říkám „blbě“ jo, a jinak si 
v duchu říkám: „…holka, co bys ještě nechtěla, dyť 
ti dohromady nic nechybí…rodinu sice nemáš, ale 
dá se říct, zaplať pán Bůh, protože cizí lidi jsou 
k tobě většinou slušnější než ta rodina a hodnější“ 
jo, protože znám i lásku rodiny…“ 

(vzkaz mladé generaci): „Ať se stáří nebojí, to není 
nic špatnýho, to ať jsou rádi, že se toho dožili, dyť 
jsou mladí lidi, kteří umírají v dětství, v mládí, 
v plnym produktivním věku, ať jsou rádi, že se toho 
dožili, ať žijou tak, aby až budou doopravdy starý 
měli na co vzpomínat, to je celý, aby věděli proč 
žili, aby se snažili prostě žít tak, aby je to bavilo, 
sice je to dřina, to je fakt, ale vono nic není 
zadarmo, vždycky je něco za něco, i v tom životě, 
nikdy nemůžete mít všechno, a pokud to máte, tak 
to vlastně nemáte, no.“ 

 

Ta, která se umí o sebe postarat, má pozitivní náhled na sebe 

Jednou z postav tvořící sebeobraz paní Emilky 

je žena, která se umí o sebe postarat, k čemuž 

byla od dětství vychovávána svým otcem. 

Naučila se nebýt na nikom závislá, umět se 

ozvat, požádat o pomoc či ji odmítnout. 

Otcem byla vedena nejen k samostatnosti, ale i 

k rozvoji dovednosti pozitivního náhledu na 

život a na sebe. Vlastní nedostatky se tak učila 

„…no jo ale já byla dítě desetiletý jo, seděly dvě na 
lavičce a říkaly, protože jsem jela kolem na 
vozejku, říkaly: „Podívejte se, taková hezká 
holčička a vona je mrzáček, chudinka jedna 
malá..“, a to mě tak strašně dojalo jo, co si to ty 
baby dovolujou, vždyť já nejsem žádnej chudinka a 
to že jsem mrzáček jo, a jak jsme tak jeli zpátky 
kolem nich, tak jsem říkala: „Tati, podívej se na 
toho mrzáčka s tima blbejma nohama, křivejma, 
vždyť ta baba musí táhnout prdel po silnici..“, 
tatínek nic, jenom prej se uculoval, a ještě jsem pak 
říkala: „Chudinka malá“ (smích), no jo no, to byl 
takovej ten truc toho dítěte uraženýho…“ 
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převracet na přednosti. 

Za důležitou podmínku samostatného života 

považuje aktivní přístup k životu a k řešení 

problémů. Nebát se toho, co přijde.  

„…že jsem přišlo vo takový nevinný dětství jo, že 
jsem žila takovej ten jó život se všema bolestma a 
tim všim vod ranýho dětství, takže mě nepřekvapilo, 
to že život není žádné peříčko, že je to pořádná 
traverzička, to není žádná procházka růžovým 
sadem, jak se říká, no a dyť voni i ty růže maj trny 
a někdy se těma trnama blbě prolejzá, ale je to 
vokrášlený tím květem navrchu, no jo no“ 

„…odjakživa vim a tatínek mě k tomu 
vychovával…musim umět stát na vlastních nohách 
a musim sama vědět, jak se vo sebe postarat…“ 

„…já jsem se neurážela, když mi někdo řek, děti, 
děti říkají pravdu a jsou zlý jo, tak to, že mi říkaly 
„zrzavá“, tak to jako, to jsem říkala: „Jó, no jo, 
ale já mám výjimečný vlasy, nejsem obyčejně 
černovlasá nebo tu pochcanou slámu, co má 
tadyhle…jó…já mám krásný vlasy, září“ jo, prostě 
už vod toho dětství jsem se učila všechny takový ty 
jakoby negativa převádět na to, že to je krásný a 
výjimečný ..“ 

 

Ta, která si jde za svým cílem  

Další z postav sebeobrazu paní Emilky je 

žena, která si jde za svým cílem. Nic není 

zadarmo. Denně cvičí a věří, že se tím její 

zdravotní stav zlepší, že zase bude moci 

chodit, že si bude moci sama něco uvařit, že 

už nebude potřebovat každodenní péči 

pečovatelek. Nenechá se odradit okolím. Když 

něčemu věří, jde si za tím, ať si okolí říká a 

dělá, co chce. Paní Emilka je žena, která se 

řídí vlastním úsudkem.  

Řada jejich cílů vyžaduje disciplínu a 

odříkání. Zdrojem síly je snaha žít tak, aby se 

za sebe nemusela stydět. To je také důvodem, 

proč nenechá ostatní, aby za ní rozhodovali. 

„Ne, ne, ne…občas byly nějaký špatný, tím jsem se 
trestala sama, že jsem byla příliš zásadová a 
nechtěla jsem, aby se za mě otec styděl, i když jsme 
byly nahoře že jo, é tak né, i když pak špatný 
rozhodnutí zase vedly k některým závěrům, že je 
dobře si stát za svým slovem a pokuď v něco věřim, 
tak není dobrý tu víru zadržovat, ať je to víra 
v cokoliv, v pána Boha, v to, že na jaře svítí 
sluníčko a všechno raší, je to víra v tom, že přijde 
jaro a bude něco novýho, je jedno v co, ale to čemu 
věříte, tak je dobrý jako v tom setrvat a né uhýbat, 
nemusim to zrovna ventilovat, ale zůstat si u toho a 
kdyžtak nezapírat…“ 

„..zuby nechty trénuju, trénuju, cvičim, abych se už 
konečně mohla postavit na nohy a mohla se 
alespoň ty dva kroky došourat na gramofon a 
případně si i něco málo uvařit, sednout si k tomu a 
tak, abych se zbavila všech těch bab kolem sebe 
no…“ 

„…vím, že nemůžu sežrat takovou kůpu jako jsem 
jedla, když mi bylo těch dvacet, třicet jo, že musim 
ani ne čtvrtinu, abych se unesla, abych se pak 
jenom nekoulela (smích).“ 

„Žít tak, abych se nemusela při nějakym tom 
vyúčtování za sebe stydět“, to je celý…“ 
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3.5.1.4 Konstrukce sebeobrazu paní Ludmily 

V sebeobrazu paní Ludmily zaujímá ústřední pozici postava ženy, která chce být 

druhým prospěšná. Z hlediska kategorie rozvrhování pozic bere paní Ludmila 

odpovědnost za své prožívání sama na sebe. Rozvrhuje se jako ta, která se snaží být 

druhým prospěšná. Ráda by pro lidi ještě něco udělala. Lidem, které stáří teprve čeká, 

radí, aby si připravili nějakou aktivitu, které se ve stáří budou moci věnovat. Ideálně 

takovou, aby byli druhým prospěšný.  

Podobně významnou pozici zastává i žena, která si ze všeho nejméně přeje 

ostatním překážet. Ve vztahu k druhým se vymezuje jako ta, která nechce být na obtíž, 

chce být prospěšná. V duchu tohoto kréda, řídí svůj život. Z hlediska aktérství 

(působení) je autorkou svého chování a jednání. Situace, které jí život staví do cesty, se 

snaží vyřešit tak, aby ostatním nebyla na obtíž a aby byla prospěšná. Paní Ludmila se 

dále rozvrhuje jako ta, která má ráda lidi, ale nevyhledává velká společenství. Vyhovuje 

jí, nebýt vázaná na lidech. Ale mít zázemí, např. rodinu, přátele, kolegy v práci, 

považuje za důležité. 

Paní Ludmila se také rozvrhuje jako ta, která je úzkostná. Její úzkostnost se 

projevuje v tom, že si zpětně přehrává situace, které se staly, není si jistá, jestli se 

zachovala správně, jestli neměla říct něco jinak atd. Připouští, že si některé věci vyčítá. 

Se svou úzkostností se vyrovnává pomocí luštění sudoku, při kterém se dokáže 

odreagovat a zapomenout na tíživé myšlenky. Současně jí pomáhá schopnost vidět na 

všem to pozitivní. A v neposlední řadě i lehké intidepresivum, které užívá pod 

odborným dohledem. 

Další postavu sebeobrazu paní Ludmily jsme nazvaly žena, která ctí povinnost. 

Tím je myšleno, že když něco považuje za svou povinnost, tak obvykle nemá problém 

s tím, že by se jí nechtělo, že by se musela nutit. Důležitým momentem je závazek. 

V případě, že má závazek, tak se nemusí do práce nutit. V okamžiku, kdy závazek 

nemá, to se týká např. domácích prací, úklidu atd. tak říká, že je odkládá.  

Žena, která se snaží na všem vidět něco pozitivního, je další postavou 

sebeobrazu paní Ludmily. Podle jejích slov je tato schopnost darem od pána Boha. Další 

postavou je žena, která vyrůstala bez otce. Paní Ludmila přišla o otce, když jí bylo deset 
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let. V průběhu rozhovoru se k tomu v různých souvislostech několikrát vrátila. Vidí 

souvislost mezi dětstvím bez otce a vazbou na svého partnera, který byl hodně rázný a 

rozhodný. Dětství bez otce jí ovlivnilo i v tom smyslu, že jakožto nejstarší dítě 

pomáhala mamince s péčí o své mladší sourozence. 

Součástí sebeobrazu paní Ludmily je žena, která věří v Boha. Paní Ludmila byla 

odmalička vedena maminkou k víře. Její maminka byla velice zbožná a pro paní 

Ludmilu se tak staly různé aktivity spojené s životem křesťana samozřejmostí. 

V současnosti jsou pro ni vzpomínkou na mládí a považuje je za okolnost, která jí 

hodně pomáhá. Svůj život řídí dle desatera.  

S jistou mírou zjednodušení lze říci, že paní Ludmila celý svůj život pečovala o 

druhé. Žena, která má ráda ruční práce je postavou sebeobrazu kompenzující psychicky 

i fyzicky náročnou práci. Paní Ludmila se dodnes ve svém volném čase věnuje ručním 

pracím. 

Ta, která chce být druhým prospěšná  

Paní Ludmila je žena, která chce být druhým 

prospěšná. Říká o sobě, že na to byla 

připravovaná už od mala, kdy jako nejstarší 

dítě pomáhala matce s péčí o mladší 

sourozence. Později vystudovala 

zdravotnickou školu a celý život pečovala o 

druhé. O péči o druhé říká, že je to její parketa.  

Z hlediska kategorie rozvrhování pozic bere 

paní Ludmila odpovědnost za své prožívání 

sama na sebe. Rozvrhuje se jako ta, která se 

snaží být druhým prospěšná. Ráda by pro lidi 

ještě něco udělala. Lidem, které stáří teprve 

čeká, radí, aby si připravili nějakou aktivitu, 

které se budou věnovat. Ideálně takovou, aby 

byli druhým prospěšný. 

„Poněvadž taky v tom mládí jsem toho tatínka 
neměla (…) jako mamince jsem spíš pomáhala, a 
potom to studium na tý sociální škole (…). Tak že 
můj život byl vlastně připravenej na to už v tom 
mládí, a že jsem našla teda svojí parketu.“ 

„Ale ono to je lepší říct – já chci bejt tomu 
druhýmu prospěšnej (…) bejt pro něj prospěšnej je 
jako jako trochu víc než jenom pomáhat, no.“ 

(o kolegyni): „…je ve velmi svízelný situaci a já 
hledám, hledám, jak bych jí pomohla, jo…“ 

„Abych jak říkal Jaroslav Skála – bejt ještě lidem 
prospěšná…“ 

„…připravit si na to stáří něco, co budou moct 
dělat a co je jako, co je uspokojí. Ne jenom, aby 
oni uspokojovali sami sebe, ale taky aby byli, jak 
říkám, pro mě to v životě moc znamená, aby byl 
člověk prospěšnej k těm lidem a mohl jako, ještě, 
aby nebyl tak sobeckej, že bude jenom jezdit a já 
nevím co, prostě aby myslel, aby se připravoval na 
to stáří.“ 

„A Václav říká – ty furt musíš něco organizovat 
(smích). Takovou mám povahu. Holt takovej jsem 
holt tvor. (pozn. organizovat, ve smyslu být 
prospěšný – pomoc kolegyni)“ 
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Ta, která nechce nikomu překážet  

 Pro paní Ludmilu je důležité, aby byla 

druhým prospěšná a zároveň aby nebyla 

druhým na obtíž. V duchu tohoto kréda, řídí 

svůj život. Z hlediska aktérství (působení) je 

autorkou svého chování a jednání. Situace, 

které jí život staví do cesty, se snaží vyřešit 

tak, aby ostatním nebyla na obtíž a aby byla 

prospěšná. 

„…vzpomínám si na výrok Jaroslava Skály, kterej 
říkal – „během života má člověk jednu kariéru a ke 
konci té kariéry se musí postarat, aby si zajistil 
druhou kariéru (…)být při tom ale nikomu 
nepřekážet…“ 

„A jinak krédo života, ještě teda něco pro lidi 
udělat abych nebyla lidem na obtíž…“ 

„Když jsem říkala, že se dívám, teda teď jakej bude 
odchod, odchod z tohoto světa, tak mám strach, 
abych nebyla lidem na obtíž.“ 

 

 

Ta, která má ráda lidi, potřebuje zázemí, ale nevyhledává velká společenství 

Paní Ludmila se rozvrhuje jako ta, která má 

ráda lidi, ale nevyhledává velká společenství. 

Vyhovuje jí, nebýt vázaná na lidech. Ale mít 

zázemí, např. rodinu, přátele, kolegy v práci, 

považuje za důležité. 

Paní Ludmila porovnává svou situaci, se 

situací své sestry, která žije s rodinou, ale je na 

tom psychicky špatně. Říká, že se rodina o 

sestru postará, ale na druhou stranu si myslí, 

že nemít rodinu je výhodné ve vztahu ke smrti 

a umírání. Paní Ludmila se cítí být 

zvýhodněna, že její úmrtí nikoho negativně 

neovlivní, protože na ní nikdo není přímo 

závislý. 

„…to mi jako vyhovovalo, být mezi lidma, být 
s nima jako v souznění, bych řekla, ale nebýt jako 
vázaná na nich…“ 

„Sestra je o tři roky mladší než já, a ta je psychicky 
na tom špatně, ale má rodinu, která se o ní postará, 
i manžela druhýho, ona se podruhý vdala. Takže 
vidím, jakej je to rozdíl, když člověk je solitér, 
anebo když je vlastně v rodině.“  

„A nejhorší je, no tak někdo snad, já jsem myslím 
individualista, já nemám ráda velkou společnost, 
ale přece musím mít různé zázemí, a třeba v rodině, 
která žije v Ostravě a né přímo tady, takže se 
scházíme a to je bezva…“  

„…anebo právě že mám ten malej úvazek tady na 
škole, kde jsem našla krásný zázemí, a vím že, mám 
takovej pocit, že mně berou (smích).“ 
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Ta, která o sobě říká, že je úzkostná 

Paní Ludmila o sobě říká, že je úzkostná. Její 

úzkostnost se projevuje v tom, že si zpětně 

přehrává situace, které se staly, není si jistá, 

jestli se zachovala správně, jestli neměla říct 

něco jinak. Připouští, že si některé věci vyčítá. 

Se svou úzkostností se vyrovnává pomocí 

luštění sudoku, při kterém se dokáže 

odreagovat a zapomenout na tíživé myšlenky. 

Současně jí pomáhá schopnost vidět na všem 

to pozitivní. A v neposlední řadě i lehké 

intidepresivum, které užívá pod odborným 

dohledem. 

„…já trošku jsem taková úzkostná, tak neměla jsem 
tohleto říct třeba jo a tyhlety, jako si vyčítám věci 
jo? A když si sednu k tý sudoku, tak prostě musim, 
musim, když chci jí vyřešit tak prostě na všecky 
tydlety myšlenky (mávne rukou)…“ 

„A potom co je důležitý, je že mi pán Bůh dal tu 
schopnost, že snažím se, prostě de to automaticky, 
na věcech vidět to pozitivní, že se nezabejvám moc 
tím, jakže to nevyšlo. Ale zas ta úzkost trošku mluví 
proti tomu, ale to se nedá nic dělat.“ 

když bylo s Miroslavem špatně, tak takové drobné 
antidepresivum, tak to beru pořád, tak nemyslím, 
že by toho bylo tolik, že bych jako byla euforická, 
ale že mně to trochu přece jenom pomůže 
z nějakých těch. Tak to beru jeden prášek denně, 
ráno. Pod kontrolou tady psychiatra. 

 

 

Ta, která ctí povinnost 

Paní Ludmila se vymezuje jako žena, která ctí 

povinnost. Tím je myšleno, že když je něco 

její povinnost, tak obvykle nemá problém 

s tím, že by se jí nechtělo, že by se musela do 

ní nutit. Důležitým momentem je závazek. 

V případě, že má závazek, tak se nemusí do 

práce nutit. V okamžiku, kdy závazek nemá, to 

se týká např. domácích prací, úklidu atd. tak 

říká, že je odkládá. 

Svých současných závazků si váží. Nemá moc 

chuť pouštět se do něčeho nového, ale ty 

současné by si ráda ponechala. 

„Ale když mám povinnost, tak to, to nemůžu zase 
říct, že by se mi nechtělo.“ 

„Kde jako nemám závazek, že tam musím, tak to 
vodkládám. To vodkládám. No, tak, to je asi, asi, 
tam se mi nechce, jo to se mi nechce. Anebo se mi 
nechce umejt nádobí. Jo takový tyhlety věci, 
takový, který nemusej bejt, ale který já považuju, že 
jsou důležitý, tak tam se mi, tam se mi, neomluvím 
se, dneska jsem špatně spala, nebo jo, dneska 
nepřijdu nebo, to ne, to ne…“ 

„A jinak teda, jsem ráda, že můžu chodit tak jako, 
já bych to chtěla ty drobný povinnosti, který mám, 
tak bych chtěla, aby trvali, abych je nemusela jako 
opustit. Ale abych se do něčeho pouštěla, to ne 
(chvíli přemýšlí)…“ 
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Ta, která se snaží na všem vidět něco pozitivního 

Paní Ludmila je žena, která se snaží na všem 

vidět něco pozitivního. Podle jejích slov je to 

dar od pána Boha. Podobný životní postoj 

zastával i její partner, který říkal, že není tolik 

důležité zabývat se tím, proč to nešlo, ale tím, 

jak to udělat, aby to šlo. Paní Ludmila říká, že 

i ke každodenním obtížím je lepší přistupovat 

pozitivně. Věřit, že to nějak půjde. 

„A potom co je důležitý, je že mi pán bůh dal tu 
schopnost, že snažím se, prostě de to automaticky, 
na věcech vidět to pozitivní. že se nezabejvám moc 
tím, jakže to nevyšlo…“ 

„Ale partner vždycky říkal – nespekulujte nad tím 
moc, že to nešlo, ale špekulujte nad tím, aby to šlo. 
A todleto taky je myslím k tomu pozitivnímu 
přístupu k životu i ve stáří, že když člověk bude – 
můžu plakat pořád – jé, já do tý tramvaje nevylezu, 
a co když přijede tadleta tramvaj a to, a jestli mi 
někdo pomůže a tak je to, myslím, blbý je říct, 
neproduktivní…“  

 

Ta, která vyrůstala bez otce 

Paní Ludmila vyrůstala bez otce, o kterého 

přišla, když jí bylo deset let. V průběhu 

rozhovoru se k tomu v různých souvislostech 

několikrát vrátila. Vidí souvislost mezi 

dětstvím bez otce a vazbou na svého partnera, 

který byl hodně rázný a rozhodný. Dětství bez 

otce jí ovlivnilo i v tom smyslu, že jakožto 

nejstarší dítě pomáhala mamince s péčí o své 

mladší sourozence. 

„…já jsem vyrůstala bez tatínka. (…) a mně bylo 
tenkrát deset let, takže já jsem takhle přišla, přišla 
vo otce, a vyrůstala jsem vlastně s maminkou…“ 

„Ale já si myslím že, právě jak jsem neměla otce, a 
Miroslav byl takovej jako ráznej, takže ten vzor 
toho muže, kterej je rozhodnej a kterej, kterej… 
jako že mi taky ho trochu nahrazoval asi potom. I 
proto ta vazba na něj, že byla…“  

„Poněvadž taky v tom mládí jsem toho tatínka 
neměla, takže jsem byla nejstarší, takže jsem byla 
taková, jako mamince jsem spíš pomáhala…“ 

 

Ta, která je věřící 

Paní Ludmila byla odmalička vedena 

maminkou k víře. Její maminka byla velice 

zbožná a pro paní Ludmilu se tak staly různé 

aktivity spojené s životem křesťana 

samozřejmostí. V současnosti jsou pro ni 

vzpomínkou na mládí a považuje je za 

okolnost, která jí hodně pomáhá. 

V dospělosti byla etapa, kdy přestala být 

„…a vyrůstala jsem vlastně s maminkou, která byla 
velice zbožná, a takže jsem tyhlety základy toho 
křesťanského života měla hluboko v sobě, a i když 
jsem potom, když jsem přišla do naší nemocnice, že 
jo, tak můj šéf vlastně se stal mým partnerem a mně 
to jako nešlo do kontaktu s tím křesťanstvím, takže 
jsem přestala bejt, jak se tomu říká, praktikující…“ 

„…a potom to je taky taková shoda náhod, když 
partner zemřel, tak jedna kolegyně, která, 
psychoterapeutka, která zase našla víru, a žádala 
mně, jestli bych jí nebyla kmotrou. Tak já jsem si 
řekla, tak proč ne, mám tě ráda, tak proč bych ti 
nebyla kmotrou, ale, jako ona mě zase přivedla 
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praktikující katoličkou. Po určité době se však 

k aktivnímu životu křesťana, dle svých slov, 

shodou okolností, vrátila. Svůj život řídí dle 

zásad desatera. 

 

k tomu jít ke zpovědi, jo a k tomu aktivnímu životu 
a já ji moc děkuju, že zase jsem se stala v tom stáří, 
jsem se stala zase jako zamlada, jo jako zamlada 
jsem se stala praktikující katoličkou a to mně 
myslím taky hodně pomáhá...“ 

„…já nevím kdo, jako si myslím, že to řídí tam 
někdo nahoře, a že mně, že mně jako chrání, abych 
nepropadla beznaději…“  

(odpověď na otázku: jaké je vaše životní krédo?): 
„No to je já myslím ten, život křesťana. Jo, že 
tohleto je, že respektuju desatero přikázání. A tam 
vlastně je obsaženo všecko…“ 

 

Ta, která má ráda ruční práce 

S jistou mírou zjednodušení lze říci, že paní 

Ludmila celý svůj život pečovala o druhé. Jako 

kompenzaci psychicky i fyzicky náročné práce 

se věnovala ručním pracím, kterým se věnuje 

dodnes. Dřív, když neměla dost peněz, tak si 

tím mohla ušetřit a v současnosti je to pro ni 

příležitost k seberealizaci. 

„…my jsme neměli velkej plat tak já jsem si mohla 
ušít, mohla jsem si dělat věci, trošku jako naše 
rodina je trošku výtvarně nadaná, tak já jsem zase 
si vyšívala a dělala jsem takový všelijaký vzory 
anebo jsem pletla a tohleto. Tak tohleto mně 
všecko vyvažovalo tu starost, kterou jsem měla o 
pacienty a pak jsem přišla domů a mohla jsem se 
takto, jak se to říká, realizovat (smích).“ 

„Realizuju se dodnes…“ 

 

 

3.5.1.5 Konstrukce sebeobrazu pana Josefa 

Na základě rozhovoru s panem Josefem, se nám podařilo identifikovat tři 

postavy tvořící jeho sebeobraz. Jejich počet je pravděpodobně vyšší. Opět 

zdůrazňujeme, že se jedná pouze o naši interpretaci. První postavou sebeobrazu pana 

Josefa je muž, který se snaží být aktivní. Aktivitu pokládá za důležitou podmínku 

života. Nemusí to nutně být fyzická aktivita, ale schopnost být aktivní, i když to např. 

fyzický stav neumožňuje. Pro něj osobně je to přednášková činnost o holokaustu. 

Považuje ji současně za svou morální povinnost. Snaží se přispět k tomu, aby se a 

holokaust nezapomnělo. V rámci svých přednáškových a průvodcovských aktivit hodně 

cestuje, je hodně v kontaktu s mladými lidmi. Kromě češtiny mluví čtyřmi světovými 

jazyky, v kterých je schopen číst i přednášet. Aktivní je i ve svém každodenním životě. 
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V devadesáti třech letech se stará o svou domácnost. Chodí si nakoupit, vypere si 

prádlo, pouze na úklid má domluvenou paní z Ukrajiny. 

Pan Josef se vymezuje jako ten, který zažil mimořádný vztah. Za nejdůležitější 

podmínku pro život považuje lásku, ve všech jejích podobách, tzn. láska mezi partnery, 

rodiči a dětmi, prarodiči a vnoučaty, přáteli atd. Sám o sobě říká, že zažil mimořádný 

vztah se svou ženou. Říká o ní, že ji nejenom miloval, ale že si jí i vážil. Považoval ji za 

velkou osobnost. Znal jí od svých sedmnácti let. Když ve dvaceti šel do koncentračního 

tábora, vzala si ho za muže, aby mohla jet s ním. Oba přežili a po válce založili rodinu. 

Dnes už je rodina pana Josefa velmi početná a její členové se scházejí na rodinných 

oslavách. 

Ve vztahu k víře se vymezuje jako ten, který je nevěřící. Říká, že potom, co zažil 

za války, nemůže věřit v Boha. 

Ten, který se snaží být aktivní 

Pan Josef pokládá za důležitou podmínku 

života aktivitu. Nemyslí tím nutně 

fyzickou aktivitu, ale schopnost být 

aktivní, i když to např. fyzický stav 

neumožňuje.  

Pro něj osobně je to přednášková činnost 

o holokaustu. Považuje ji současně za 

svou morální povinnost. Snaží se přispět 

k tomu, aby se a holokaust nezapomnělo. 

V rámci svých přednáškových a 

průvodcovských aktivit hodně cestuje, je 

hodně v kontaktu s mladými lidmi. 

Kromě češtiny mluví čtyřmi světovými 

jazyky, v kterých je schopen číst i 

přednášet. 

Aktivní je i ve svém každodenním životě. 

„Já si myslím, že člověk pokud není aktivní, pokud se 
jenom povaluje doma, takže stárne rychleji. Nemusí to 
být fyzická aktivita, ale musí to být něco, co člověka 
trošku drží. Takže já provázím stále do Terezína, někdy 
Terezín a Lidice.“ 

„Tak já si myslím, že přednášení o tom holokaustu ve 
školách, že to je moje morální povinnost. Protože, 
holokaust se samozřejmě stane součástí historie, už je 
součástí historie.“ 

„Aktivitu, aktivitu. Jakmile člověk zůstane jenom ležet na 
kanapi anebo v posteli tak je konec. Je nutno něco dělat, 
nemusí to být fyzická práce, že jo. Může dělat výzkum, 
může studovat univerzitu třetího věku, něco. Jo, já si 
myslím, že jak jsem cestoval po hodně zemích včetně 
spojených států a hodně zemí Evropy, že to mně 
pomáhalo. A styk s mladými lidmi…“ 

„…mluvím 4 jazyky, ve kterých jsem schopen číst i 
přednášet, i jsem přednášel taky – německy, anglicky, 
francouzsky i rusky.“  

„No a o všechno se starám, musím si nakoupit, musím si 
vyprat, na úklid mě chodí teda jedna ukrajinka, to už 
nezvládnu jo. Ale jinak mám pračku a peru si. 
Obstarávám veškerý nákup, nevařím si, nevařím si.“ 
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V devadesáti třech letech se stará o svou 

domácnost. Chodí si nakoupit, vypere si 

prádlo, pouze na úklid má domluvenou 

paní z Ukrajiny. 

„No já si myslím, že ten kdo fakt může, má být i ve stáří 
aktivní, protože pak když nic nedělá tak… a taky mě 
tohleto cestování za těmi přednáškami pomáhalo. Jo, já 
jsem vždycky pookřál ve styku s těma mladejma lidma a 
oni mě téměř vždycky pochopili i jsem měl velikej ohlas.“ 

 

Ten, který prožil mimořádný vztah 

Pan Josef považuje za nejdůležitější pro 

život lásku, ve všech jejích podobách.  

Sám o sobě říká, že zažil mimořádný 

vztah se svou ženou. Říká o ní, že ji 

nejen miloval, ale že si jí i vážil. 

Považoval ji za velkou osobnost. Znal jí 

od svých sedmnácti let. Když ve dvaceti 

šel do koncentračního tábora, vzala si ho 

za muže, aby mohla jet s ním. Oba 

přežili a po válce založili rodinu. Dnes 

už je rodina pana Josefa velmi početná a 

její členové se scházejí na rodinných 

oslavách.  

„…já například tady tou knížkou se snažím pro ní 
vytvořit takový literární pomníček. Protože ona byla 
opravdu osobnost. Jsem si ji vážil. Nejen miloval ale i 
vážil. Ten náš vztah skutečně byl mimořádnej, silný.“ 

„Ve dvaceti letech jsem šel do koncentračního tábora 
Terezín, do tak zvanýho ghetta, který ale ve skutečnosti 
byl tábor. Tam jsem byl dva roky, pak jsem byl poslán do 
Osvětimi, Osvětimi Březinky, do toho největšího 
vyhlazovacího tábora, a v Terezíně byla taky moje 
snoubenka, kterou jsem poznal v roce 38, a chtěla jet se 
mnou dobrovolně a to šlo jedině tak, že jsme měli svatbu. 
Takže my jsme měli svatbu a naše svatební cesta byla do 
toho největšího vyhlazovacího tábora, kde jsme byli sedm 
měsíců, výjimečně jsme to přežili…“ 

„…a šel jsem do českého rozhlasu, kde denně vysílali 
seznam lidí, kteří přežili. A někdo v té nemocnici slyšel 
moji zprávu a řekl to mojí ženě. A ona znovu nabyla 
sil…“ 

„…já jsem ji poznal jako 16 letou dívku, v době puberty, 
kdy ještě byla velice dívčí, jak se ty holky pořád něčemu 
smějou, ale pak se z ní stala opravdu osobnost. Ona byla 
opravdu osobnost.“  

„Víte, já vždycky jak mám ty přednášky, tak se vždycky 
ptám, co je nejdůležitější?  A oni říkají: rodina, zdraví, 
dokonce mi řekli provokativně sex, což byla provokace 
90 letýmu člověku. No a pak občas někdo řekne láska. A 
já mu dám tohle, aby to přečet, což je pak velice pěkný, 
jak to končí.“ 

 

Ten, který nevěří v Boha 

Pan Josef o sobě říká, že potom, co zažil za 

války, nevěří v Boha. Nejdůležitější v životě je 

láska, ve všech jejich podobách. 

„Jsem nevěřící. Po holokaustu nemůžu věřit.“ 

„Né, ja nejsem věřící. Prostě přátelství mezi lidmi, 
přátelství je základ, a to všecko, tolerance, 
sebeobětování, každej druh lásky…“ 
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3.5.2 Sebeobrazy - shrnutí 

Cílem práce je porozumět zkušenosti lidí úspěšně prožívajících životní etapu 

stáří. Soubor dat je tvořen  pěti semistrukturovanými narativními rozhovory s lidmi, o 

kterých se říká, resp. o nichž si někdo myslí, že stáří pěkně zvládají. Rozhovory byly 

zaznamenány na diktafon a přepsány. Texty byly nejprve podrobeny otevřenému 

kódování. Následně byly identifikovány hlavní kategorie vyskytující se v textech a 

specifikována hlavní výzkumná otázka, která zní: Jaké jsou strategie lidí, o nichž se 

říká, že „hezky“ zvládají stárnutí? Z perspektivy hlavní výzkumné otázky byly 

„Sebeobrazy“ podrobeny narativní analýze a interpretaci. Při analýze a interpretaci jsme 

ctili princip hermeneutického kruhu.  

Sebeobraz je v narativním přístupu chápán jako konstrukce „pozic“ či „postav“ 

(Chrz, 2004, 2007). Při analýze a interpretaci jsme vycházeli z předpokladu, že 

sebeobraz jedince je tvořen více postavami, které spolu komunikují, spolupracují, 

ovlivňují se a s různou intenzitou se podílejí na výsledném chování a prožívání jedince. 

Prostřednictvím této kategorie je také možné vyjádřit míru přijímání a dávání 

odpovědnosti, pozice na škále tvořenou póly aktérství a autorství (Chrzová, 2005). 

Z hlediska kategorie aktérství (působení) je sebeobraz odpovědí na otázky: Jak moc se 

respondenti cítí být autory svého života? Dělá si s nimi život, co chce, nebo si oni se 

životem dělají, co chtějí? Kdo, komu, co dělá? Co, komu, co působí? 

Analýzou získaných dat jsme identifikovali postavy tvořící sebeobrazy 

respondentů. Jedná se pouze o naši interpretaci. Z toho důvodu výčet a pojmenování 

postav nemusí být konečný. Pro vyšší validitu by bylo možné podstoupit výsledky 

samotným respondentům, jejich okolí či dalším výzkumníkům. Práce vychází 

z metodologických principů a postupů kvalitativního výzkumu, ve kterém se výzkumník 

mimo jiné vzdává validity výměnou za obohacení výzkumu o důvěryhodnost (širší 

pojem než validita), jež v sobě obsahuje koherenci, smysluplnost, sdělnost, dialogičnost 

(Čermák, 2002). 

Na základě rozhovoru s panem Tomášem byly v jeho sebeobrazu identifikovány 

postavy deseti mužů. Každý z nich je něčím výjimečný a něčím stejný s ostatními. 

Konkrétně se jedná o postavy: muže, který miluje ženy hudbu a tanec; muže, který 

miluje dobré jídlo; muže, který miluje les; muže, který nechodí do hospody; muže, který 
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nikdy neměl dluhy; muže, který nikdy nevyzvídá; muže, který věří v Boha; muže, který 

má zálibu v shromažďování věcí a myšlenek; muže, který klade důraz na fyzickou 

aktivitu a muže, který pracuje (bližší popis viz 3.5.1.1). Na základě analýzy sebeobrazu 

pana Tomáše se ukázalo, že míra aktérství (působení) v životě pana Tomáše je oslabena, 

životní spokojenost je podmíněna přítomností druhé osoby. Podobně i zrušení tanečních 

zábav ve vesnici, kde žije, mělo za následek, že se své oblíbené aktivitě přestal věnovat, 

nevyhledával jiné příležitosti. Vymezuje se spíše jako ten, kterému když se něco stane 

(zrušení tanečních zábav) tak na to nemá žádný vliv (nepokouší se aktivně vyhledávat 

alternativy či sám něco zorganizovat). 

Sebeobraz paní Johanky je tvořen postavami šesti žen. Je tu žena, která se nikdy 

nevzdává; žena, která se na život dívá optimisticky; žena, která nezná, co je to nuda; 

žena, jejímž koníčkem je práce; žena, která klade důraz na toleranci a žena, která miluje 

přírodu (bližší popis viz 3.5.1.2). Paní Johanka se vymezuje jako žena, která je autorkou 

svého života. K životu přistupuje optimisticky, aktivně a nevzdává se. Hranice jejího 

aktérství (působení) je tam, kde začíná aktérství života druhého člověka. Významnou 

hodnotou života paní Johanky je tolerance a respekt k ostatním lidem. 

 V sebeobrazu paní Emilky jsme identifikovali šest různých postav. Je tu, žena, 

která své prožívání reguluje psychikou; žena, která se nebojí; žena, která bere život 

s humorem a ironií; žena, která si váží každého dne; žena, která se umí o sebe postarat a 

má sama na sebe pozitivní náhled a žena, která si jde za svým cílem (bližší popis viz 

3.5.1.3). Paní Emilka bere odpovědnost za svůj život a prožívání sama na sebe. Vychází 

z předpokladu, že fyzický a psychický stav jedince je určován jeho psychikou. Tím jak 

smýšlí o sobě, o ostatních a o světě. Důležité je nepřipouštět si negativní informace o 

sobě samém. Neopakovat si pořád dokola, co člověk nemůže, ale soustředit se na to, co 

může. A naopak se snažit aktivně vyhledávat pozitivní aspekty situací svého života. 

V sebeobrazu paní Ludmily zaujímá podle našeho názoru ústřední pozici 

postava ženy, která chce být druhým prospěšná. Dalšími osmi postavami jsou žena, 

která nechce nikomu překážet; žena, která má ráda lidi, ale nevyhledává velká 

společenství; žena, která o sobě říká, že je úzkostná; žena, která ctí povinnost; žena, 

která se snaží na všem vidět něco pozitivního; žena, která vyrůstala bez otce; žena, která 

věří v Boha a žena, která má ráda ruční práce (bližší popis viz 3.5.1.4). Z hlediska 

kategorie rozvrhování pozic bere paní Ludmila odpovědnost za své prožívání sama na 
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sebe. Ve vztahu k druhým se vymezuje jako ta, která nechce být na obtíž, chce být 

prospěšná. V duchu tohoto kréda, řídí svůj život. Z hlediska aktérství (působení) je 

autorkou svého chování a jednání. Situace, které jí život staví do cesty, se snaží vyřešit 

tak, aby ostatním nebyla na obtíž a aby byla prospěšná.  

Na základě rozhovoru s panem Josefem, se nám podařilo identifikovat tři 

postavy tvořící jeho sebeobraz. Jejich počet je pravděpodobně vyšší. První postavou 

sebeobrazu pana Josefa je muž, který se snaží být aktivní, dále muž, který zažil 

mimořádný vztah a muž, který nevěří v Boha (bližší popis viz 3.5.1.5). Ve vztahu 

k životu se vymezuje jako ten, který je aktivní a ve vztahu k druhým jako ten, pro něhož 

jsou důležité vztahy mezi lidmi. 

Konstrukce sebeobrazu respondentů pro nás byly východiskem pro analýzu a 

interpretaci strategií úspěšného zvládání stáří a stárnutí. Sebeobrazy jsou úzce 

propojeny s identitou, se sebepojetím, s tím, jaký člověk je, resp. jaký si myslí, že je, 

jaké jsou jeho typické vzorce chování atd. Strategie zvládání jsou individuální způsoby, 

úzce související právě se sebeobrazy, které se projevují tím, jak se jedinci vyrovnávají 

se stresovými a zátěžovými situacemi.  

3.5.3 Strategie zvládání vyskytující se v rozhovorech 

Práce si klade za cíl prozkoumat strategie stojící v pozadí schopnosti 

respondentů úspěšně zvládat stáří a úkoly, jež tato životní etapa přináší. Strategiemi 

označujeme typické volby postupů chování a jednání v zátěžových situacích. Tyto 

postupy jsou ovlivněny jak konkrétní situací, tak i osobností a zkušenostmi daného 

jedince. Zvládáním rozumíme „aktivní a vědomý způsob zvládání stresu (Paulík, 2010, 

s.79).“ Zvládání chápeme jako jev zahrnující vyrovnávání se, zpracování a překonání 

běžných stresových situací i situací v nichž je zátěž vzhledem k aktuální odolnosti 

jedince nadlimitní.  

Strategie zvládání chápeme jako soubor mediátorů a moderátorů vstupujících do 

zátěžové situace. Jsou to charakteristické, situačně ovlivněné, vědomé a proaktivní 

způsoby vyrovnávání se se zátěží. Jedinci umožňují adaptovat se na změny, pružně se 

rozhodovat a regulovat subjektivně nepříjemné pocity a stavy. 
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Přepisy rozhovorů s lidmi, o kterých se říká, že „hezky“ zvládají stárnutí byly 

nejprve podrobeny otevřenému kódování. Poté byly identifikovány dvě hlavní kategorie 

vyskytující se v textech: „Sebeobrazy“ a „Strategie zvládání“. Následně byla 

specifikována hlavní výzkumná otázka, která zní: Jaké jsou strategie lidí, o nichž se 

říká, že „hezky“ zvládají stárnutí? Z perspektivy hlavní výzkumné otázky byly 

„Sebeobrazy“ a „Strategie zvládání“ podrobeny narativní analýze a interpretaci 

(viz podkapitoly 3.5.1 a 3.5.3). Konstrukce sebeobrazu respondentů pro nás byla 

východiskem pro analýzu a interpretaci strategií úspěšného zvládání stáří a stárnutí. 

 

3.5.3.1 Strategie zvládání pana Tomáše 

Na základě analýzy rozhovoru s panem Tomášem jsme identifikovali 4 

konkrétní strategie zvládání (popis viz 3.5.3.1.1 – 3.5.3.1.5). 

3.5.3.1.1 Hledání emoční sociální podpory 

Nebyl to nikdo jiný, než samotný Sigmund Freud (1926), kdo říkal, že základem 

psychického zdraví je schopnost milovat a pracovat. Pan Tomáš hned v úvodu 

rozhovoru zdůrazňuje význam partnerského či mileneckého vztahu pro spokojený a 

šťastný život: „Takže záleží především na tom, aby člověk nezůstal sám.“ Podle jeho 

názoru samota nutí člověka vzpomínat, což odvádí od života „Tady a teď“ k životu 

„Tam a tehdy“: „…prostě tvrdim, že základ pro život, kterej přináší radost je doopravdy 

být ve dvouch.“ V průběhu celého rozhovoru opakovaně vzpomínal na svou manželku a 

děkoval jí: „…jinak bych chtěl říct, že musim manželce poděkovat za to, že mi ten život 

zpestřila“  nebo „Ale byl to hezkej život, nemohu si naříkat a to díky tomu, že Jarunka 

ho se mnou žila.“ Pro pana Tomáše je podstatné, aby si lidé žijící spolu ve vztahu 

rozuměli a měli se rádi, nestačí tedy pouze nebýt sám. Pokud je tato podmínka splněna, 

tak pak: „…když to klape, tak je krásný žít.“ Pro to, aby to ve vztahu „klapalo“ je podle 

pana Tomáše potřeba: „bejt jeden oddanej druhýmu.“ 

3.5.3.1.2 Být prospěšný (produkovat nadhodnotu) 

S prací úzce souvisí finance. Pan Tomáš celý život pracoval, aby uživil sebe a 

svou rodinu, aby byl užitečný sobě, své rodině i společnosti a aby nebyl na někom 

závislý. Jeho život se řídí imperativem nemít dluhy, nebýt nikomu nic dlužen. Své 
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potřeby i potřeby rodiny vždy přizpůsoboval aktuální finanční situaci: „Ur čitě, samo 

sebou, vždy, vždy mě omezovala, protože jedině mohl člověk utrácet podle finanční 

hotovosti, nikdy jsem nechtěl žádný půjčky a nikdy jsem neměl žádný dluhy a podle toho 

jsem musel zařídit svůj život, buď jsme na to měli na to, nebo jsme na to neměli. A mít 

něco a kvůli tomu si vzít půjčky, to ne.“ Nebýt nikomu nic dlužen je významným 

momentem v Tomášově životě ovlivňující i jeho vztahy, což se promítlo i v sebeobrazu 

„toho, který nemá dluhy“ ani za statky ani za pozornost kamarádky: „…ale já se jí za to 

odvděčuju zase tím, že jí dávám krabici mlíka, deset vajíček a stroužek, teda stroužek, 

hlavičky, třeba dvě hlavičky česneku, takže se taky něčim jako to no odvděčuju….“ 

Práce je prostředkem k získávání peněz a peníze jsou důležité pro život: 

„Finanční stránka je rozhodující, že jo, kor teď, protože když nemáš peníze, tak jestli 

umřeš, tak umřeš, nikoho to nezajímá.“ Postarat se o někoho, znamená podle pana 

Tomáše finančně ho zajistit. Osobně má pocit, že se o něj stát stará, protože mu vyplácí 

důchod, z kterého vyžije. Má však strach, jak to bude s dnešní mladou generací, když 

není dostatek pracovních míst, mladí jsou nezaměstnaní a nemohou se zajistit na stáří. 

Pan Tomáš si myslí, že: „stát by přece jenom měl zajišťovat člověku práci a když má 

práci, tak ten člověk už, ať už s těma financema si je rozdělí, jak chce, ale ta práce je 

důležitá.“ Zde se objevuje tzv. cirkulární logika. V souvislosti s financemi připouští 

význam zdraví. Zdraví člověk může pracovat, když pracuje, tak vydělává peníze a 

peníze ho, event. i jeho rodinu zajistí na stáří. Práce navíc prospívá člověku po fyzické i 

psychické stránce a tím přispívá k péči o zdraví, které je nezbytné proto, aby člověk 

mohl pracovat…Péče o zdraví by podle něj měla být prioritou, neboť: „pak už jsme spíš 

na obtíž než, aby jsme produkovali nějakou nadhodnotu ať už je to v čemkoliv, to je 

jedno.“  

3.5.3.1.3 Náboženství 

Další strategií pana Tomáše, jak se vyrovnávat s náročnými životními situacemi 

je náboženství. Člověk je tvor, který si ze své podstaty přeje být šťastným (Tavel, 

2007). I pan Tomáš si přeje být šťastným a prostředkem k tomu mu jsou strategie 

hledání emoční sociální podpory, fyzická aktivita a snaha produkovat nadhodnotu, být 

užitečný. Hledání emoční podpory komplikuje současná samota, fyzickou aktivitu a 

produkci nadhodnoty zhoršující se zdravotní stav. Z toho důvodu přichází ke slovu 

strategie náboženství. Pan Tomáš se hlásí k Desateru, které dodržuje, protože si myslí, 
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že: „by na světě ten ráj byl taky“, kdyby ho dodržovali všichni. Navíc víra: „víra toho 

člověka povzbuzuje k životu ještě, no a nebo na druhej straně nemá strach z toho, ze 

smrti, tak…..protože běžnej člověk, asi já nevim, má strach ze smrti, ale ten věřící by 

nemusel mít strach…“.Víra nabízí způsob, jak se vyrovnat se ztrátami, s utrpením, 

s bolestí. Řečeno Franklovou (1994) terminologií se jedná o hodnotu postojovou, tedy 

svobodu zaujmout libovolný postoj v situaci, kdy už všechny jiné možnosti jsou 

vyčerpány. Pan Tomáš o sobě říká, že je: „ římskokatolík a jako věřící věřím v posmrtnej 

život.“ O víře říká, že: „ člověka povzbuzuje k životu ještě, no a nebo na druhej straně 

nemá strach z toho, ze smrti, tak…..protože běžnej člověk, asi já nevim, má strach ze 

smrti, ale ten věřící by nemusel mít strach.“ Zde se v odpovědi objevilo drobné 

zaváhání. A na otázku zda-li jako věřící nemá strach ze smrti odpovídá: „No tak jsem 

věřící, takže jako….jako, vidíte, je tady jako……takhle, když už to vezmu, nechtěl bych 

těžko umírat, to ne, ale na druhý straně ještě pořád mám toho hodně co udělat, takže 

bych umřít nechtěl.“  V průběhu hovoru se ze své vlastní iniciativy ještě jednou k otázce 

vrátí a doplňuje: „já teda osobně ještě práce mám až nad hlavu, takže umřít nemůžu, 

ovšem je to ve hvězdách, to je víc než jasný, jako lidi jsme smrtelní a nevíme, kdy nás to 

potká a jak nás to potká, v čom…“ 

3.5.3.1.4 Fyzická aktivita (práce) 

Pan Tomáš připouští, že aktuálně prožívá samotu, přišel o manželku, družku a 

současná partnerka ho přestala milovat. Strategie „hledání emoční sociální podpory“ 

přestala být funkční. Na otázku, jak to dělá, že i přes to vše se nevzdává a žije aktivně, 

odpověděl: „No tak důležitý, no pochopitelně, vůbec pro celej život, je tedy žít aktivně, 

to znamená mít práci, nebo mít nějakého koníčka a tomu se věnovat, převážně, že jo. A 

já tu práci měl ve skutečnosti celej život, takže jí mám ještě teďka.“ Nestačí pouze práci 

mít, ale vykonávat jí a chtít jí vykonávat a to pokud možno pravidelně s co možná 

nejnižším procentem odložení povinností na později: „No mít pořád dost práce a 

rozdělit si nějak tu práci a provádět jí. To je jako myslím základ takovýho, prostě mít 

ještě hodně práce, aby člověk nepřemejšlel nad ničim a už ten den říci předem, že udělá 

tohle nebo támhleto, tohle musim udělat a něčim se prostě zabývat na úkor čtení nebo 

televize, nesedět u něčeho, ale doopravdy mít pořád, co dělat a chtít to dělat.“ Primárně 

je práce přínosem pro zdraví, pro psychickou i fyzickou pohodu: „ale myslim si, že ta 
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práce, mít práci, že je to velikánský plus pro duševní a nakonec i pro fyzickou část 

člověka, když se to tak vezme.“ 

3.5.3.1.5 Shrnutí strategií zvládání pana Tomáše 

Z analýzy rozhovoru s panem Tomášem vykrystalizovaly 4 hlavní strategie 

zvládání: Hledání emocionální sociální podpory (ve smyslu být ve dvou); Být prospěšný 

(ve smyslu produkovat nadhodnotu); Náboženství a Fyzická aktivita (ve smyslu práce). 

Na otázku, co by vzkázal lidem, které stáří teprve čeká, bez zaváhání odpovídá: „No 

vidíte a jsme u toho, aby se měli navzájem rádi, to myslim je nejzákladnější takový to 

psychický, samo sebou aby měli práci, to je zase to fyzický a řádně odměněnou, že jo, to 

je zcela jasný, ale jinak, aby se měli navzájem rádi.“ Svým vzkazem shrnul své 

strategie zvládání vedoucí k úspěšnému stárnutí.  

Zvolená strategie zvládání čerpá především ze zkušeností nabytých v prvním a 

sedmém věku člověka, tj. ze základní důvěry a naděje a z generativity a péče (Erikson, 

1965). Zdrojem síly pana Tomáše je láska, práce, snaha být užitečný a náboženství. 

Díky ní čelí potížím, které s sebou stáří přináší, tj. nedůvěra v sebe, pocity studu, viny a 

méněcennosti, zmatení vlastní identity, izolací, stagnací a zoufalství. 

Na přítomnost základní důvěry a do vysoké míry vyvinutou ctnost naděje lze 

z informací, které o panu Tomášovi máme k dispozici, usuzovat z významu, který 

přikládá blízkým vztahům, konkrétně vztahu s manželkou a po jejím úmrtí vztahu 

s dalšími partnerkami. Druhým pilířem jeho naděje je víra v Boha.  

Pro přítomnost studu ze ztráty sebekontroly a pochyb ve své schopnosti se 

v rozhovoru nevyskytují žádné důkazy. Vinou z nepřiměřenosti iniciativy netrpí, 

naopak iniciativu považuje za všech okolností jako správnou volbu. Ani pocity 

méněcennosti se netrápí, naopak trápí ho mladí lidé, kteří nemají práci, kteří nemohou 

být iniciativní a nezaměstnaností jsou nuceni k lenosti, tedy jsou v situaci, kdy se stávají 

„neužitečnými“, neprodukují nadhodnotu. 

Na úspěšnou integraci dřívějších rolí do současné identity pana Tomáše úspěšně 

odkazuje výrok: „A já tu práci měl ve skutečnosti celej život, takže jí mám ještě teďka.“ 

Jelikož v dospělosti prožil hluboký vztah se svou manželkou, později, s družkou 

a s partnerkou, může dle Eriksonovi (1999) teorie z této zkušenosti čerpat sílu 
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potřebnou k vyrovnání se s izolací. Strategie lásky, práce, snahy být prospěšný a 

náboženství  je v přímém rozporu se stagnací, kterému se pan Milovník také úspěšně 

vyhnul. A konečně zoufalství ať už retrospektivní pramenící z nevyužitých příležitostí, 

k čemuž říká, že by na svém životě nic neměnil, tak z každodenních obtíží, s nimiž je 

jedinec neustále konfrontován a jimž úspěšně čelí právě díky výše popsaným strategiím. 

 

3.5.3.2 Strategie zvládání paní Johanky 

Narativní analýzou rozhovoru s paní Johankou jsme identifikovali 7 strategií 

zvládání (popis viz 3.5.3.2.1 – 3.5.3.2.8). 

3.5.3.2.1 Hledání emoční sociální podpory (živý kontakt) 

Životním krédem paní Johanky a jejího manžela je, že „žít šťastně s někym je 

vůbec to nejkrásnější, co vás může potkat, ve šťastném vztahu ať už manželském nebo 

s partnerem tak to, že je vůbec největší štěstí…“. Zároveň, si ale myslí, že lidi dnes mají 

spolu málo trpělivosti, že by měli být více tolerantní jeden k druhému a důkladněji si 

rozmyslet než se rozejdou. Trpělivost a ohleduplnost je jednou z atributů sebeobrazu 

paní Johanky, resp. postavy ženy, která klade důraz na toleranci. Paní Johanka je ráda, 

že žije se svými dětmi, ale zdůrazňuje, že toto soužití má jistá pravidla, která je třeba 

dodržovat, aby jeden druhého neobtěžoval. 

Důležité místo v životě paní Johanky zastávají i přátelé. Říká, že není snadné mít 

přátele a je ráda, že je má, že se s nimi může stýkat. Říká o nich: „manžel, se zabýval 

pěstováním bonsají, těch malých stromečků a japonskými a čínskými zahradami, tak teď 

já v těch aktivitách pokračuji a jsem velice ráda, protože se tam setkávám s přáteli a 

bezvadnými lidmi, máme stejné zájmy, to je pro mě ohromné štěstí, že se nemůžu nudit“, 

což je podle paní Johanky jednou z dalších podmínek úspěšného stárnutí: neznat, co je 

to nuda.  

O stáří říká, že „starý člověk si potřebuje povídat, že číst je krásné, poslouchat 

rozhlas a televizní pořady, ale že si potřebuje povídat, živý kontakt s někým, kdo je vedle 

něho“. Ale i živý kontakt s druhým člověkem, by se měl řídit určitými pravidly. Jeden 

by neměl obtěžovat druhého, zasahovat mu do soukromí a vyzvídat.  
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3.5.3.2.2 Být prospěšný (skrze svou práci a poselství mladé generaci) 

Paní Johanka o mladých lidech říká, že to mají těžší, že ještě nevědí, co bude. 

Staří lidé vědí, co bylo a mohou bilancovat a zároveň „trošku třeba i pomoci těm 

mladým lidem, aby se s některými problémy smířili, nezapadli do pesimismu“ a tím být 

nápomocný. Mladým lidem vzkazuje, „že se docela můžou těšit“  na stáří. 

Práce je jejím koníčkem. V 89 letech se denně věnuje práci, což dokládá 

následující ukázka: „a tak v těch osm, abych si tady zacvičila a něco ještě udělala, aby 

z toho dopoledne zbyl ještě nějaký čas na trochu práce“, má rozpracováno více 

projektů, od kterých jí v současnosti odvádí blížící se devadesáté narozeniny, kvůli 

kterým má řadu žádostí o rozhovor. 

3.5.3.2.3 Humor 

Paní Johanka si myslí, že „je nejdůležitější, aby si člověk zachoval smysl pro 

humor“, aby se na věci byl schopen dívat s humorem.   

3.5.3.2.4 Optimistický p řístup k životu 

Jednou z postav tvořící sebeobraz paní Johanky je žena, která se na život, na to 

co přináší, dívá optimisticky a aktivně vyhledává pozitivní aspekty situací. Paní Johanka 

dokáže na každém a na všem najít něco pozitivního. V průběhu rozhovoru nikdy o 

nikom neřekla nic špatného a to ani v případě, kdy její osobní názor na danou věc byl 

zcela protikladný, např. celodenní dívání na televizi. Vždy se snažila pochopit 

stanovisko druhé strany a nikoho a nic neodsuzovat.  

Samotný rozhovor uvedla slovy: „no ale musim říct, že mě se žije dobře“ , 

přestože později, o české mentalitě pronesla, že na rozdíl od Američanů, si Češi rádi na 

všechno stěžují, mají tendenci vidět věci horší, než jsou a doufají, že je okolí bude 

utěšovat a litovat. 

Paní Johanka se nelituje, naopak se považuje za tu, která měla a má štěstí a řadu 

výhod, což ilustruje následující úryvek z rozhovoru: „chůze naštěstí, to si musim 

zaklepat, chůze mi nedělá problémy a pohyb taky, snažim se tady každý den, vidíte, 

cvičim a snažim se každý den pohybovat no a mam i výhodu, že je tu tolik schodů, takže 

běham pořád (smích)“ 
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3.5.3.2.5 Nevzdávat se (věřit, že zase bude lépe) 

V sebeobrazu paní Johanky se vyskytuje postava ženy, která se nikdy nevzdává. 

Když se něco nedaří, nenadává na osud, nevzdává se a snaží se dosáhnout svého cíle 

opakováním pokusů: „No řekla bych ta aktivita, nenechat se udolat, když jeden den to 

nejde, nepodaří se to, tak to zkusit druhý den nebo po kouskách a nenechat se odradit, 

nevzdat to, tak….“ 

Mladým lidem doporučuje  v rámci přípravy na život (a na stáří) pěstovat sporty, 

protože v člověku podporují schopnost nevzdávat se. 

3.5.3.2.6 Aktivní p řístup k řešení problémů 

Pro paní Johanku je charakteristický aktivní přístup k řešení problémů a obecně 

k životu. O úspěšném stárnutí říká: „no tak nesedět na místě, snažit se poznávat nové 

věci, přijímat, nedívat se už apriorně negativně na to co se, na to co se děje, tak 

abychom pořád jenom nemluvili o tom, jak je všechno špatné“ a sama svým chováním 

jde příkladem: „mě například se třese ruka, a když bych měla někomu psát dopis nebo 

tak, tak bych si to dost rozmyslela a ten počítač mě dost pomáhá“. 

S aktivním přístupem k životu souvisí i jedna  postav sebeobrazu paní Johanky, 

žena, která nezná, co je to nuda. Vždy měla víc plánů než kolik stihla uskutečnit. I 

v současnosti má plány. Vloni například byla v Norsku. Jediné, co jí v plánování 

omezuje dokládá následující citát: „nechtěla bych způsobit někomu nepříjemnosti, tak se 

radši držím blíž domova (smích).“  

3.5.3.2.7 Akceptace 

Paní Johanka dokáže přijímat neúspěch, poučit se z něho a jít dál. Snaží se 

neupínat na jednu věc, pokouší se změnit, co změnit lze, co ne, tím se zbytečně netrápí a 

snaží se to přijmout. Níže uvádíme příklady situace, kterou paní Johanka nemůže 

změnit a tak k ní zaujala akceptující postoj: „no ale musim říct, že mě se žije dobře, 

jedině tedy mě trápí, že jsem ztratila, že mi zemřel manžel, se kterym jsme byli, se znali 

strašně dlouho, s manželem jsme spolu byli přes padesát let, tak ten mi pochopitelně 

velice chybí, ale už jsem se přizpůsobila, prostě že je to úděl, že to nějak musim 

překonat“ a podobně přistupuje i ke stáří: „no tak, no musí se tomu člověk přizpůsobit, 

je to běh života, věčně nemůžete bejt mladej, jednou jste starej tak je nutný se s tím 
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vypořádat, nějak nenaříkat nad tím“ a ke smrti: „je to něco čemu se nevyhneme a 

musíme být na to připravení, tam není úniku“. 

Do kapitolky o akceptaci řadíme i přijetí života takový jaký byl. Hodnotit svůj 

život jako plnohodnotně prožitý. Paní Johanka říká: „samozřejmě všeho jsem 

nedosáhla, co bych si byla třeba představovala, ale to ani neexistovalo, ne já nemám 

žádnej pocit nějaké ztráty nebo selhání, vždycky jsem se snažila udělat to, co jsem 

mohla a myslela jsem si, že je to to nejlepší a třeba to ani nejlepší nemuselo být, ale 

měla jsem dobrý pocit“ 

3.5.3.2.8 Shrnutí strategií zvládání paní Johanky 

Analýzou rozhovoru s paní Johankou jsme identifikovali 7 strategií, pomocí 

nichž se vyrovnává se stářím, adaptuje se na změny, které stáří přináší a reguluje 

subjektivně nepříjemné stavy. Konkrétně se jedná o: Hledání emoční sociální podpory – 

ve smyslu živého kontaktu s někým; Být prospěšný – ve smyslu práce a poselství 

mladší generaci; Humor; Optimistický přístup k životu; Nevzdávat se – ve smyslu věřit, 

že zase bude lépe; Aktivní přístup k řešení problémů a Akceptaci toho, co nelze změnit, 

např. úmrtí životního partnera. 

Paní Johanka používá výše popsané strategie zvládání k dosažení tzv. 

gerotrannscendence, tzn. stavu, kdy se jedinec vyrovnal s dystonními prvky, tj. s 

nedůvěrou v sebe a své schopnosti, studem a pochybami, pocitem viny, méněcennosti, 

zmatením identity, izolací, stagnací a zoufalstvím (Eriksonová, 1999). 

Gerotranscendence je charakterizována stavem klidu mysli. Toho paní Johanka 

dosahuje prostřednictvím strategie humoru, optimistického přístupu k životu a 

akceptací.  

  

3.5.3.3 Strategie zvládání paní Emilky 

V rozhovoru s paní Emilkou jsme identifikovali 5 strategií zvládání (popis viz 

3.5.3.3.1 – 3.5.3.3.6). 

3.5.3.3.1 Humor (moudrá ironie) 

Za ústřední strategii zvládání paní Emilky považujeme smysl pro humor, který 

jsme nazvali: „moudrá ironie“. Žena, která se s těžkostmi života vyrovnává 
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prostřednictvím humoru a ironie, je jednou z postav tvořící sebeobraz paní Emilky. 

K potížím přistupuje s lehkostí a nadhledem. O životě si myslí, že je tragický už dost 

sám o sobě a že nemá smysl ho ještě více dramatizovat a proto si sama ráda udělá 

z lecčeho srandu. Umí si udělat srandu i sama ze sebe, což považuje za důležité, ale 

pouze před určitými lidmi. Nebojí se ani černého humoru. Dokáže si udělat srandu ze 

smrti, z cizí i z vlastní. 

„Fuj babo, kdo jsi?“ je věta, kterou paní Johanka pronesla poté, co sama sebe 

po dvou letech spatřila v zrcadle. „Jsem si vůbec neuvědomila, až po Novym roce, že už 

tady budu, na tý posteli, skoro dva roky a jak to strašně uteklo, jo hrozně, a jak jsem se 

divila, jak ty lidi kolem mě stárnou jo (smích)“ je jeden z citátů, kterým okomentovala 

své stáří. Další citát o stáří: „já si ho nepřipouštim, když si nemyslíte a nevsugerováváte 

si, že jste starej, no prostě si nepřipouštíte, život jede dál, tak snažit se jet furt, furt jet 

tak jak jsem byla zvyklá jo, a to že jsem stará. A kdo to je ta stará baba (smích)? Tu 

neznam.“ 

Od útlého dětství se musela vyrovnávat s bolestí a odlišností. O otci říká, že ji 

vychovával k soběstačnosti, aby nebyla na nikom závislá a aby se učila ve všem vidět 

přednosti. 

Při otázce zda-li by shrnula to, o čem jsme se bavily, odpověděla: „Hele, život je 

krásnej, ale jinak stojí za hovno (smích) a máte to shrnutý úplně perfektně, že jo a je 

nutný si najít a využít to (smích), to je celý…“ Tento výrok jsme použili i jako název 

rozhovoru s paní Emilkou. 

3.5.3.3.2 Nevzdávat se (odhodlanost, bojovnost) 

Jednou z postav sebeobrazu paní Emilky je žena, která si jde za svým cílem. 

Paní Emilka ví, že nic není zadarmo. Denně cvičí a věří, že se tím její zdravotní stav 

zlepší, že zase bude moci chodit, že si bude moci sama něco uvařit, že už nebude 

potřebovat každodenní péči pečovatelek. Nenechá se odradit negativními názory okolí. 

Když něčemu věří, jde si za tím, ať si okolí říká a dělá, co chce. Paní Emilka je žena, 

která se řídí vlastním úsudkem.  

Řada jejich cílů vyžaduje disciplínu a odříkání. Zdrojem síly je snaha žít tak, aby 

se za sebe nemusela stydět. To je také důvodem, proč nenechá ostatní, aby za ní 

rozhodovali. 
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 „Páč já nemíním jako ten svět opouštět, to jsem vyhrožovala, že tady budu 

smrdět aspoň ještě pětadvacet let, do tý stovky, a že si přeju na ty stý, i když ono to 

s těma zubama bude blbý, tatarák jo a buďto skleničku slušnýho, velmi slušnýho piva 

nebo nějakýho vínečka červenýho, takže to budu asi spokojená a nějakou pěknou kyti“ 

je úryvek z rozhovoru s paní Emilkou, který jsme vybrali jako ilustraci strategie, která 

říká: nevzdávat se. 

Paní Emilka je žena, která si váží každého dne. Už od dětství si zvykla na to, že 

o svůj život musí bojovat, že život, zdraví a přátelství není samozřejmostí. Svůj postoj 

k životu hezky shrnuje ve vzkazu lidem, které stáří teprve čeká. Podle paní Emilky by si 

měli vážit toho, že se stáří vůbec dožili, protože mnoho lidí takové štěstí nemá. A že pro 

spokojené stáří je důležité mít za sebou plně, smysluplně a aktivně prožitý život. 

3.5.3.3.3 Pozitivní redefinice situace 

Strategie pozitivní redefinice situace úzce souvisí se schopností cítit se jako 

autor svého života, v jehož silách je vyhnutí se nežádoucímu a dosažení žádoucího. Paní 

Emilka bere odpovědnost za své prožívání sama na sebe. Vychází z předpokladu, že 

fyzický a psychický stav jedince je určován jeho psychikou. Tím jak smýšlí o sobě, o 

ostatních a o světě. Důležité je nepřipouštět si negativní informace o sobě samém. 

Neopakovat si pořád dokola, co člověk nemůže, ale soustředit se na to, co může. Člověk 

je autorem svého prožívání a měl by k procesu hodnocení přistupovat aktivně. Snažit se 

aktivně vyhledávat pozitivní aspekty situací svého života. 

Paní Emilka říká, že stárnout by se mělo důstojně. Nestydět se za přirozené 

projevy stáří, např. prošedivělé vlasy. Podle paní Emilky dělají chybu ženy, které si 

začnou barvit vlasy, aby zamaskovaly, že jsou staré. Naopak by se měly snažit udělat ze 

svých šedin přednost, považovat je za něco výjimečného a s tím by mělo přijít i to, že se 

budou výjimečně cítit. 

Paní Emilka byla od dětství vychovávána k tomu, aby nebyla na nikom závislá. 

Otcem byla vedena nejen k samostatnosti, ale i k rozvoji dovednosti pozitivního 

náhledu na život a na sebe. Vlastní nedostatky se tak učila převracet na přednosti. 
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3.5.3.3.4 Aktivní p řístup k řešení problémů 

Paní Emilka považuje za důležitou podmínku samostatného života aktivní 

přístup k řešení problémů. Nebát se toho, co přijde. Neřešit možné eventuality dokud  

nenastanou. Způsob řešení volí paní Emilka dle vlastního uvážení, zastává názor, že je 

lepší dělat vlastní chyby než chyby druhých. 

„Samozřejmě né sedět někdy jako buchta a čekat až ta s tou kosou přijde, že jo, 

to ne, to je blbost, to chce trochu aktivity do toho života, cvičit, ne jenom mysl, pokud to 

jde jo, tak hlavně tělo cvičit, aby nezchátralo tělo…nevim, udržovat v činnosti mozek, 

zajímat se vo všechno, bejt tak zvaně v obraze.“ 

3.5.3.3.5 Disciplína, střídmost 

Paní Emilka denně cvičí, omezuje se v jídle, pozitivně smýšlí. Každý den je pro 

ni boj, ale ona věří, že díky svému přístupu se její stav zlepší.  

„Vím, že nemůžu sežrat takovou kůpu jako jsem jedla, když mi bylo těch dvacet, 

třicet jo, že musim ani ne čtvrtinu, abych se unesla, abych se pak jenom nekoulela 

(smích), no poněvadž takhle potřebuju někoho, kdo by mi pomůže v chůzi a to by mě pak 

už jen kopal a kutálel mě před sebou, no to né, to se mi nechce, nejde o estetický 

důvody, i když taky, ale ne z větší části.“ 

3.5.3.3.6 Shrnutí strategií zvládání paní Emilky 

Rozborem přepisu rozhovoru s paní Emilkou jsme identifikovali 5 strategií 

zvládání, které jí umožňují vyrovnávání se, zpracování a překonání běžných stresových 

situací i situací v nichž je zátěž vzhledem k aktuální odolnosti nadlimitní. Konkrétně se 

jedná o: Humor ve smyslu. „moudrá ironie“; Nevzdávat se ve smyslu odhodlanosti a 

bojovnosti; Pozitivní redefinice situace; Aktivní přístup k řešení problémů a Disciplína 

a střídmost. 

S dystonními prvky stáří se paní Emilka vyrovnává prostřednictvím výše 

zmíněných strategií. Strategie vedoucí ke stavu klidu mysli je Humor a Pozitivní 

redefinice situace. Důkazem přítomnosti silně vyvinuté základní důvěry je strategie 

Nevzdávat se ve smyslu bojovnosti a odhodlanosti.   
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3.5.3.4 Strategie zvládání paní Ludmily 

Analýzou rozhovoru s paní Ludmilou jsme identifikovali 5 strategií zvládání 

(popis viz 3.5.3.4.1 – 3.5.3.4.6). 

3.5.3.4.1 Hledání emoční sociální podpory (zázemí) 

„A člověk musí mít přátele, buď rodinu, ale tam se někdy jako všecko už 

odposlouchává, musí mít mimo rodinu přece jenom taky ještě něco jinýho, nějakou, 

nějaký společenství“, říká paní Ludmila. Lidi má ráda, ale nevyhledává velká 

společenství. Vyhovuje jí, nebýt vázaná na lidech. Ale mít zázemí, např. rodinu, přátele, 

kolegy v práci, považuje za důležité. 

Paní Ludmila porovnává svou situaci, se situací své sestry, která žije s rodinou, 

ale je na tom psychicky špatně. Říká, že se rodina o sestru postará, ale na druhou stranu 

si myslí, že nemít rodinu je výhodné ve vztahu ke smrti a umírání. Paní Ludmila se cítí 

být zvýhodněna, že její úmrtí nikoho negativně neovlivní, protože na ní nikdo není 

přímo závislý: „víte a nakonec, nakonec taky že jsem sama. Víte, kdybych měla třeba 

děti a měla nemocnou dceru, nebo, takže bych měla jako strach nebo co. Ale mým 

odchodem, mým odchodem nikdo neutrpí. Jo? Lidi si zapláčou, třeba co mně mají rádi, 

ale ten můj odchod neovlivní jejich život nějak negativně.“ 

3.5.3.4.2 Být prospěšný (prosociální chování) 

Paní Ludmila je žena, která chce být druhým prospěšná. Říká o sobě, že na to 

byla připravovaná už od mala, kdy jako nejstarší dítě pomáhala matce s péčí o mladší 

sourozence. Později vystudovala zdravotnickou školu a celý život pečovala o druhé. O 

péči o druhé říká, že je to její parketa. Ráda by pro lidi ještě něco udělala. Lidem, které 

stáří teprve čeká, radí, aby si připravili nějakou aktivitu, které se budou věnovat. Ideálně 

takovou, aby byli druhým prospěšný. Paní Ludmila říká: „být při tom ale nikomu 

nepřekážet“. Jejím životním krédem je kromě desatera ještě: „n ěco pro lidi udělat, 

abych nebyla lidem na obtíž“. 

3.5.3.4.3 Pozitivní redefinice situace 

„Já prostě si neříkám, že jsem stará. Jo tak jako to, jako toto, to nějak jako si 

nepřipouštím. Já to vím, a nemusím si to pořád jako připomínat v nějaký situaci.“Paní 

Ludmila je žena, která se snaží na všem vidět něco pozitivního. Podle jejích slov je to 
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dar od pána Boha. Podobný životní postoj zastával i její partner, který říkal, že není 

tolik důležité zabývat se tím, proč to nešlo, ale tím, jak to udělat, aby to šlo. Paní 

Ludmila říká, že i ke každodenním obtížím je lepší přistupovat pozitivně. Věřit, že to 

nějak půjde. 

Strategie pozitivní redefinice situace úzce souvisí s optimistickým pohledem na 

život a s aktivním přístupem k řešení problémů. Paní Ludmila říká: „v tom stáří já 

vidím jak je důležitý jako se nevzdat a nejezdit jenom, chodit do klubu domova 

důchodců a jezdit s autobusem na nějaký ty (smích) šmejdi viďte nebo jak se to teď 

říká.“ 

3.5.3.4.4 Náboženství 

Paní Ludmila byla odmalička vedena maminkou k víře. Její maminka byla velice 

zbožná a pro paní Ludmilu se tak staly různé aktivity spojené s životem křesťana 

samozřejmostí. V současnosti jsou pro ni vzpomínkou na mládí a považuje je za 

okolnost, která jí ve stáří hodně pomáhá. 

V dospělosti byla etapa, kdy přestala být praktikující katoličkou. Po určité době 

se však k aktivnímu životu křesťana, dle svých slov, shodou okolností, vrátila. Svůj 

život řídí dle zásad desatera: „že zase jsem se stala v tom stáří, jsem se stala zase jako 

zamlada, jo jako zamlada jsem se stala praktikující katoličkou a to mně myslím taky 

hodně pomáhá. Protože chodím do kostela, mám ráda mši svatou, latinskou mši svatou, 

protože mi to zase připomíná mládí…“ 

3.5.3.4.5 Relaxace (schopnost odreagovat se) 

„A jako, myslím si, že ty dva roky nebyly ztracený v mém životě, když to 

hodnotím zpět, že vlastně mimo tu haha já jsem nikdy nebyla vědeckej typ, že bych jako 

dělala nějakou takovouhle práci, takže se mi to taky hodilo potom do života a 

samozřejmě my jsme neměli velkej plat tak já jsem si mohla ušít, mohla jsem si dělat 

věci, trošku jako naše rodina je trošku výtvarně nadaná, tak já jsem zase si vyšívala a 

dělala jsem takový všelijaký vzory anebo jsem pletla a tohleto. Tak tohleto mně všecko 

vyvažovalo tu starost, kterou jsem měla o pacienty a pak jsem přišla domů a mohla jsem 

se takto, jak se to říká, realizovat (smích). V těhletěch ručních pracech.“ 
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S jistou mírou zjednodušení lze říci, že paní Ludmila celý svůj život pečovala o 

druhé. Jako kompenzaci psychicky i fyzicky náročné práce se věnovala ručním pracím, 

kterým se věnuje dodnes. Dřív, když neměla dost peněz, tak si tím mohla ušetřit a 

v současnosti je to pro ni příležitost k seberealizaci. 

3.5.3.4.6 Shrnutí strategií zvládání paní Ludmily 

Paní Ludmila se se stářím a dalšími zátěžovými situacemi vyrovnává pomocí 

různých strategií. Z přepisu rozhovoru s paní Ludmilou jsme identifikovali 5 strategií: 

Hledání emoční sociální opory ve smyslu zázemí; Být prospěšný ve smyslu 

prosociálního chování; Pozitivní redefinice situace; Náboženství a Relaxace ve smyslu 

schopnost odreagovat se. 

Výše uvedené strategie se podílejí na dosažení gerotranscendence, kdy je jedinec 

prožívá stav klidu mysli, který se projevuje stažením se z každodenního spěchu, stresu a 

usilování o něco. Prostředkem dosažení a udržení tohoto stavu může být strategie 

Relaxace a Náboženství. Významný je i pocit zázemí a užitečnosti, kterého paní 

Ludmila dosahuje skrze strategii Být prospěšný ve smyslu prosociálního chování a péče 

o druhé. 

 

3.5.3.5 Strategie zvládání pana Josefa 

V přepisu rozhovoru s panem Josefem jsme identifikovali 4 strategie zvládání 

(popis viz 3.5.3.5.1 – 3.5.3.5.5). 

3.5.3.5.1 Hledání emoční sociální podpory 

Pan Josef považuje za nejdůležitější pro život lásku, ve všech jejích podobách. 

Sám o sobě říká, že zažil mimořádný vztah se svou ženou. Říká o ní, že ji nejen miloval, 

ale že si jí i vážil. Považoval ji za velkou osobnost. Znal jí od svých sedmnácti let. Když 

ve dvaceti šel do koncentračního tábora, vzala si ho za muže, aby mohla jet s ním. Oba 

přežili a po válce založili rodinu. Dnes už je rodina pana Josefa velmi početná a její 

členové se scházejí na rodinných oslavách: „mám dost velkou rodinu, mám dva syny, 

čtyři vnuky, teda tři kluky a jednu vnučku, a pět pravnoučat. Tak zítra oslavujeme 

narozeniny mý vnučky, tak se tam část rodiny sejde.“  
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Důležitý je pro něj také kontakt s mladými lidmi, s kterými se setkává v rámci 

své přednáškové činnosti. Základem všeho je pro něj láska ve všech svých podobách: 

„Prostě přátelství mezi lidmi, přátelství je základ, a to všecko, tolerance, sebeobětování, 

každej druh lásky.“  

3.5.3.5.2 Být prospěšný (morální poslání) 

„Tak já si myslím, že přednášení o tom holokaustu ve školách, že to je moje 

morální povinnost. Protože, holokaust se samozřejmě stane součástí historie, už je 

součástí historie. Ale já to stále dělám. Provázím turisty do Terezína, skupinky lidí. Oni 

často to jsou Američani, ne jenom ale často, oni vždycky do těch takových knížek, které 

tam jsou, že nikdy se to nesmí opakovat, že nikdy to nesmí být zapomenuto. No a já 

říkám, že nejsem takovej optimista, aby to nebylo nikdy zapomenuto, ale aby to nebylo 

moc brzy.“  

Pro něj osobně je to přednášková činnost o holokaustu. Považuje ji současně za 

svou morální povinnost. Snaží se přispět k tomu, aby se na holokaust nezapomnělo, aby 

se neopakoval. 

3.5.3.5.3 Humor 

Pan Josef v průběhu rozhovoru prokázal  osobitý smysl pro humor, což 
dokládáme následující ukázkou: 

V: „A pokud tomu věku, ve kterém teď jste, budeme říkat stáří,…“ 

R: „Jinak se tomu nedá říkat.“ 

V: „Tak. Jaké to je?“ 

R: „Lepší je bejt mladej, zdravej, hezkej a bohatej (smích)“  

3.5.3.5.4 Aktivní p řístup k řešení problémů 

„Aktivitu, aktivitu. Jakmile člověk zůstane jenom ležet na kanapi anebo v posteli 

tak je konec. Je nutno něco dělat, nemusí to být fyzická práce, že jo. Může dělat výzkum, 

může studovat univerzitu třetího věku, něco. Jo, já si myslím, že jak jsem cestoval po 

hodně zemích včetně spojených států a hodně zemí Evropy, že to mně pomáhalo. A styk 

s mladými lidmi, a můžu říct, že je to vždycky pochopení. Já jsem byl jenom dva krát 

slovně napaden, ale těch přednášek byly stovky.“ 
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Pan Josef pokládá za důležitou podmínku života aktivitu. V rámci svých 

přednáškových a průvodcovských aktivit hodně cestuje, je v kontaktu s mladými lidmi. 

Kromě češtiny mluví čtyřmi světovými jazyky, v kterých je schopen číst i přednášet. 

Aktivní je i ve svém každodenním životě. V devadesáti třech letech se stará o svou 

domácnost. Chodí si nakoupit, vypere si prádlo, pouze na úklid má domluvenou paní 

z Ukrajiny. 

3.5.3.5.5 Shrnutí strategií zvládání pana Josefa 

V rozhovoru s panem Josefem jsme identifikovali 4 strategie zvládání 

zátěžových a stresových situací, o kterých předpokládáme, že je využívá i jako 

prostředek vedoucí k úspěšnému stárnutí. Jsou jimi: Hledání emoční sociální podpory 

ve smyslu lásky ve všech jejích podobách; Být prospěšný ve smyslu naplňování morální 

povinnosti; Humor a Aktivní přístupu k řešení problémů.  

K dosažení gerotrascendence a překonání dystonních prvků používá pan Josef 

výše zmíněné strategie. Strategie Hledání emoční sociální podpory, Být prospěšný, 

Humor a Aktivního přístupu k řešení problémů jsou zdrojem síly v boji proti s 

nedůvěrou v sebe a své schopnosti, studem a pochybami, pocitem viny, méněcennosti, 

zmatením identity, izolací, stagnací a zoufalstvím. 

3.5.3.6 Strategie zvládání - shrnutí 

Narativní analýzou přepisů rozhovorů s 5 respondenty, o kterých se říká, že 

„hezky“ zvládají stárnutí, jsme identifikovali celkem 12 různých strategií. Nejčastěji 

užívanou strategií v našem výzkumném vzorku bylo „Hledání emoční sociální podpory“ 

a „Být prospěšný“. Obě dvě strategie používají 4 respondenti z 5, avšak každý používá 

danou strategii značně individuálně.  

Pojetí strategie „Být prospěšný“ pro pana Tomáše znamená být schopen 

produkovat nadhodnotu, pro paní Johanku zanechat po sobě kus dobře odvedené práce a 

předávat znalosti a zkušenosti mladší generaci, pro paní Ludmilu pečovat o lidi, nebýt 

jim na obtíž a pro pana Josefa naplňovat morální poslání  a přispět tak k tomu, aby se 

nezapomnělo na hrůzy holokaustu.  

Podobně odlišná pojetí se vyskytují i u strategie „Hledání emoční sociální 

podpory“, kterou její uživatelé chápou jako: být ve dvou (pan Tomáš), živý kontakt 
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s druhým člověkem (paní Johanka), ve smyslu zázemí, ať už v rodině, v práci nebo mezi 

přáteli (paní Ludmila),  nebo jako lásku ve všech jejích podobách (pan Josef). 

Jinou často používanou strategií se ukázal být smysl pro humor, opět 

s interindividuálními rozdíly. Identifikovali jsme jak laskavý humor (paní Johanka), tak 

ironicky laděný s prvky černého humoru, který jsme nazvali moudrá ironie, protože 

odráží bohaté životní zkušenosti (paní Emilka),  nebo sarkasticky orientovaný smysl pro 

humor pana Josefa. Stejně hojně užívanou strategií je i aktivní přístup k řešení problémů 

a obecně aktivní přístup k životu, na čemž se shodovali všichni respondenti. Dosud 

nejmenovanými strategiemi jsou: Akceptace, Disciplína, Fyzická aktivita, Náboženství, 

Schopnost nevzdávat se, Optimistický přístup k životu a s ním hodně související 

strategie Pozitivní redefinice situace a konečně relaxace. 

Výše zmíněné strategie jsou konkrétními odpověďmi respondentů na otázku, jak 

to dělají, že to stáří tak pěkně zvládají. Jinými slovy, jak se vyrovnávají s dystonními 

prvky, které s sebou stáří přináší, tzn. s nedůvěrou v sebe a své schopnosti, studem a 

pochybami, pocitem viny, méněcennosti, zmatením identity, izolací, stagnací a 

zoufalstvím. Jsou to strategie vedoucí k tzv. úspěšnému stárnutí, tj. ke stavu subjektivně 

prožívaného štěstí a spokojenosti, které může, ale nemusí být závislé na vnějších 

faktorech, resp. ke gerotranscendenci.  

3.6 Shrnutí 

Třetí kapitola se věnovala výzkumu úspěšného stárnutí, který jsme realizovali 

v první půlce roku 2014. Nejprve byly rozebrány východiska zvolené metodologie. 

Byly specifikovány cíle práce a výzkumné otázky. Uvedli jsme kritéria výběru do 

výzkumného vzorku a zdůvodnili výběr konkrétních respondentů. Popsali jsme 

metodiku sběru dat a analytické procedury. V závěru práce jsme sesbíraná data 

podrobili narativní analýze a interpretaci. Narativní analýzou přepisů rozhovorů s 5 

respondenty, o kterých se říká, že „hezky“ zvládají stárnutí, jsme identifikovali celkem 

12 různých strategií. Tyto strategie jsou konkrétními odpověďmi respondentů na otázku, 

jak to dělají, že to stáří tak pěkně zvládají. Jinými slovy, jak se vyrovnávají 

s dystonními prvky, které s sebou stáří přináší. Těmto strategiím se budeme podrobně 

věnovat v závěrečné  čtvrté kapitole, jejíž název je totožný s  titulem diplomové práce. 
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4 ÚSPĚŠNÉ STÁRNUTÍ: STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ 

Cílem práce je prozkoumat strategie stojící v pozadí schopnosti respondentů 

úspěšně zvládat stáří. Narativní analýzou přepisů rozhovorů s 5 respondenty, o kterých 

se říká, že stáří „hezky“ zvládají, jsme identifikovali celkem 12 různých strategií. Tyto 

strategie jsou odpověďmi respondentů na otázku, jak to dělají, že to stáří tak pěkně 

zvládají. Jinými slovy, jak se vyrovnávají s dystonními prvky, které s sebou stáří 

přináší, tzn. s nedůvěrou v sebe a své schopnosti, studem a pochybami, pocitem viny, 

méněcennosti, zmatením identity, izolací, stagnací a zoufalstvím. Jsou to strategie 

vedoucí k tzv. úspěšnému stárnutí, tj. ke stavu subjektivně prožívaného štěstí a 

spokojenosti, které může, ale nemusí být závislé na vnějších faktorech, resp. 

ke gerotranscendenci (Erikson, 1999). Gerotranscendence je cílem procesu směřování 

k zrání a moudrosti. Identifikované strategie jsou příkladem způsobů, jak úspěšného 

stárnutí, resp. gerotranscendence dosáhnout. Níže uvádíme jejich abecední přehled. 

Čísla v závorkách udávají počet respondentů, kteří danou strategii používají. V několika 

případech jsme doplnili stručný popis rozdílů pojetí dané strategie u jednotlivých 

respondentů. 

• Akceptace 

• Aktivní přístup k řešení problémů (3) 

• Být prospěšný (4) 

o ve smyslu naplňování morálního poslání (pan Josef) 

o ve smyslu práce a poselství mladší generaci (paní Johanka) 

o ve smyslu produkovat nadhodnotu (pan Tomáš) 

o ve smyslu prosociální chování (paní Ludmila) 

• Disciplína, střídmost 

• Fyzická aktivita – ve smyslu práce 

• Hledání emoční sociální podpory (4) 

o ve smyslu zázemí (paní Ludmila) 

o ve smyslu „být ve dvou“ (pan Tomáš) 

o ve smyslu lásky ve všech jejích podobách (pan Josef) 

o ve smyslu živého kontaktu s někým (paní Johanka) 

• Humor (3) 
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• Náboženství (2) 

• Nevzdávat se (2) 

o ve smyslu bojovnost a odhodlanost (paní Emilka) 

o ve smyslu věřit, že zase bude lépe (paní Johanka) 

• Optimistický přístup k životu 

• Pozitivní redefinice situace (2) 

• Relaxace – ve smyslu schopnost odreagovat se 

 

Nejčastěji užívanými strategiemi v našem výzkumném vzorku bylo „Hledání 

emoční sociální podpory“ a „Být prospěšný“. Obě dvě strategie používají 4 respondenti 

z 5, avšak s jistými interindividuálními rozdíly.  

Hledání emoční sociální podpory znamená určitou míru sociálního kontaktu. Pro 

pana Tomáše znamená „být ve dvou“, respektive ve vztahu s člověkem opačného 

pohlaví. Je toho názoru, že samota nutí člověka vzpomínat, což odvádí od života „Tady 

a teď“ k životu „Tam a tehdy. Pro pana Tomáše je podstatné, aby si lidé žijící spolu ve 

vztahu rozuměli a měli se rádi, nestačí tedy pouze nebýt sám. Pro paní Johanku 

znamená Hledání emoční sociální podpory „živý kontakt s druhým člověkem“. Ten by 

se měl řídit určitými pravidlem tolerance, trpělivosti a snahou neobtěžovat druhého 

nepříjemným vyzvídáním. Paní Ludmila nevyhledává velká společenství, strategii 

Hledání emoční sociální podpory pojímá ve smyslu zázemí. Je jedno jestli se jedná o 

rodinu, pracovní kolektiv či blízké přátele. Pro pana Josefa je tato strategie synonymem 

k lásce ve všech jejích podobách, kterou považuje za nejdůležitější podmínku 

spokojeného a šťastného života. 

Strategie Být prospěšný úzce souvisí s prosociálním chováním a s transcendencí. 

Rozpětí porozumění této strategii  je  však široké. Pro pana Tomáše znamená být 

schopen produkovat nadhodnotu, neboť se domnívá, že žije ve světě, kde je hodnota 

člověka určována právě touto schopností. Oproti tomu pojetí paní Johanky má víc 

charakter transcendence.  Být prospěšný chápe jako úsilí něco tu po sobě zanechat. Jde 

o předávání zkušeností mladší generaci. Paní Ludmila realizuje tuto strategii 

prostřednictvím péče o druhé. Její motivací je pomáhat druhým a zároveň jim 

nepřekážet, nebýt na obtíž. Pan Josef se snaží být prospěšný tím, že naplňuje morální 
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poslání. Své morální poslání spatřuje v úsilí přispět k tomu, aby se nezapomnělo na 

hrůzy holokaustu.  

Odlišný charakter má i pojetí strategie Nevzdávat se. Pro paní Johanku znamená 

věřit, že zase bude lépe, že když se něco nedaří, tak to zkoušet znovu a znovu. 

Podstatným atributem tohoto pojetí je víra, naděje a optimisticky laděné smýšlení. 

Zatímco pro paní Johanku znamená především odhodlanost a bojovnost. Motivací je 

úsilí o dosažení cíle. Prostředkem odhodlanost, disciplína a sebedůvěra. 

Často používanou strategií je Humor. I tuto strategii charakterizují jisté 

interindividuální rozdíly. Identifikovali jsme jak laskavý humor (paní Johanka), tak 

ironicky laděný humor, který jsme nazvali moudrá ironie, protože odráží bohaté životní 

zkušenosti (paní Emilka) a sarkasticky orientovaný smysl pro humor pana Josefa. Stejně 

hojně užívanou strategií je i aktivní přístup k řešení problémů a obecně aktivní přístup 

k životu, na čemž se shodovali všichni respondenti.  

Zbývajícími strategiemi je Akceptace, Disciplína, Fyzická aktivita, Náboženství, 

Optimistický přístup k životu a s ním hodně související strategie Pozitivní redefinice 

situace a konečně relaxace. Akceptace znamená schopnost přijmout skutečnosti, které 

jedinec nemůže změnit. Akceptace má blízko k Franklovu pojetí postojové hodnoty. Je 

to umění trpět. My k němu ještě přidáváme přijetí života takového, jaký byl. Disciplína 

je odhodlání a schopnost odkládat potěšení. Fyzická aktivita se ve výzkumném vzorku 

objevila pouze jednou, ačkoliv význam aktivity, fyzické i psychické, a aktivního 

přístupu k životu akcentovali všichni respondenti. Významnou strategií přispívající ke 

spokojenému životu je Náboženství, víra v Boha a aktivní život věřícího. Dva 

respondenti z pěti uvedli jako desatero jako své životní krédo. Pozitivní redefinice 

situace a optimistický přístup k životu jsou strategiemi, jež vycházejí z možnosti 

regulovat své prožívání prostřednictvím psychiky. V neposlední řadě je významnou 

strategií i relaxace, schopnost odreagovat se a zaměřit svou pozornost na jiné než 

negativní aspekty každodenního života. 

Výše popsané strategie jsou konkrétními odpověďmi respondentů na otázku, jak 

to dělají, že to stáří tak pěkně zvládají. Jsou jedním z možných způsobů jak dosáhnout 

gerotranscendence, tedy stavu úspěšného stárnutí. 
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5 DISKUZE 

Diplomová práce „Úspěšné stárnutí: strategie zvládání“ chce přispět k 

porozumění stáří z perspektivy subjektivního prožívání seniorů. Specifickým cílem 

práce bylo prozkoumat strategie stojící v pozadí schopnosti respondentů úspěšně 

zvládat stáří. Soudě podle demografických trendů současné populace a vzrůstajícího 

zájmu o problematiku stáří a stárnutí se jedná o téma aktuální a přínosné. Stáří a stárnutí 

se týká každého z nás a proto bychom rádi výzkum rozšířili. 

Konkrétní možností rozšíření výzkumu by bylo podstoupit sesbíraná data dalším 

výzkumníkům. Následně konfrontovat všechny interpretace a z nich vyvodit výzkumné 

závěry. Jinou možností rozšíření výzkumu by byla realizace dalších rozhovorů s lidmi, 

o nichž se říká, že hezky zvládají stárnutí. Domníváme se, že každý další rozhovor by 

byl přínosem neboť by rozšířil, doplnil či upřesnil seznam strategií zvládání vedoucích 

k úspěšnému stárnutí.  

Výzkumná zjištění prezentovaná ve čtvrté kapitole, tzn. v kapitole „Úspěšné 

stárnutí: strategie zvládání“ by si zasloužila více pozornosti a další podrobnější analýzu 

a interpretaci. Současná verze je jakýmsi odrazovým můstkem pro další zkoumání. 
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6 ZÁVĚR 

Diplomová práce „Úspěšné stárnutí: strategie zvládání“ usiluje o porozumění 

stáří z perspektivy subjektivního prožívání lidí, kteří v této etapě žijí. Cílem práce bylo 

prozkoumat strategie stojící v pozadí schopnosti respondentů úspěšně zvládat stáří. 

Úspěšné stáří považujeme za sociální konstrukt a z toho důvodu předpokládáme, 

že stejně jako neexistuje jednotná představa úspěšně stárnoucího člověka, tak neexistuje 

ani jednoznačná odpověď na naši úvodní otázku. Úspěšné stáří definujeme jako stav 

subjektivně prožívaný jako životní štěstí a spokojenost. Jako nejvhodnější nástroj 

vedoucí k porozumění zkušenostem respondentů, o kterých se říká, že „hezky“ zvládají 

stárnutí, jsme zvolili narativní přístup. Soubor dat je tvořen  pěti semistrukturovanými 

narativními rozhovory s lidmi, o kterých se říká, resp. o nichž si někdo myslí, že stáří 

pěkně zvládají. Označení „hezky“ nebo „pěkně“ stárnout používáme pro takové stárnutí, 

které je optimální, pozitivní nebo úspěšné (Baltes, 19994, in Tavel, 2009).  

Rozhovory byly zaznamenány na diktafon a přepsány. Texty byly nejprve 

podrobeny otevřenému kódování. Následně byly identifikovány hlavní kategorie 

vyskytující se v textech. Těmi jsou Sebeobrazy a Strategie zvládání. Na základě 

sesbíraných rozhovorů a témat, o kterých respondenti hovořili, byla specifikována 

hlavní výzkumná otázka, která zní „Jaké jsou strategie lidí, o nichž se říká, že „hezky“ 

zvládají stárnutí?“ Z perspektivy hlavní výzkumné otázky byly Sebeobrazy podrobeny 

narativní analýze a interpretaci. Při analýze a interpretaci jsme ctili princip 

hermeneutického kruhu. Konstrukce sebeobrazu respondentů byly východiskem pro 

analýzu a interpretaci strategií úspěšného zvládání stáří a stárnutí. Sebeobrazy jsou úzce 

propojeny s identitou, se sebepojetím, s tím, jaký člověk je, resp. jaký si myslí, že je, 

jaké jsou jeho typické vzorce chování atd. Strategie zvládání jsou individuální způsoby 

související právě se sebeobrazy, které se projevují tím, jak se jedinci vyrovnávají se 

stresovými a zátěžovými situacemi.  

Narativní analýzou přepisů rozhovorů s respondenty, o kterých se říká, že 

„hezky“ zvládají stárnutí, jsme identifikovali celkem 12 různých strategií. Konkrétně: 

Akceptaci; Aktivní přístup k řešení problémů; Snahu být prospěšný; Disciplínu a 

střídmost; Fyzickou aktivitu; Hledání emoční sociální podpory; Humor; Náboženství; 
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Schopnost nevzdávat se; Optimistický přístup k životu;  Pozitivní redefinici situace a 

Relaxaci. 

Tyto strategie jsou odpovědí na otázku, jak to respondenti dělají, že to stáří tak 

pěkně zvládají. Jinými slovy, jak se vyrovnávají s dystonními prvky, které s sebou stáří 

přináší, tzn. s nedůvěrou v sebe a své schopnosti, studem a pochybami, pocitem viny, 

méněcennosti, zmatením identity, izolací, stagnací a zoufalstvím. Jsou to strategie 

vedoucí k tzv. úspěšnému stárnutí, tj. ke stavu subjektivně prožívaného štěstí a 

spokojenosti, které může, ale nemusí být závislé na vnějších faktorech, resp. 

ke gerotranscendenci.  

 

 



98 
 

 

7 LITERATURA 

 

ADLER, A. The Individual Psychology of Alfred Adler. H. L. Ansbacher and R. 

R. Ansbacher (Eds.). New York: Harper Torchbooks, 1964. ISBN 0-06-131154-5. 

BALAŠTÍKOVÁ, V., BLATNÝ, M., KOHOUTEK, T. Aspekty sebepojetí jako 

determinanty výběru strategií zvládání adolescentů. Československá psychologie, 48, 

2004, 5, s. 410 – 416. 

BARTÁKOVÁ, M. Devátý věk člověka: narativní analýza autobiografických 

vyprávění. Bakalářská práce. Praha: PedF UK, 2012. 

BAŠTECKÁ, B., GOLDMANN, P. Základy klinické psychologie. Vyd. 1. Praha: 

Portál, 2001, 436 s. ISBN 80-717-8550-4. 

BRATSKÁ, M. Zisky a straty v záťažových situáciách aleb príprava na život. 1. 

vydanie. Bratislava, Práca, 2001. 

BROWNE et al. Individual quality of life in the healthy elderly. Quality of Life 

Research, 1994; 3: 235-244. 

ČAPEK, Karel. Hordubal. Povětroň. Obyčejný život. 4. vyd. Praha: 

Československý spisovatel, 1971. 380 s. ISBN 22-118-71 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Senioři v datech: Tabulky a grafy.[online] 

2009. [cit. 20.3.2012]. Dostupné z www: 

http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/t/110033A864/$File/01_kap.pdf 

ČERMÁK, Ivo. Myslet narativně: Kvalitativní výzkum „on the road“. In 

ČERMÁK, I., MIOVSKÝ, M. (Eds.). Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na 

prahu třetího tisíciletí: Sborník z konference. Brno: SCAN, 2002. s. 11-25. ISBN 80-

86620-03-4 

ČERMÁK, Ivo. Narativně orientovaná analýza. In BLATNÝ, Marek. 

Metodologie psychologického výzkumu: Konsilience v rozmanitosti. Praha: 

Nakladatelství Academia, 2006. 138 stran. ISBN 80-200-1450-0 



99 
 

 

ERIKSON, Erik. Childhood and Society. 1st publ. (in Penguin books). 

Harmondsworth, Middlesex : Penguin, 1965. 431 s. ISBN - neuvedeno 

ERIKSON, Erik. Životní cyklus rozšířený a dokončený: Doplněné vydání o 

devátém stupni vývoje od Joan M. Eriksonové. Překl. J. Šimek. Praha: Nakladatelství 

Lidové noviny, 1999. 128 s. ISBN 80-7106-291-X 

FRANKL, Viktor, Emanuel. Člověk hledá smysl: Úvod do logoterapie. Překl. Z. 

Trlík. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1994. 87 s. ISBN 80-901601-4-X 

FOLKMAN, S. Personal control and stress and coping processes: A Theoretical 

analysis. J. Personal. Soc. Psychol., 46, 4, 1984, s. 839-852. 

FOLKMAN, S., LAZARUS, R. S. An analysis of coping in a middle-aged 

community sample. J. Health Soc. Behav., 21, 1980, s. 219 – 239. 

FOLKMAN, S., LAZARUS, R. S. Appraisal, coping, health status, and 

psychological symptoms. J. Personal. Soc. Psychol., 50, 3, 1986, s. 219 -239. 

FREUD, Anna a Hugo KÖRBÄCHER. Já a obranné mechanismy. Vyd. 1. 

Překlad Petr Babka. Praha: Portál, 2006, 119 s. Spektrum (Portál). ISBN 80-736-7084-

4. 

FREUD, SIGMUND. (1926d [1925]). Hemmung, Symptom und Angst, Leipzig-

Vienna-Zurich, Internat. Psychoanal. Verlag; G.W., 14:111-205; Inhibitions, symptoms, 

and anxiety. SE, 20: 77-172. 

HARTL, P.; HARTLOVÁ, H. Velký psychologický slovník. 4.vyd. Praha: Portál, 

2010. 800 s. ISBN 978-80-7367-686-5 

HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stáří. Vyd. 2., podstatně přeprac. a dopl. Praha: 

Havlíček Brain Team, 2010.  

HAVIGHURST, R. J., NEUGARTEN, B. L., TOBIN, S. Disengagement and 

Patterns of Aging. Journal of Gerontology, 1964, roč. 4, s. 24. 

HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu.  Praha: Karolinum, 1999. 278 s. 

ISBN 80-246-0030-7 

HROCH, J. Filosofická hermeneutika v dějinách a současnosti. Brno, 

Masarykova Univerzita a Georgetown, 1997. 204 s. ISBN 80-210-1709-0 



100 
 

 

CHRZ, V. Výzkum jako narativní rekonstrukce. In MIOVSKÝ, M.; ČERMÁK, 

I.; ŘEHAN, V. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku III.: Sborník 

z konference. Olomouc, UPOL, 2004. s. 21 – 32. ISBN 80-244-0909-7 

CHRZ, V. Možnosti narativního přístupu v psychologickém výzkumu. Praha: 

Psychologický ústav AV ČR, 2007. 152 s. ISBN 80-86174-11-5 

CHRZ, V. Co děláme, když interpretujeme. In ŠUCHA, M.; CHARVÁT. M.; 

ŘEHAN, V. (Eds.). Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: VIII. Olomouc: 

UPOL, 2009. s. 13-26. ISBN 978-80-244-2374-6 

CHRZOVÁ, D. Být rodičem dítěte s pohybovým postižením. Disertační práce. 

Praha: PedF UK, 2005. 

KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. 3. vyd. Praha: Portál, 2009. 280 s. 

ISBN 978-80-7367-568-4 

LANGMEIER. J. Vývojová psychologie pro dětské lékaře. Praha: Avicenum, 

1991.  

LASLETT, P. The emergence of the Third age. London: George Wiedenfield 

and Nichoson, 1991. 

LÁSZLÓ, János. The Science of Stories: An introduction to Narrative 

Psychology. NY: Psychology Press, 2008. 228 p. ISBN 978-0-415-45795-8 

LAZARUS, R. S. Psychological stress and coping in psychosomatic illness. In 

L. Levi (Eds.). Society, stress and disease. Vol. 4, Oxford Univ. Press, Oxford 1981, s. 

162 – 168. 

LAZARUS, R. S. From psychological stress to emotion: A history of changing 

outlooks. Annual Review of Psychology, 44, 1993, s 1- 21. 

LAZARUS, R. S. FOLKMAN, S. Stress appraisal and coping. New York: 

Springer, 1984. 

LAZARUS, Richard S, Bernice N LAZARUS. Coping with aging. New York: 

Oxford University Press, 2006. 242 p. ISBN 0-19-517302-4 

MC ADAMS, Dan. Power, Intimacy and Life Story. Personological Inquiries 

into Identity. NY: The Guilford Press, 1988. 336 p. ISBN 978-0-89862-506-6 



101 
 

 

MIOVSKÝ, Michal. Rané historicko-filosofické zdroje kvalitativního přístupu 

v psychologii. In MIOVSKÝ, M.; ČERMÁK, I.; CHRZ, V. Kvalitativní přístup a 

metody ve vědách o člověku IV.: vybrané aspekty teorie a praxe. Olomouc: FF UPOL, 

2005. ISBN 80-244-1159-8 

MUSSCHENGA, A. W. The Relation between Concepts of quality-of-life, 

Health and Happiness. The Journal of Medicine and Philosophy, vol. 22, no. 1, 1997 

ONDRUŠOVÁ, Jiřina. Stáří a smysl života. Praha: Karolinum, 2011. 170 s. 

ISBN 978-80-246-1997-2 

PLHÁKOVÁ, Alena. Dějiny psychologie. Praha: Grada, 2006. 328 s. ISBN 80-

247-0871-X 

PROKOP, J. Kvalita života seniorů (s. 23 – 31). In HERMANOVÁ, M. 

HERMAN, J., PROKOP, J., ROZPRÝMOVÁ, H. Aktuální kapitoly z péče o seniory. 

Brno: T.I.G.E.R., 2008.  111 s.  

PRYSTAV, G. Psychologische Copingforschung: Konceptbildungen. 

Operationanalisierung und Messininstrumente. Diagnostica, 27, 1981, 3, s. 189 – 213. 

ROWE, J. W., KAHN, R. L.  Successful aging. NY: Pantheon Books, 1998. 265 

s. ISBN 03-754-00451. 

RUTTER, M. Psychosocial resilience and protective mechanisms. American 

Journal of Orthopsychiatry, 1987, 57: 316–331 

RYFF, C. D., ESSEX, M. J. Psychological well-being in adulthood and old age: 

Descriptive markers and explanatory processes. Annual Review of Gerontology and 

Geriatrics, 1991, roč. 11, s. 144 – 171. 

STUART-HAMILTON, Ian. Psychologie stárnutí. Překl. J. Krejčí. Praha: 

Portál, 1999. 320 s. ISBN 80-7178-274-2 

SULS, J., DAVID, J. P., HARVEY, J. H. Personality and coping: Three 

generations of research. Journal of Personality, 64, 1996, s. 711-735. 

SCHWARZER, R., SCHWARZER, CH. (1996). A Critical Survey of 

Coping Instruments. In: Zeidner, M., Endler, N.S. (Eds.), Handbook of Coping: 

Theory, Research, Applications. New York: John Wiley & Sons. 



102 
 

 

ŠMAUSOVÁ, G. Věková struktura společnosti. s. 13 – 28 in SÝKOROVÁ, 

Dana, ed. a CHYTIL, Oldřich, ed. Autonomie ve stáří: strategie jejího zachování. Vyd. 

1. Ostrava: ZSF, 2004. 

ŠVAŘÍČEK, Roman; ŠEĎOVÁ, Klára a kol. Kvalitativní výzkum 

v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. 377 s. ISBN 978-80-7367-313-0 

TAVEL, Peter. Smysl života podle Viktora Emanuela Frankla: Potřeba smyslu 

života. přínos Viktora E. Frankla k otázce smyslu života. Praha. Triton, 2007. 303 s. 

ISBN 80-7254-915-4 

VALLERAND R. J., O’CONNOR B. P., HAMEL M. Motivation in later life: 

Theory and assessment. The International Journal of Aging and human development. 

Vol. 41(3) 221 – 238, 1995. 

VODÁČKOVÁ, Daniela. Krizová intervence. 2. vyd. Praha: Portál, 2007, 543 s. 

ISBN 978-80-7367-342-0. 

World Health Organization (WHO). Constitution of the World Health 

Organization, July 22, 1946. Dostupné na www. 

 

 


