
 
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

Fakulta obĉanské výchovy a filosofie 

 

 

 

Život seniorů na venkově s ohledem na volnočasové aktivity 

Diplomová práce 

 

Tereza Kocurová 

 

 

 

Vedoucí práce: 

PhDr. Zuzana Kubišová 

 

 

 

Praha 2015 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, ţe jsem tuto diplomovou práci psala sama, je tedy mým autorským dílem. 

Veškerou literaturu i jiné zdroje, ze kterých jsem v práci ĉerpala, řádně cituji a jsou 

uvedeny v seznamu pouţité literatury. 

Tímto také souhlasím s prezenĉním zpřístupněním mé diplomové práce v univerzitní 

knihovně.  

 

V Neratovicích dne:     Tereza Kocurová 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Tímto bych chtěla poděkovat PhDr. Zuzaně Kubišové za odborné vedení a za pomoc a 

rady při zpracování této diplomové práce. Zároveň bych chtěla poděkovat jedné, mě velmi 

blízké osobě – paní Jaroslavě G., která mi velmi pomohla se sháněním informátorů a která 

mi umoţnila udělat příjemné zázemí přímo u ní doma, díky ĉemuţ byly všechny rozhovory 

skvěle naplánované a probíhaly v příjemné atmosféře. 



 
 

Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá ţivotem souĉasných seniorů na venkově s ohledem na 

jejich volnoĉasové aktivity. V první ĉásti jsou vymezeny klíĉové termíny jako například 

stárnutí a stáří; senior; aktivní stárnutí; ageismus; volný ĉas a jeho funkce a faktory, které 

jej ovlivňují. V následující ĉásti jsou představeny jednotlivé typy organizovaných a 

neorganizovaných volnoĉasových aktivit pro seniory. Hlavní ĉástí práce je kvalitativní 

výzkum o ţivotě seniorů na venkově. Výzkum byl proveden metodou polostrukturovaných 

rozhovorů s patnácti seniory, ţijícími na venkově. 
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Anotation 

This thesis deals with the life of current seniors in the country with regard to their leisure 

activities. The first part defines key terms, such as aging and old age; senior; active aging; 

ageism; Leisure, its functions and the factors that affect it. The second section deals with 

the different types of organized and unorganized leisure activities for seniors. The main 

part is the qualitative research of the life of seniors in the country. The research was 

conducted by interviewing fifteen seniors living in rural areas. 

Keywords 

Growing old and old age; senior; active ageing; ageismus;  free time; organised leisure 
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Úvod 

 

 Tato diplomová práce se zabývá ţivotem souĉasných seniorů na venkově a 

zaměřuje se na to, jak venkovští senioři tráví svůj volný ĉas. Z volného ĉasu mne nejvíc 

zajímá úĉast ĉi neúĉast seniorů na organizovaných volnoĉasových aktivitách. 

V první ĉásti své diplomové práce se budu nejprve zabývat základními pojmy, které 

vzhledem k tomuto tématu nelze vynechat, a sice pojmy stárnutí a stáří; senior, a 

představím projekt aktivního stárnutí. Těmito pojmy se však v této práci budu zaobírat jen 

velmi okrajově, neboť jejich detailnějšímu zkoumání jsem se jiţ věnovala ve své 

bakalářské práci na téma „Organizované volnoĉasové aktivity seniorů v souĉasné ĉeské 

spoleĉnosti“. Ihned na zaĉátku bych také chtěla zdůraznit, ţe výše zmíněná bakalářská 

práce je výchozím materiálem pro tuto diplomovou práci a budu zde na ní tedy několikrát 

odkazovat. V další ĉásti se potom zaměřím na vymezení významu slova volný ĉas, jeho 

charakteristiku, problematiku v historickém kontextu, funkce a faktory, které jej ovlivňují a 

determinanty, které působí při výběru volnoĉasových aktivit na kaţdého z nás. 

V druhé ĉásti práce poté oslovím vybranou skupinu seniorů  - muţe a ţeny mezi 

šedesátým a devadesátým rokem ţivota, ţijící mimo domov pro seniory v jedné blíţe 

nespecifikované vesnici necelých 30 kilometrů od Prahy. Mým hlavním cílem je zjistit 

nejen to, jak dnešní senioři ţijící na venkově vůbec tráví svůj volný ĉas, ale také to, co 

vlastně jako volný ĉas vnímají. Dále budu potom zkoumat, jaké volnoĉasové aktivity tito 

senioři preferují (organizované ĉi neorganizované) a co je hlavním důvodem jejich 

preferencí. Dále je mým cílem zjistit co nejvíce informací o organizovaných 

volnoĉasových aktivitách v blízkém okolí vesnice a zjistit, zda jsou o těchto aktivitách 

oslovení senioři dostateĉně informováni ĉi nikoliv, eventuálně jakým způsobem by o nich 

informováni být chtěli a zda se jich ve svém volném ĉase úĉastní ĉi nikoliv. Mým cílem je 

také seniory o těchto aktivitách informovat, podpořit je k jejich vyuţívání a navrhnout 

řešení, která by seniorům usnadnila přístup k jednotlivým druhům organizovaných 

volnoĉasových aktivit.  
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1. Stárnutí a stáří 

 

„Při velkých výkonech nezáleží na tělesné síle, obratnosti nebo rychlosti, ale na 

rozvaze, vážnosti a správných názorech, a to jsou přednosti, o které stáří nejen není 

ochuzováno, ale které mu dokonce přibývají.“ 

Marcus Tullius Cicero 

 

1. 1. Stárnutí a stáří 

 

Pokud chceme zkoumat ţivot seniorů na venkově, musíme si nejprve vymezit urĉité 

pojmy, které s tímto tématem úzce souvisí. Mezi tyto pojmy patří slova jako stárnutí a stáří 

a samozřejmě senior.  

Pojem stárnutí a stáří vysvětluje řada definic různě a stejně tak jej chápe kaţdý 

z nás jinak. Jestliţe si někdo pod pojmem stáří představí ţenu ĉi muţe kolem osmdesáti let 

o holi, pro dítě můţe být starým ĉlověkem například někdo, komu je pětatřicet let. A není 

to vlastně tak úplně špatně. Copak opravdu ĉlověk ve svých pětatřiceti letech není uţ na 

něco starý? Například na kariéru profesionálního sportovce nebo světové topmodelky? 

Nebo je starý ĉlověk naopak ten, kterému je jiţ více neţ osmdesát let, ale přesto například 

sportuje a jeho vitalita se blíţí ĉlověku daleko mladšímu? Těchto a mnoho dalších příkladů 

ukazuje, ţe pojmy stárnutí a stáří opravdu není tak jednoduché vysvětlit a popsat. Proto je 

potřeba uvést alespoň několik definic těchto pojmů tak, jak je popisuje odborná literatura. 

  „Stárnutí je celoţivotní biologický proces, který je neodvratný a na jehoţ konci je 

stáří.“
1
 Zároveň je stárnutí proces všeobecný (stárne celá populace) i proces individuální 

(kaţdý jedinec stárne jinak).
2
 Autoři knihy „Stáří ve městě. Město v ţivotě seniorů“ zase 

chápou stárnutí ve dvou podobách a to „stárnutí populací jako demografický proces a 

stárnutí jedince jako důsledek biologické změny, která má za široké sociální, ekonomické a 

další souvislosti.“
3
 To znamená, ţe stárnutí jedince je v tomto případě ovlivněno jednak 

sociálním pojetím stáří a jednak jeho kolektivním vnímáním a tyto dvě podoby stárnutí 

                                                             
1 ONDRUŠOVÁ, Jiřina. Stáří a smysl života. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2011, s. 13 
2 ZAVÁZALOVÁ, Helena. Vybrané kapitoly ze sociální gerontologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2001, s. 12 
3 VIDOVIĆOVÁ, Lucie. GALĈANOVÁ, Lucie. PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela. SÝKOROVÁ, Dana. 

Stáří ve městě, město v životě seniorů. Vyd. 1, Praha: SLON, 2013, s. 17 
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jsou v neustálém kontaktu. Proto v této souvislosti mluvíme o dvou dimenzích stárnutí, a 

sice dimenze ĉasová a dimenze prostorová (někdy také dimenze prostředí). V první 

dimenzi jde o vyjádření stárnutí jako plynutí ĉasu, které je měřeno v jednotkách. Zde tedy 

hraje hlavní roli vymezení věku nebo urĉitého období. Druhou dimenzí je potom dimenze 

prostorová, kde je prostor definován jako „fyzický, symbolický, konstruovaný, sociální, ve 

kterém je místo jedince ĉi skupiny urĉováno jako vztah k vybraným referenĉním bodům“
4
 

To znamená, ţe všechny jevy, procesy, záţitky a zkušenosti, které ĉlověk za svůj ţivot 

nasbírá, ho urĉitým způsobem ovlivňují a utváří. 

V publikaci Petra Saka a Karolíny Kolesárové „Sociologie stáří a seniorů“ se 

můţeme doĉíst, ţe stáří je ţivotní fáze ĉlověka ohraniĉená dvěma ĉasovými body. Horní 

věková hranice je ostře vymezena smrtí. Spodní věková hranice je rozmazána tím, ţe jevy 

a procesy, které tvoří stáří, do ţivota vstupují postupně.
5
 Mezi tyto jevy a procesy patří: 

ţivotní styl, zdravotní a sociální systém, kvalita ţivotního prostředí, hodnotový systém, 

práce a podobně. Všechny tyto jevy zaĉne ĉlověk v urĉitém věku vnímat odlišně, a i to je 

jedna z hlavních změn, které na sobě ĉlověk v průběhu stárnutí pozoruje. Autoři však 

v knize mluví ještě o jednom důleţitém fenoménu, který nazývají generaĉní podobu 

stárnutí. Jak jistě zaznamenal kaţdý z nás – stárnutí, stáří a senioři se za posledních pár let 

velmi změnili. Nejen, ţe se prodlouţila délka jejich ţivota, ale celkově se změnil i jejich 

ţivotní styl, který lze vidět nejen v jejich chování, ale například i vzhledu nebo oblékání.
6
 

„Stárnutí a stáří je přirozený a nezvratný biologický proces, který trvá od narození 

aţ po smrt jedince.“
7
 V tomto případě tedy není tak snadné vymezit jasné hranice, protoţe 

stárnutí se týká kaţdého z nás a kaţdý z nás jej vnímá odlišným způsobem. „Obecně lze 

však říci, ţe stárnutí je série změn, která se projevuje na těle a na duši.“
8
 

Jak lze vidět na předchozích uvedených příkladech, problematika stárnutí a stáří je i 

v dnešní době zcela otevřená a nabízí se zde nepřeberné mnoţství moţností jak tento 

fenomén zkoumat a jak s ním pracovat. Přesto však pro tuto práci pouţijeme jednak výše 

uvedené znaky stárnutí a stáří a jednak znaky, na kterých se shodne většina definic 

                                                             
4 VIDOVIĆOVÁ, Lucie. GALĈANOVÁ, Lucie. PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela. SÝKOROVÁ, Dana. 

Stáří ve městě, město v životě seniorů. Vyd. 1, Praha: SLON, 2013, s. 17 
5 SAK, Petr. KOLESÁROVÁ, Karolína. Sociologie stáří a seniorů. Vyd. 1. Grada Publishing, Praha, 2012, s. 

14 
6 Tamtéţ 
7 HOLCZEROVÁ, Vladimíra. DVOŘÁĈKOVÁ, Dagmar. Volnočasové aktivity pro seniory. Vyd. 1. Grada 

Publishing, Praha, 2013, s. 21.  
8 Tamtéţ 
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zabývajících se problematikou stárnutí. Tyto „definice se shodnou v tom, ţe stárnoucí 

ĉlověk pozoruje a zakouší změny nejen fyzické, ale i biologické, psychické a sociální. Celá 

řada definic rovněţ zdůrazňuje, ţe proces stárnutí není synchronní, tzn. ţe jednotlivé 

orgány stárnou různě rychle. Většina publikací rovněţ zdůrazňuje, ţe ve stáří je sníţena 

schopnost adaptace, proto starší lidé hůře a pomaleji reagují na veškeré změny vnějšího, ĉi 

vnitřního prostředí.“
9
 Tomuto tématu se blíţe věnuji ve své bakalářské práci, proto jej zde 

nebudu podrobně rozebírat. Podrobnější informace ke změnám psychickým, fyzickým a 

změnám v postojích a sociálním chování jsou rozepsány v mé bakalářské práci 

(Organizované volnoĉasové aktivity seniorů, str. 8-14). 

1. 2. Senior 

 

„Definovat seniora jako kategorii lze velmi snadno. Prolínají se zde aspekty 

biologicko-medicínské se sociologickými. Senior je ĉlověk v završující fázi ţivota se 

specifickým postavením ve spoleĉnosti. Generace seniorů je tvořena lidmi, které navzájem 

něco spojuje a naopak vůĉi mladým generacím něco diferencuje.“
10

 Většina lidí v souĉasné 

populaci vnímá seniory jako lidi důchodového věku, kteří mají urĉité spoleĉné znaky. 

K nim patří v první řadě věk, neboť právě s ním si většina lidí pojem senior spojí. Dále pak 

mluvíme o zdravotním stavu, kondici, ale i ţivotním stylu, stavu mysli a sociálním poli. 

Velký výzkum na téma „Vnímání stáří a seniorů ĉeskou populací“ provedli v roce 2012 

Petr Sak a Karolína Kolesárová. Na základě jejich výzkumu můţeme vidět, ţe podle ĉeské 

populace je seniorem ĉlověk mezi šedesátým a sedmdesátým rokem ţivota, přiĉemţ hlavní 

roli zde hraje individuální stav kaţdého jedince. Průměrným seniorským věkem je podle 

tohoto výzkumu věk 63 let. Z grafu však vyplývá jedna zajímavost a sice: „Ĉím blíţe je 

ĉlověk věku 60 let, tím více je rozhodující jeho zdravotní stav, kondice, individuální 

sociální status, tedy individuální znaky. Ĉím je blíţe 70 letům, tím jsou více rozhodující 

objektivní charakteristiky seniora.“
11

 Další otázkou, kterou svým respondentům tito dva 

autoři pokládali, bylo: „Co se Vám vybaví, kdyţ se řekne slovo senior?“. Mezi nejĉastější 

odpovědi potom patřily pojmy jako: starý, starší ĉlověk (39%); důchodce, důchod (36%); 

                                                             
9 KOCUROVÁ, Tereza. Organizované volnočasové aktivity seniorů v současné české společnosti: bakalářská 

práce. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Fakulta obĉanské výchovy a filosofie, 2013, s. 8 
10 HOLCZEROVÁ, Vladimíra. DVOŘÁĈKOVÁ, Dagmar. Volnočasové aktivity pro seniory. Vyd. 1. Grada 

Publishing, Praha, 2013, s. 21. 
11 SAK, Petr. KOLESÁROVÁ, Karolína. Sociologie stáří a seniorů. Vyd. 1. Grada Publishing, Praha, 2012, 

s. 26 
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stáří, stařík, stařec (7%); zdravotní problémy (6%); nepracuje (4%); aktivity, zájmy, 

koníĉky (4%) a další.  

Tabulka 1: S čím spojuje česká populace seniory (pramen: Výzkum 13. 

Názory a postoje české populace k seniorům). Otázka: „Co se Vám vybaví, když se 

řekne senior?“
12

 

 

Na tomto příkladu je vidět, ţe právě volný ĉas a volnoĉasové aktivity stojí na tomto 

ţebříĉku hned na zaĉátku. To ostatně souvisí i s další otázkou, kterou se autoři ve svém 

výzkumu zabývali. Svých respondentů se totiţ ptali na to, zda seniorský věk přináší něco 

                                                             
12 SAK, Petr. KOLESÁROVÁ, Karolína. Sociologie stáří a seniorů. Vyd. 1. Grada Publishing, Praha, 2012, 

s. 27 (Tab. 2) 
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pozitivně nového, co nebylo v předchozích ţivotních fázích. Zajímavé je, ţe 56% 

respondentů na tuto otázku odpovídá, ţe je to právě volný ĉas, kam patří: ĉasová 

neomezenost; nové moţnosti vyuţití; svobodná organizace; méně musím; více mohu; 

vychutnávání si volného ĉasu; záleţí na nich, jak s ním naloţí. Dalších 23% potom jako 

hlavní pozitivum uvádí aktivity, zájmy, záliby, koníĉky, vitalitu a tvořivost. Do této 

kategorie potom spadá sport, kultura, kulturní akce, rybaření, zahrádka, chata, kutilství, 

zábava, ĉetba a televize. Zbylými pozitivními aspekty seniorského věku jsou potom 

odpoĉinek, relaxace (15%); rodina, vnouĉata (11%); ţivotní styl, podmínky (11%); 

nemuset chodit do práce (9%) a další.  

Graf 1: Přínos seniorského věku a důchodu (pramen: Výzkum 13. Názory a 

postoje české populace k seniorům). Otázka: „Přináší seniorský věk a důchod něco 

pozitivně nového, co nebylo v předchozích životních fázích?“
13

 

 

Více o celém průzkumu, například i negativních jevech ve stáří, ale i dalších 

konkrétních otázkách a výsledcích, se dozvíme v knize Sociologie stáří a seniorů od Petra 

Saka a Karolíny Kolesárové.  

                                                             
13 SAK, Petr. KOLESÁROVÁ, Karolína. Sociologie stáří a seniorů. Vyd. 1. Grada Publishing, Praha, 2012, 

s. 29 (Graf 3) 
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Výše zmíněné výsledky ze sociologického dotazníku jsem nevybrala náhodou. 

V první řadě v nich můţeme najít odpověď na otázku kdo je senior. Podle tohoto 

dotazníku, kterého se úĉastnilo 1014 ĉeských obĉanů, je senior ĉlověk po šedesátém roce 

ţivota, který pobírá důchod, má více volného ĉasu, nemusí pracovat a zároveň většinou trpí 

nějakými zdravotními problémy. Tato definice dle mého názoru jasně vyjadřuje, jak jsou 

vlastně senioři v souĉasné ĉeské spoleĉnosti chápáni, a proto z ní i v této diplomové práci 

budu vycházet.  

V druhé řadě však z tohoto výzkumu můţeme vyĉíst další a pro tuto diplomovou 

práci zvláště zajímavou věc, a sice to, ţe většina lidí v ĉeské populaci chápe právě volný 

ĉas jako největší výhodu stáří a seniorského věku. Volný ĉas, aktivity, zájmy, záliby, 

koníĉky, vitalita a tvořivost (viz výše) jsou pojmy, které seniorskému věku přiřklo více neţ 

79% dotázaných respondentů. Někteří z nich také uvedli příklady některých aktivit, které 

se podle nich u souĉasných seniorů těší největší oblibě. Sem patří sport, kultura, kulturní 

akce, rybaření, zahrádka, chata, kutilství, zábava, ĉetba a televize. Z uvedeného výĉtu je 

zřejmé, ţe se většinou jedná o typ neorganizovaných volnoĉasových aktivit. To znamená, 

ţe je senioři vykonávají sami, nebo ve velmi malé skupince například jednoho, nebo dvou 

přátel. Dotazník neříká nic o tom, zda se souĉasní senioři věnují i organizovaným 

volnoĉasovým aktivitám. Patrně je to z toho důvodu, ţe věk oslovených respondentů byl 

opravdu z velmi širokého spektra, nicméně je zajímavé, ţe nikdo (nebo nepatrné procento 

z nich) ţádnou takovou aktivitu nezmínilo. To je opravdu velmi zajímavé a proto jedním 

z mých cílů v praktické ĉásti této práce bude i zjistit, zda senioři na venkově preferují 

skuteĉně spíše neorganizované volnoĉasové aktivity a z jakého důvodu.  

1. 3. Projekt aktivní stárnutí 

 

Jak uţ název napovídá, jedná se o takový styl ţivota, který seniorům i v pokroĉilém 

věku umoţňuje ţít i nadále aktivně. Aktivní ţivot a aktivní stárnutí však neznamená jen 

podílení se seniorů na jednotlivých volnoĉasových aktivitách. Naopak. V širším měřítku 

jde o zajištění dobré kvality ţivota, kde nejdůleţitější roli hraje nezávislost, úĉast na ţivotě 

spoleĉnosti, důstojnost, péĉe a seberealizace. Jde zde o respektování starších lidí, kteří mají 

stejná práva a příleţitosti jako kteříkoliv jiní lidé v souĉasné spoleĉnosti.
14

 Termín aktivní 

                                                             
14 HOLCZEROVÁ, Vladimíra. DVOŘÁĈKOVÁ, Dagmar. Volnočasové aktivity pro seniory. Vyd. 1. Grada 

Publishing, Praha, 2013, s. 23 
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stárnutí přijala Světová zdravotnická organizace koncem 90. let minulého století. Jedná se 

o koncept přístupu ke stáří a seniorům, který vychází ze zásad (OSN) pro seniory a 

vyjadřuje potřebu změny v přístupu k otázkám zaĉleňování seniorů do spoleĉnosti.
15

 

Aktivní stárnutí je zde potom popisování jako „proces zajištění optimálních příleţitostí pro 

zdraví, úĉast na ţivotě spoleĉnosti a bezpeĉí s cílem zajistit co nejlepší kvalitu ţivota 

starších lidí.“
16

  

„Světová zdravotnická organizace představuje aktivní stárnutí jako v podstatě 

celoţivotní projekt, který primárně neodkazuje k fyzické aktivitě, ale spíše k zajištění 

moţnosti participace na dění ve spoleĉnosti ve všech fázích ţivota. Aktivní stárnutí se 

v tomto pojetí nedotýká pouze individuálního ţivotního stylu seniorů a jejich fyzické ĉi 

pracovní aktivity, ale zdůrazňuje rovněţ i jiné dimenze aktivního zapojení seniorů 

v rodině, jejich okolí a komunitě.“ S podobným přístupem přichází i Avramov a Hašková, 

kteří definují stárnutí jako „naplňování aktivního ţivota starších lidí v různých oblastech 

osobního, rodinného, spoleĉenského i profesního ţivota.“
17

 Nejdůleţitější roli zde pak 

hraje přetrvávající pracovní aktivita, aktivní úĉast na rodinném ţivotě a ţivotě komunity a 

aktivní trávení volného ĉasu.
18

 Ne všechny přístupy, které se ideou aktivního stárnutí 

zabývají, jsou stejné, neboť různí autoři s touto otázkou pracují jinak. Proto můţeme na 

tento pojem – aktivní stárnutí nahlíţet v několika perspektivách, které nám představuje 

Jaroslava Hasmanová Marhánková ve svém ĉlánku na téma „Aktivní stárnutí jako idea, 

nástroj a kapitál. Kde hledat kořeny úspěchu aktivního stárnutí?“. První z perspektiv je 

projekt aktivní stárnutí jako idea, neboli jako úspěšná sociální teorie, kde je koncept 

aktivního stárnutí popisován jako něco, co je souĉástí ţivota kaţdého z nás. Zde hraje 

hlavní roli i výše zmíněná definice Světové zdravotnické organizace, kde jde tedy 

především o to si i ve stáří udrţet stejnou kvalitu ţivota, ţít nadále aktivně, šťastně a 

spokojeně. V tomto pojetí se otevírá široké spektrum debat, neboť je zde aktivní stárnutí 

prezentováno jako proces, schopnost, strategie, koncept, forma sociální politiky ĉi 

                                                             
15

 Aktivní stárnutí jako odpověď na nadcházející společenskou krizi v České Republice a EU. [online]. 2013. 

[cit. 8.9.2015]. Dostupné z: http://aktivne.eracr.cz/, s. 12 
16

 FRAM – Aktivní a zdravé stárnutí. [online]. 2015. [cit. 8.9.2015]. Dostupné z: 

http://www.framprojekt.eu/aktivni-starnuti 
17 Sociální studia: časopis katedry sociologie FSS MU. HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava. Aktivní 

stárnutí jako idea, nástroj a kapitál. Kde hledat kořeny úspěchu konceptu aktivního stárnutí? [online]. 2015. 

[cit. 12.9.2015]. Dostupné z 

http://socstudia.fss.muni.cz/sites/default/files/02_Aktivni_starnuti_jako_idea_Marhankova.pdf, s. 14 
18 Tamtéž. 

http://aktivne.eracr.cz/
http://www.framprojekt.eu/aktivni-starnuti
http://socstudia.fss.muni.cz/sites/default/files/02_Aktivni_starnuti_jako_idea_Marhankova.pdf
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diskurzu. A protoţe tyto různé koncepty přinášejí různé úhly pohledu a různé odpovědi, je 

zde otevřen nový prostor pro diskuzi a výzkum.
19

 

Druhým přístupem je aktivní stárnutí jako nástroj spravování stárnoucí populace. 

Zde stojí v popředí hrozba zhroucení souĉasného penzijního, sociálního i zdravotnického 

systému, která souvisí se zvyšujícím se stárnutím populace. Jako odpověď na toto neustálé 

stárnutí se nabízí právě projekt aktivního stárnutí jakoţto „disciplinace jednotlivců skrze 

jejich ţivotní styl. Aktivní stárnutí je představováno jako celoţivotní projekt, v jehoţ rámci 

na sobě jednotlivci systematicky pracují směrem k co nejmenší závislosti na sociálním 

systému ostatních.“
20

 Senioři jsou v tomto pojetí prezentováni jako zdravější, méně závislí, 

déle pracující a pomáhající, ĉímţ se stávají „klíĉem k vyřešení ekonomických problémů 

spojených s demografickým stárnutím.“
21

 

Třetí princip potom popisuje aktivní stárnutí jako formu kapitálu – ať uţ 

profesního, ĉi individuálního. Zde se jiţ jedná o konkrétní ţivotní styl i o jednotlivé 

ĉinnosti, které senioři ve svém volném ĉase provozují. „Spojení mezi ţivotním stylem, 

aktivitou a spokojeným stářím přineslo nový etický rámec do uvaţování o stárnutí, kde 

aktivita získává nádech univerzálního „dobra“ “. 
22

 

Profesním kapitálem je zde myšlena jakákoliv aktivita seniorů, která vede ke 

spokojenému aktivnímu ţivotu ve stáří. Samozřejmě charakter těchto aktivit se u jedinců 

liší. Největší roli v tom, jaké aktivity senioři ve svém volném ĉase volí, hrají 

sociodemografické charakteristiky, jako je vzdělání, gender, výše předchozího příjmu a 

ţivotní styl.
23

 Dokonce lze říci, ţe aktivní stárnutí jako profesní kapitál představuje 

„celoţivotní reflexivní projekt, kdy (především) jednotlivci přebírají odpovědnost za své 

stárnutí prostřednictvím ţivotního stylu…“
24

 

Co se aktivního stárnutí jakoţto individuálního kapitálu týĉe, mluví se zde o 

seniorech a seniorkách, kteří jsou nositeli urĉitého potenciálu, který je jen potřeba objevit a 

vyuţít, coţ jim následně umoţní i aktivnější zapojení do spoleĉnosti. V přední řadě zde 

                                                             
19 Sociální studia: časopis katedry sociologie FSS MU. HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava. Aktivní 

stárnutí jako idea, nástroj a kapitál. Kde hledat kořeny úspěchu konceptu aktivního stárnutí? [online]. 2015. 

[cit. 12.9.2015]. Dostupné z 

http://socstudia.fss.muni.cz/sites/default/files/02_Aktivni_starnuti_jako_idea_Marhankova.pdf, s. 14   
20

 Tamtéž, s. 18 
21

 Tamtéž, s. 19 
22 Tamtéž, s. 21 
23

 Tamtéž, s. 20 
24 Tamtéž, s. 21 

http://socstudia.fss.muni.cz/sites/default/files/02_Aktivni_starnuti_jako_idea_Marhankova.pdf
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stojí pokraĉující ekonomická aktivita a celoţivotní vzdělávání seniorů. Důleţité je zmínit, 

ţe v tomto případě hraje významnou roli třídní postavení seniorů. Zatímco lidé z vyšších 

kruhů spoleĉnosti povaţují odchod do důchodu většinou za negativní věc, lidé ze střední a 

niţší třídy se většinou na tento moment těší a vítají ho. Stejně tak jsou potom senioři 

z vyšších tříd více nakloněni dalšímu rozvíjení jejich potenciálu (například v celoţivotním 

vzdělávání), zatímco senioři z niţších vrstev tyto projekty zpravidla nevyhledávají.
25

 

 

1. 3. 1. Ageismus 

 

V případě aktivního stárnutí nejde samozřejmě vţdy jen o pozitivní jevy, které se 

zabývají především tím, aby se i v pokroĉilém věku cíli senioři stále sami sebou a aby si i 

v tomto věku dokázali ţivota uţívat. V neposlední řadě jde také o zdůraznění problematiky 

stárnutí, které dlouhodobě postihuje celou populaci, a fenoménů, které toto téma přináší. 

Nejvíce negativním a diskutovatelným tématem je jistě problém ageismu. „Ageismus 

neboli věková diskriminace je ideologie zaloţená na sdíleném přesvědĉení o kvalitativní 

nerovnosti jednotlivých fází lidského ţivotního cyklu. Projevuje se skrze proces 

systematické, symbolické i reálné stereotypizace a diskriminace osob a skupin na základě 

jejich chronologického věku anebo na jejich příslušnosti k urĉité generaci.“
26

 

Přestoţe souĉasná ĉeská spoleĉnost oproti Evropskému průměru vykazuje 

nadprůměrné výsledky v kvalitě péĉe o seniory a obecně prosazuje zásady aktivního 

stárnutí, jde především o vnímání souĉasných seniorů a o přístup k nim jednak z pohledu 

mladších generací, ale i z pohledu jich samých. „Stále u nás přetrvává obraz starého 

ĉlověka jako ĉlověka osamělého, senilního, neflexibilního, nemocného a především 

pasivního a závislého. Stáří je v kontrastu s všudypřítomným kultem mládí, svěţesti a 

fyzické krásy povaţováno za něco podřadného a obecně za období úpadku a chátrání“
27

 To 

bohuţel dokládá i výše zmíněný výzkum Saka a Kolesárové, kdy si při slově senior většina 

respondentů vybaví slova jako stáří, zdravotní problémy, nepracuje, ale i nespokojenost, 

únava a podobně. Problémem ale zůstává nejen toto nálepkování. Pro velké mnoţství 

seniorů můţe být problematické najít si smysl ţivota. Tito lidé se v mnoha případech 

                                                             
25 Tamtéž, s. 22 - 26 
26 HOLCZEROVÁ, Vladimíra. DVOŘÁĈKOVÁ, Dagmar. Volnočasové aktivity pro seniory. Vyd. 1. Grada 

Publishing, Praha, 2013,  s. 25. 
27 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Dětství, dospělost, stáří. Portál, Praha 2000, s. 443 
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vzdávají svých oblíbených aktivit, ať uţ z důvodů ekonomických, sociologických nebo 

psychologických. „Znaĉná ĉást seniorů (téměř pětina) postrádá smysluplnou náplň svého 

ţivota v tomto věku, a tím má mj. nedostateĉnou motivaci k provozování řady aktivit, 

vĉetně těch nejméně nároĉných.“
28

 Tyto předsudky, přicházející z obou stran (tedy ze stran 

seniorů i mladších generací) je tedy potřeba odbourávat, a tím dávat projektu aktivní 

stárnutí nový rozměr. 

2. Volný čas 

 

Pokud chceme zkoumat ţivot seniorů na venkově s ohledem na jejich volnoĉasové 

aktivity, musíme si nejprve vymezit, co vlastně pojem volný ĉas znamená. To je urĉitě 

klíĉovým bodem, neboť mnoho seniorů neumí svůj volný ĉas jednoznaĉně definovat. A to 

se ostatně netýká jen seniorů, ale kaţdého z nás. Většina lidí, vĉetně dětí, má samozřejmě 

urĉitý pojem o tom, co volný ĉas je a dokáţe jej i urĉitým způsobem vysvětlit. Pokud by 

však měl ĉlověk více přemýšlet nad jednotlivými ĉástmi dne a vymezit, která ĉást dne a 

která konkrétní ĉinnost skuteĉně spadá pod hlaviĉku volný ĉas a co je naopak nutnost nebo 

povinnost, nebude uţ odpověď tak jednoznaĉná. U seniorů je potom tento „problém“ o 

tolik větší, ţe mají v podstatě „volný ĉas“ pořád. Zatímco dítě, dospívající, ĉi dospělý 

ĉlověk musí své koníĉky a záliby podřizovat tomu, v kolik hodin mu zaĉíná a konĉí škola, 

v kolik hodin musí být v práci nebo které dny musí strávit na sluţební cestě, senior tento 

problém nemá. Přestoţe má senior bezesporu urĉité povinnosti, které musí v průběhu dne 

(týdne, měsíce, roku …) splnit, není omezen niĉím – jako je právě práce, nebo škola – co 

mu nutně diktuje, ţe svou oblíbenou ĉinnost, ať uţ je jakákoliv, musí dělat v ten a ten den 

a v ten a ten ĉas. Proto je potřeba vysvětlit, co volný ĉas vlastně skuteĉně je a jakým 

způsobem ho mohou vnímat lidé různých věkových rozdílů. Nejprve zde vymezím pojem 

volný ĉas v jeho nejširších souvislostech, poté ukáţi několik nejvýznamnějších 

představitelů a teorií, které se touto problematikou zabývali, popíši hlavní funkce volného 

ĉasu a na závěr samozřejmě upřesním ĉinnosti volného ĉasu, na nichţ poté bude postaven 

můj výzkum – tedy rozhovory se seniory.  

„Volný ĉas je ĉástí lidského ţivota mimo ĉas pracovní (návštěva školy a pracovní 

proces) a tzv. ĉas vázaný, který zahrnuje biofyziologické potřeby ĉlověka (spánek, jídlo, 

                                                             
28 HOLCZEROVÁ, Vladimíra. DVOŘÁĈKOVÁ, Dagmar. Volnočasové aktivity pro seniory. Vyd. 1. Grada 

Publishing, Praha, 2013, s. 28 
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osobní hygienu), chod rodiny, provoz domácnosti, péĉi o děti, dojíţdění za prací a další 

nutné mimopracovní povinnosti. Volný ĉas je dobou, kterou má po splnění těchto potřeb a 

povinností ĉlověk k dispozici pro ĉinnost sebeurĉující a sebevytvářející.“
29

 Takto definují 

pojem volný ĉas autoři knihy „Pedagogické ovlivňování volného ĉasu“ a právě na této 

definici můţeme vidět, ţe ani u dětí a dospělých není vnímání jejich volného ĉasu 

jednoduché. Hlavním důvodem je hlavně to, ţe ne všechno, co ve svém volném ĉase dělají, 

skuteĉně dělat chtějí. Pokud například dospělý ĉlověk dojíţdí hodinu denně do práce a 

potom zase hodinu z práce, ztratí tak dvě hodiny, které jsou podle tohoto vymezení jiţ 

připoĉítávány k jeho volnému ĉasu. Všechny definice volného ĉasu však nejsou stejné. 

Kdy se tedy vlastně otázka problematiky volného ĉasu objevuje poprvé? 

2. 1. Problematika volného času v historickém kontextu 

 

Jiţ Aristoteles se ve svých spisech zabýval otázkou, co vlastně volný ĉas je a jak jej 

můţeme nejlépe vyuţít. A právě tuto myšlenku volného ĉasu a jeho smysluplného trávení 

potom naĉrtl v jednom ze svých nejvýznamnějších děl, a sice v Etice Nikomachově, kde 

ukazuje rozdíl mezi ĉasem, který ĉlověk tráví prací a ĉasem disponibilním. „Volný ĉas 

chápal jako největší hodnotu, spojenou se svobodou a štěstím. Hlavní cíl vzdělávání lidí 

viděl v jejich přípravě k dobrému vyuţití ĉasu.“
30

 V Aristotelově chápání volný ĉas sice 

osvobozuje od práce, přesto to neznamená to, ţe by se ĉlověk mohl stát pasivním. Proto 

Aristoteles tento ĉas oznaĉoval jako scholé neboli ĉas, který má slouţit umění, vědě, ale 

především filosofii, tudíţ by měl být naplněn především myšlením, rozjímáním, ĉtením, 

poezií, hovory s přáteli a filosofií.
31

„Ve scholé šlo především o rozvíjení talentu pro radost. 

Úĉelem konání tedy nebyl ţádný hmotný zisk a jediným úĉelem bylo podobat se bohům. 

Svoboda spoĉívala v tom, ţe ĉlověk nemusel pracovat a oddával se volnému ĉasu.“
32

  

Na Aristotela potom navazují někteří renesanĉní myslitelé, kteří volný ĉas také 

chápou jako ĉas, který slouţí k rozvoji ĉlověka. Takové vyuţití volného ĉasu můţeme najít 

například v Moorově Utopii, v Campanellově Sluneĉním státu, nebo v Nové Atlantidě od 

                                                             
29 HÁJEK, Bedřich. HOFBAUER, Břetislav. PÁVKOVÁ, Jiřina. Pedagogické ovlivňování volného času. 

Portál, 2011, s. 10 
30 ŠERÁK, Michal. Zájmové vzdělávání dospělých. Portál, 2009, s. 31 

 
31 ŠERÁK, Michal. Zájmové vzdělávání dospělých. Portál, 2009, s. 31 
32 MAŠKOVÁ, Ivana. Volnočasové aktivity dětí a mládeže se zaměřením na Junáka: bakalářská práce. 
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Francise Bacona. Všechna tato díla mají podobnou myšlenku, která je v souladu právě 

s tou Aristotelovou – volný ĉas je pro jedince důleţitý, nesmí jej však promrhat. Naopak 

by se měl v tomto ĉase jakýkoliv způsobem vzdělávat, coţ mu pak usnadní nejen práci, ale 

obecně lepší souţití ve spoleĉnosti.  

V průběhu dalších let se samozřejmě našla celá řada dalších filosofů, sociologů a 

myslitelů, kteří s touto problematikou také pracují, největší nárůst zájmu o problematiku 

volného ĉasu však přichází teprve se vznikem kapitalismu a rozvojem průmyslové 

revoluce. V sociologii volného ĉasu se potom zaĉínají utvářet tři významné směry, které se 

touto problematikou zabývají – a sice směr negativistický, skeptický a optimistický. 

Prvním směrem je směr negativistický, který, dá se říci, vůbec nerespektoval hodnotu 

volného ĉasu. Tento směr se formoval na základě klasické ekonomie, jejímţ zakladatelem 

byl britský ekonom Adam Smith. Pro něj, a ostatně pro celou jeho ekonomii, bylo typické, 

ţe „jediný zdroj bohatství je v takové práci, která bezprostředně vytváří urĉitou věc – 

výrobek.“
33

 To ostatně ĉásteĉně navazuje na teorie předchozích utopistických filosofů a 

vlastně i na Aritotelovo pojetí volného ĉasu. I v tomto pojetí by se měl ĉlověk věnovat jen 

takovým ĉinnostem, které by mu přinášely nějaký uţitek, v nejlepším případě hotový 

výrobek. Volný ĉas sám o sobě tak, jak jej chápeme dnes, je zde spojován s leností a 

zbyteĉností. Velmi důleţitou roli zde samozřejmě hraje také náboţenství, kde hlavní rolí 

v ţivotě ĉlověka je naplňování nějakého úĉelu. A tím úĉelem je právě většinou to, aby byl 

ĉlověk nějak uţiteĉný.  

Dalším významným směrem teorie volného ĉasu je potom směr skeptický. 

Klasickým představitelem tohoto směru je francouzský sociolog Alexis de Tocquueville, 

který jednoznaĉně říká, ţe volný ĉas odsoudí ĉlověka k jednoduchosti. Alexis de 

Tocquueville se totiţ domnívá, ţe „rozvoj materiální výroby v Americe vytvoří bohatství i 

volný ĉas pro všechny ĉleny spoleĉnosti, ale lidé na základě způsobu řízení spoleĉnosti i 

mohutného rozvoje techniky nebudou schopni ve volném ĉase realizovat nové hodnoty.“
34

 

V takovéto spoleĉnosti uţ volný ĉas totiţ nebude něco, v ĉem by se mohl nadále 

seberozvíjet a naplňovat tak urĉité celospoleĉenské zájmy, ale naopak povede ĉlověka 

k tomu, aby se zabýval malichernými a nicotnými radostmi, které nebudou k uţitku ani 
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jemu, natoţ potom celé spoleĉnosti. Podle Tocquuevilleho je zkrátka rozvoj volného ĉasu u 

všech lidí bez výjimky něco špatného, neboť se obává, ţe přílišná demokratizace ţivota 

dělníků a především jejich volného ĉasu, povede ke zniĉení celé kultury. 

Třetím velice významným směrem teorie volného ĉasu je optimistický směr, jehoţ 

zakladateli jsou Karl Marx a Friedrich Engels. V tomto pojetí je velmi důleţité pochopit 

volný ĉas jako „novou kvalitu pro rozvoj spoleĉnosti i kaţdého jednotlivce.“
35

 Zde se 

vlastně tyto dva myslitelé vrací na zaĉátek – a dá se říci aţ k Aristotelovi. Jejich pojetí totiţ 

chápe volný ĉas jako ĉas, který ĉlověk můţe věnovat svému plnému rozvoji. Takţe 

zatímco u negativistického a skeptického směru je volný ĉas chápán jako něco negativního, 

Marx a Engels opět přichází s myšlenkou, ţe volný ĉas je vlastně největší produktivní síla. 

Ĉlověk se v něm totiţ věnuje plnému rozvoji sebe sama, coţ pak má opět velmi pozitivní a 

produktivní dopad na práci. Proto v tomto optimistickém směru mluvíme o takzvaném 

produktivním pojetí volného ĉasu. Samozřejmě práce a výroba jakoţto zdroje pohybu 

spoleĉnosti pro Marxe a Engelse stále stojí v popředí, nicméně i volný ĉas zde hraje velmi 

významnou úlohu. „Tvůrĉí práce, dostatek volného ĉasu vytvoří emancipovaného, 

tvůrĉího, svobodného ĉlověka.“
36

 

Dalším významným autorem, který jistě v teorii volného ĉasu nemůţe chybět, je 

Thorstein Veblen a jeho teorie zahálĉivé třídy (The Theory of the Leisure Class). 

Základem této teorie je myšlenka, podle které existuje přímá závislost mezi spoleĉenským 

postavením jedince a způsobem trávení volného ĉasu. Dříve byl totiţ volný ĉas jakýmsi 

luxusem, který si mohla dovolit pouze vyšší elita bohatých lidí. Postupem ĉasu zde ale 

vzniká snaha níţe postavených vrstev spoleĉnosti napodobovat výše postavené jedince – a 

na základě toho právě vzniká průmysl volného ĉasu. V tuto chvíli jiţ ale zcela urĉitě 

nemluvíme o takovém volném ĉase, kde by ĉlověk rozvíjel své znalosti ĉi dovednosti a jeţ 

by vedl k jeho větší produktivitě. Naopak, tento volný ĉas (jak uţ název napovídá) je 

ĉasem zahálĉivým. Tento volný ĉas se totiţ mění v  potřebu, kde se aktivity volného ĉasu 

mění na pěstování módních sportů, ĉi návštěvy spoleĉenských veĉírků.
37

 

George Friedmann problematiku volného ĉasu odhaluje ve svém díle „Volný ĉas a 

technická civilizace“ kde soudí, ţe je sice volný ĉas „velmi důleţitým ekonomickým i 

sociologickým ĉinitelem, nicméně jen ĉást spoleĉnosti je schopna jej přijmout jako 
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důleţitou ekonomickou hodnotu“
38

. Problém je podle Friedmanna v tom, ţe většina lidí 

jednoduše nedokáţe trávit svůj volný ĉas smysluplně. V této myšlence ostatně navazuje na 

Marxe, s nímţ souhlasí především v tom, ţe by měl být volný ĉas tráven seberozvíjejícími 

ĉinnostmi, které vedou k větší produktivitě práce. To se však u většiny lidí tehdejší 

spoleĉnosti neděje. Takovíto lidé si totiţ neuvědomují jeho hodnotu a volný ĉas tráví zcela 

nesmyslně. Velkým dílem se na tomto nesmyslném trávení podílí podle Friedmanna 

technika, a to především mass media. Právě ty totiţ lidi „zotroĉují“ ve volném ĉase a 

odvádí je od toho, co je skuteĉně důleţité. Zároveň si Friedmann jako jeden z prvních 

sociologů vůbec uvědomuje, ţe trávení volného ĉasu velmi souvisí s tím, jakou práci 

ĉlověk vlastně vykonává. „Ĉlověk dosud dělá jednoduchou práci, charakter práce mu bere 

chuť na hlubší vyuţití volného ĉasu.“
39

. Důleţitou roli zde ale také podle Friedmanna hrají 

individuální faktory a celá řada osobnostních rysů. A právě to všechno dohromady nejvíc 

ĉlověka ovlivňuje v tom, jak svůj volný ĉas tráví. 

Posledním velice významným teoretikem volného ĉasu, kterého je opravdu nutné 

v této práci zmínit, je francouzský sociolog Joffre Dumazedier. Ten se ve svých 

výzkumech věnoval především teorii volného ĉasu, protoţe právě ta podle něj byla dosud 

velmi zanedbávána. Proto se ve svých spisech věnuje definici pojmu volný ĉas, kde 

rozlišuje tři základní funkce volného ĉasu: odpoĉinek, zábavu a rozvoj ĉlověka. Podobné 

rozdělení můţeme ostatně najít uţ u Marxe, Dumazedier zde ale zdůrazňuje subjektivní 

stránku ĉlověka. „Ve volném ĉase si individuum můţe dopřát podle vlastní vůle svobody a 

buď odpoĉívat, bavit se, nebo rozvíjet vlastní osobnost.“  Zároveň se od Marxe distancuje 

tím, ţe o volném ĉase přemýšlí jako o něĉem, co patří ĉistě ĉlověku, je to jeho individuální 

volba. „Hlavním kritériem zde tedy není ţádný hmotný blahobyt, nýbrţ existence volného 

ĉasu jako říše svobodného rozhodování a konání.“
40

. Přesto i zde existují urĉité 

determinanty, které ovlivňují volný ĉas kaţdého ĉlověka. „Z obecných faktorů jsou to: 

geografické prostředí a stupeň rozvoje spoleĉnosti, dále pak charakteristiky jedince: 

sociální status (pohlaví, věk, zdravotní stav, rodinný stav, vliv rodinného prostředí, tradice 

kultury), socioekonomický status (místo bydliště, vzdělání, profese, kvalifikace, 

ekonomicko-materiální zajištění, podíl na moci), osobnostní charakteristika (hodnotová 
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orientace jedince, psychika, temperament, struktura zájmů)
41

. Zároveň Dumazedier 

definuje volný ĉas jako „všechny ĉinnosti, jimţ se ĉlověk podle své libosti můţe věnovat, 

kdyţ se osvobodí od povinností profesionálních, rodinných a spoleĉenských.“
42

  

2. 2. Různé pohledy na trávení volného času 

 

Zde uţ se potom jedná o definice, které chápou volný ĉas jen jako ĉinnost, kterou 

ĉlověk skuteĉně dělat chce a dělá ji opravdu tehdy, kdy sám chce. Sem se potom 

samozřejmě nepoĉítají biofyziologické potřeby ĉlověka (viz kapitola 2. Volný ĉas, str. 18-

19). Proto v souĉasných teoriích volného ĉasu někteří autoři volný ĉas rozdělují na ĉas 

volný a ĉas polovolný. Polovolný ĉas je u ĉlověka „vyplněný objektivními povinnostmi, 

jako je péĉe o vlastní osobu – stravování, hygiena, spánek, léĉení, péĉe o děti, péĉe o 

domácnost, cestování do práce apod.)“
43

 Jinak řeĉeno – spadají sem veškeré ĉinnosti 

ĉlověka, které patří ke kaţdému všednímu dni ĉlověka, bez kterých by se neobešel, ale 

které by nejspíše většina lidí nezařadila mezi ĉinnosti volného ĉasu, neboť nejsou zcela 

dobrovolné, pouze nezbytné. Oproti tomu pro volný ĉas je „typická především 

dobrovolnost a moţnost individuální strukturace vlastní disponibilní doby.“
44

  Zde uţ se 

tedy skuteĉně jedná o ĉas, kterým ĉlověk vyplní dobu, ve které nemusí dělat nic z výše 

zmíněných povinností a nutností. V tuto chvíli potom můţeme tento volný ĉas rozdělit na 

odpoĉinkový, kde ĉlověk provádí ĉinnosti fyzicky i psychicky nenároĉné nebo uklidňující, 

dále pak ĉas rekreaĉní, pro který je typická pohybová aktivita, a zájmový, kde se jedná o 

cílevědomé aktivity zaměřené na uspokojení a rozvíjení individuálních potřeb, zájmů a 

schopností.
45

 Pokud bychom chtěli tento pojem ještě více obsahově specifikovat, můţeme 

pouţít výzkum volného ĉasu Sociologického ústavu ĈSAV z konce 60. let 20. století, 

podle kterého byly ĉinnosti volného ĉasu kategorizovány následujícím způsobem: 

- Manuální (zahradniĉení, kutilství, ruĉní práce, modelářství apod.) 

- Fyzické (sport, turistika, rybolov, houbaření) 
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- Kulturně umělecké typu receptivního (ĉetba, divadlo, kino, rozhlas, televize) 

- Kulturně umělecké typu tvořivého a interpretaĉního (zpěv, hudba, výtvarné umění, 

fotografie) 

- Kulturně racionální (vzdělávání, ĉetba, sledování zpráv, luštění kříţovek) 

- Spoleĉensky neformální (rodina, přátelé, restaurace, kluby) 

- Hry, sběratelství, divácké aktivity 

- Pasivní odpoĉinek
46

 

Tímto rozdělením bych se také ve své práci chtěla zabývat. Při svých rozhovorech se 

seniory budu zkoumat především poměr vyuţití ĉasu polovolného a volného a dále pak to, 

jaký typ volného ĉasu (viz tabulka) souĉasní senioři ţijící na venkově upřednostňují a 

z jakého důvodu. Přestoţe tato tabulka pochází z 60. let 20 století, je podle mého názoru 

stále velmi dobře vyuţitelným zdrojem kategorizace ĉinností volného ĉasu. Přesto mi 

přijde ve světle poznatků kulturních studií a také proměny ĉeské reality za posledních 

dvacet let vhodné typologii následujícím způsobem upravit 

- Manuální (zahradniĉení, kutilství, ruĉní práce, modelářství apod.) 

- Fyzické (sport, turistika, rybolov, houbaření) 

- Kulturně umělecké typu receptivního (ĉetba, divadlo, kino, rozhlas, televize, luštění 

kříţovek) 

- Kulturně umělecké typu tvořivého a interpretaĉního (zpěv, hudba, výtvarné umění, 

fotografie) 

- Spoleĉensky neformální (rodina, přátelé, restaurace, kluby) 

- Hry, sběratelství, divácké aktivity 

- Pasivní odpoĉinek 

- Cestování (tuzemské, zahraniĉní, krátkodobé, dlouhodobé) 

- Vzdělávání (Univerzity třetího věku, kurzy, samovzdělávání) 

Poslední dvě poloţky přidávám do seznamu na základě své bakalářské práce, neboť 

právě ony hrají velice významnou roli jakoţto organizované volnoĉasové aktivity seniorů 

v souĉasné ĉeské spoleĉnosti. 
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2. 3. Funkce volného času 

 

Jak je vidět v následující kapitole – stejně jako se v průběhu dějin lišilo vnímání 

volného ĉasu, lišily se tak i jeho funkce. Zatímco v dobách minulých mohl mít volný ĉas 

funkci nejen rekreaĉní, ale také například socializaĉní nebo náboţenskou, v souĉasné době 

můţeme najít celou řadu jiných funkcí. Jak je jiţ řeĉeno výše (v kapitole ĉ. 2.1. 

Problematika volného ĉasu v historickém kontextu, str. 22-23), prvním teoretikem, který se 

funkcemi volného ĉasu zabývá je Joffre Dumazedier, který vymezil tři základní funkce 

volného ĉasu – relaxaĉní funkce, zábava a rozvoj osobnosti. Do první skupiny patří 

všechen fyzický odpoĉinek, zahálení a lenošení, je ovšem nutné zdůraznit, ţe spánek se do 

této skupiny nepoĉítá. Do skupiny zábavy potom patří jakýkoliv aktivní odpoĉinek, ale 

zároveň i pasivní ĉinnosti, kterými mohou být například poslech hudby, sledování televize, 

sledování filmů, návštěva divadla, koncertů, posezení s přáteli a jiné. Do poslední skupiny 

sebevzdělávacích funkcí potom patří všechny aktivity, ve kterých ĉlověk jakýmkoli 

způsobem nabývá ĉi rozšiřuje své znalosti, vědomosti a dovednosti.
47

  Toto rozdělení je ale 

opravdu velmi struĉné, přestoţe je jakýmsi výchozím bodem i pro většinu souĉasných 

teorií volného ĉasu. Podrobnější ĉlenění pouţívá například Mojmír Váţanský ve své knize: 

„Pedagogika volného ĉasu“, kde dělí jednotlivé funkce volného ĉasu následujícím 

způsobem: 

- Rekreace – potřeba zotavení, osvěţení, zdraví a dobrého pocitu, uvolnění … 

- Kompenzace – potřeba vyrovnání, rozptýlení, potěšení, bezstarostnost, vědomé 

uţívání ţivota … 

- Edukace – potřeba poznání, uĉebního podněcování, touha po záţitcích, zvědavost, 

úsilí o aktivizaci vlastních moţností … 

- Kontemplace – potřeba klidu, pohody, rozjímání, sebevědomí, získávání ĉasu pro 

sebe samého, nalezení vlastní identity … 

- Komunikace – potřeba sdělení, kontaktu, druţnosti, vyhledávání sociálních vztahů, 

empatie … 

- Integrace – potřeba spoleĉnosti, kolektivního vztahu, tvoření skupin, hledání 

sociálního bezpeĉí a stability, pocit sounáleţitosti, uznání, sociální uĉení … 
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- Participace – potřeba úĉastenství, angaţovanosti a sociálního sebepojetí, hledání 

moţností vlastní iniciativy, úsilí o naplnění spoleĉenských cílů … 

- Enkulturace – potřeba kreativního rozvoje, produktivního uplatnění a úĉasti na 

kulturním ţivotě, podpora schopnosti vyjádření …
48

 

U těchto funkcí volného ĉasu je však velmi důleţité zmínit jednu věc, a sice tu, ţe 

všechny tyto funkce tvoří vzájemně propojený celek. Zároveň je potřeba zdůraznit, ţe 

rekreace, kompenzace, edukace, kontemplace mají spíše individuální charakter, zatímco 

komunikace, integrace a participace mají charakter všeobecný. V ideálním případě by bylo 

vhodné vyuţívat všechny tyto funkce volného ĉasu a jednotlivé ĉinnosti potom mezi tyto 

funkce rovnoměrně rozdělit. To je ostatně také jeden z důvodů, proĉ v této práci zmiňují 

právě ĉlenění, neboť jedním z úkolů praktické ĉásti této práce je zjistit, jaké konkrétní 

funkce volného ĉasu vlastně souĉasní senioři na venkově vyuţívají a z jakého důvodu. Jak 

jsem jiţ řekla na zaĉátku této kapitoly – funkcí volného ĉasu je opravdu celá řada, záleţí na 

kaţdém autorovi, kterou z nich upřednostní. Důvody, proĉ já jsem zmínila právě rozdělení 

od Mojmíra Váţanského jsou vzhledem k tématu mé diplomové práce pochopitelné. Přesto 

bych zde však ráda alespoň odkázala na ĉlenění funkcí výchovy ve volném ĉase tak, jak jej 

prezentuje Jiřina Pávková a kolektiv autorů v knize „Pedagogické ovlivňování volného 

ĉasu“. Pokud ĉtenáře zajímá oblast výchovy, obzvláště v souvislosti s trávením volného 

ĉasu dětí, urĉitě by si neměl zapomenout přeĉíst právě tuto knihu. 

2. 4. Faktory ovlivňující trávení volného času v ČR 

 

Nejnovější průzkumy říkají, ţe průměrný ĉlověk tráví v práci více neţ ĉtvrtinu 

svého aktivního ţivota
49

, proto je tolik důleţité umět vyuţít i ten ĉas, který nám zbývá a 

trávit ho tak, jak sami chceme. To ostatně patří i do samotné, výše zmíněné definice 

volného ĉasu. "Obecně lze předpokládat, ţe rozdíly mezi trávením volného ĉasu by měly 

být záleţitostí individuální volby. Jedná se o ĉinnosti, které děláme z vlastního popudu, 

které nás z nějakého důvodu baví."
50

 Nicméně kaţdý ĉlověk nemůţe svůj volný ĉas trávit 

tak, jak by si skuteĉně přál. V kaţdé spoleĉnosti a u kaţdého jedince totiţ existuje celá řada 
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 VÁŢANSKÝ, Mojmír. Základy pedagogiky volného času. 2. vyd. Print-Typia, spol. s.r.o. Brno, 2011, s. 
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49 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. HORÁKOVÁ, Naděţda. Češi a práce. [online]. 2015. [cit. 18.9.2015]. 

Dostupné z: http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c3/a3926/f11/100028s_Horakova-

prace.pdf, s. 1. 
50 KOSTELECKÝ, Jiří. LEBEDA, Tomáš. MAŘÍKOVÁ, Hana. ŠKODOVÁ, Markéta. Jaká je naše 

společnost? Otázky, které si často klademe…SLON, 2010, s. 81 
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faktorů, která hraje velice významnou roli v tom, jak ĉlověk svůj volný ĉas vlastně tráví. 

Ihned na zaĉátku je ale potřeba zmínit jednu věc - trávení volného ĉasu kaţdého z nás není 

v ţádném případě heterogenní. Tak například "fanoušek hollywoodských akĉních filmů 

můţe být zároveň posluchaĉem moderní váţné hudby a přitom s oblibou jezdit na 

trampské pochody. Tradiĉní kulturní hierarchie a estetická měřítka se podstatně rozmělnila, 

ĉi dokonce vymizela."
51

 Tato homogenita v rámci trávení volného ĉasu u kaţdého ĉlověka 

je pro tuto práci obzvláště důleţitá, a to z toho důvodu, ţe ji můţeme najít i ve způsobu 

trávení volného ĉasu seniorů. Zatímco ještě před několika lety byli senioři chápáni jako 

ctěné stařenky a stařeĉci, kteří ve stáří trávili svůj ĉas většinou doma, v souĉasné době 

existuje nepřeberné mnoţství volnoĉasových aktivit právě pro seniory. Proto ani zde není 

vhodné jakékoliv škatulkování, neboť babiĉka, která svým vnouĉkům ráda vaří výborné 

nedělní obědy, můţe být zároveň zanícenou vyznavaĉkou adrenalinových sportů. 

 

Vraťme se ale zpět k determinátorům, které náš volný ĉas ovlivňují. Neĉastějšími 

determinátory, které nejspíše většinu lidí napadnou, budou znaky jako pohlaví, věk, místo 

bydliště a peníze. První ĉtyři z nich patří k takzvaným horizontálním charakteristikám, 

které ovlivňují způsob našeho ţivota. Nikoho zřejmě nepřekvapí, ţe existuje celá řada 

aktivit, které preferují spíše ţeny (např. keramika, košíkářství, vyšívání apod.) nebo naopak 

spíše muţi (modelářství, auto/moto, rybaření apod.), ţe v rámci volného ĉasu dozajista 

najdeme jiné způsoby v jeho trávení mezi studenty, lidmi středního věku a seniory, a ţe i 

místo bydliště hraje v jejich výběru obrovskou roli. Na tuto problematiku by bylo velice 

zajímavé udělat jeden obrovský celoplošný výzkum, nicméně pro tuto práci staĉí, pokud je 

zde takto struĉně zmíníme - ostatně jedním z cílů mých rozhovorů se seniory je zjisti i to, 

zda najdu nějakou skupinu seniorů, která tráví svůj volný ĉas podobně, a to například na 

základě jejich pohlaví. Druhou skupinou ovlivňující trávení našeho volného ĉasu jsou 

vertikální charakteristiky, kam patří nejen jiţ výše zmíněné peníze (příjem), ale také 

ţivotní úroveň, vzdělání a prestiţ vykonávané profese.
52

 Z této skupiny potom největší roli 

samozřejmě hrají peníze a celková ţivotní úroveň. Ĉlověk totiţ jednoduše můţe vţdy dělat 

jen to, na co má peníze. Aĉkoliv by například chtěl trávit více ĉasu cestováním a 

navštěvováním divadelních představení, musí se ĉlověk ĉasto spokojit s jednou návštěvou 

divadla ĉtvrtletně a jednou dovolenou za tři roky. Ostatní volnoĉasové aktivity potom musí 

volit takové, aby ho jinak finanĉně nezatíţily. Přesto je potřeba si uvědomit, ţe "ne 
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všechny volnoĉasové aktivity jsou vázány bezprostředně na peníze. Zatímco nákladnou 

dovolenou si můţe dovolit jen někdo, při kaţdodenním výběru novin ĉi ĉasopisů u pultu 

trafiky jsme si víceméně rovni. A přesto si někdo kupuje seriózní noviny a někdo spíše 

bulvární tisk. Ještě více je potom naše volba patrná při volbě televizního programu ĉi 

výběru hudby."
53

 Tedy nejen naše materiální ţivotní úroveň, ale velmi významnou úlohu 

hraje i náš kulturní vkus a kulturní úroveň. Velice zajímavý výzkum na toto téma provedli 

autoři knihy „Jaká je naše spoleĉnost“, ve které skuteĉně potvrdili, ţe „vazba mezi 

kulturním vkusem, trávením volného ĉasu a sociálním postavením v naší spoleĉnosti 

skuteĉně existuje“
54

 Vztah sociálního postavení a ţivotního stylu můţeme velice dobře 

pozorovat v následujícím grafu, kde 1222 náhodně vybraných respondentů odpovídalo na 

otázky: jak tráví volný ĉas, ĉemu dávají, nebo by dali přednost a zda provozují nějaké 

sporty nebo je sledují v médiích. Důleţitou roli zde hrají aktivity a kulturní ţánry, „které 

reprezentují odlišné oblasti kulturního vkusu a trávení volného ĉasu“.
55

 

 

Graf 2: Sociální prostor trávení volného času, kulturního vkusu a sportu.
56
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Z tohoto grafu vyplývá několik zcela zřejmých skuteĉností, na kterých je patrné, ţe 

kulturní vkus a sociální postavení hraje ve výběru volnoĉasových aktivit obrovskou roli. 

V případě sportu tak například můţeme říct, ţe lidé, kteří mají vyšší spoleĉenské 

postavení, se mu věnují spíše neţ ti, kteří mají spoleĉenské postavení niţší. Ti naopak ve 

svém volném ĉase preferují sledování televize a to především seriálů a telenovel. Většina 

lidí se ve svém volném ĉase také věnuje ĉetbě novin. Zatímco lidé z niţších vrstev však 

sáhnou spíše po bulvárních denících (Blesk, Aha, Šíp), lidé z vrstev vyšších spíše vyuţijí 

noviny, kde se objevuje více seriózních informací (Lidové noviny, Hospodářské noviny), 

přestoţe jejich cena je víceméně stejná. Z grafu lze také vyĉíst, ţe lidé s niţším sociálním 

postavením tráví více ĉasu s rodinou a přáteli, zatímco lidé z vrstev vyšších raději tráví ĉas 

ĉtením knih, poslechem váţné hudby nebo návštěvou muzeí a výstav.  

3. Volnočasové aktivity pro seniory 

 

Jak lze vidět jiţ na předchozích textech, volnoĉasové aktivity hrají v ţivotě kaţdého 

z nás obrovskou roli. Přesto se však aktivity seniorů liší od těch, které preferují lidé 

mladších generací. V kapitole 2.2. Různé pohledy na trávení volného ĉasu, str. 23-24 jsme 

se dozvěděli, ţe druhy volnoĉasových aktivit můţeme kategorizovat různým způsobem, 

například podle Sociologického ústavu ĈSAV na manuální, fyzické, kulturně umělecké 

typu receptivního, kulturně umělecké typu tvořivého, spoleĉensky neformální a pasivní 

odpoĉinek. Tato kategorizace je dle mého názoru velmi kvalitním zdrojem rozdělení 

jednotlivých aktivit, přesto hlavní roli v této práci hraje rozdělení jiné, a sice organizované 

a neorganizované volnoĉasové aktivity pro seniory. Toto rozdělení jsem si vybrala z toho 

důvodu, ţe právě u seniorů (oproti mladším generacím) je dle mého názoru rozdíl mezi 

zastoupením organizovaných a neorganizovaných volnoĉasových aktivit nejmarkantnější.  

3. 1. Neorganizované volnočasové aktivity pro seniory 

 

Prvním druhem jsou aktivity neorganizované. Do této skupiny patří jakákoliv 

ĉinnost, kterou senioři vykonávají ve svém volném ĉase většinou sami, nejsou tedy vázáni 

konkrétním místem a ĉasem
57

 a aktivita neprobíhá pod vedením letora ĉi vedoucího.  Mezi 

                                                             
57

 Místem a časem zde myslím především to, že senior nemusí danou činnost vykonávat pravidelně v tolik a 
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takovéto ĉinnosti patří většina aktivit, které senior denně vykonává doma nebo ve svém 

blízkém okolí. Podle výzkumu Petra Saka a Karolíny Kolesárové mezi nejĉastější aktivity 

seniorů, které můţeme zařadit právě mezi neorganizované, jsou sledování televize, poslech 

rozhlasu, ĉetba knih a práce na zahradě, kde právě sledování televize hraje nejvýznamnější 

roli.  

Graf 3: Volnočasové aktivity průměr I. (pramen: Výzkum 2. Senioři ve 

stárnoucí české společnosti). Otázka: „Jakým činnostem se věnujete ve svém volném 

čase a jak často?“ 
58

 

 

 

Není zde však jiţ explicitně vysvětleno, zda se jedná o procházky spontánní, ĉi 

organizované, tudíţ tato aktivita můţe v podstatě spadat pod oba dva druhy volnoĉasových 

aktivit. Podle výzkumu Vidovićové a kolektivu patří mezi další oblíbené aktivity seniorů 

menší nákupy, rekreaĉní a sportovní aktivity (jízda na kole, procházky), zaměstnání, 

chataření ĉi návštěva u rodiny a přátel. 

                                                                                                                                                                                         
volnočasové aktivitě, je toto sledování podmíněno také konkrétním místem a časem, nicméně se zde nabízí 
určité alternativy, jako jeho sledování u přátel, či příbuzných. Oproti tomu u organizovaných volnočasových 
aktivit se senior musí dostavit na konkrétní místo v konkrétním čase, pokud se jich chce pravidelně účastnit. 
58 SAK, Petr. KOLESÁROVÁ, Karolína. Sociologie stáří a seniorů. Vyd. 1. Grada Publishing, Praha, 2012, 

s. 102 (Graf 28) 
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Tabulka 2: Frekvence vybraných aktivit, kterým se senioři věnují (v %)
59

 

 

I na tomto výzkumu lze vidět, ţe většina oblíbených aktivit u seniorů je 

neorganizovaných. Výjimku ve výše zmíněném výĉtu tvoří snad jen sportovní aktivity, 

které mohou probíhat i organizovaně.  

3. 2. Organizované volnočasové aktivity pro seniory 

 

 „Termínem organizované volnoĉasové aktivity seniorů v této práci oznaĉuji 

skupinu tří a více lidí, kteří sdílejí urĉitý spoleĉný zájem, a jejichţ hodiny jsou zcela 

organizované, většinou pod vedením zkušeného lektora, ĉi vedoucího.“
60

 Jedná se tedy o 

takové aktivity, které senioři nevykonávají spontánně, ale musí se na ně nějakým 

způsobem přihlásit a potom se jich pravidelně úĉastnit vţdy ve smluvenou hodinu a ve 

smluveném ĉase. Jiţ při psaní své bakalářské práce právě na téma „Organizované 

volnoĉasové aktivity seniorů v souĉasné ĉeské spoleĉnosti“ jsem ihned na zaĉátku narazila 

na skuteĉnost, ţe přestoţe je v souĉasné chvíli skuteĉně obrovské mnoţství těchto aktivit 

pro seniory, s jejich uspořádáním a kategorizací je to jiţ horší. V podstatě v kaţdé 

publikaci, která se (byť jen okrajově) tímto tématem zabývá, je vţdy vytvořeno vlastní 

                                                             
59 VIDOVIĆOVÁ, Lucie. GALĈANOVÁ, Lucie. PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela. SÝKOROVÁ, Dana. 

Stáří ve městě, město v životě seniorů. Vyd. 1, Praha: SLON, 2013, s. 135 (Tab. 7.2) 
60 KOCUROVÁ, Tereza. Organizované volnočasové aktivity seniorů v současné české společnosti: 

bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Fakulta obĉanské výchovy a filosofie, 

2013, s. 24 
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řazení, které si kaţdý autor sám vytvořil a podle kterého se sám řídí. Tak například 

v publikaci „Volnoĉasové aktivity pro seniory“ od  Holczerové a Dvořáĉkové pouţívají 

autorky dělení ĉinností pro seniory následovně: Ergoterapie, Muzikoterapie, Pohybové 

aktivity a taneĉní terapie, Arteterapie, Dramaterapie, Trénování paměti a Reminiscenĉní 

terapie.
61

 Pro tuto práci je však takovéto dělení nedostateĉné, protoţe se v podstatě zabývá 

jen jedním „druhem“ volnoĉasových aktivit, a sice terapiemi. A tak je tomu i u dalších 

publikací, které se většinou zaměřují jen na jeden vybraný druh volnoĉasových aktivit. Ve 

své bakalářské práci jsem proto organizované volnoĉasové aktivity rozdělila do několika 

skupin podle středu jejich zájmu na aktivity vzdělávací, klubovou ĉinnost, cestování a 

terapii. V první skupině – Vzdělávání - hrají nejvýznamnější roli univerzity třetího věku, 

které svým studentům z řad seniorů v souĉasné době nabízí nepřeberné mnoţství 

přednášek a kurzů, které mohou senioři denně, týdně, ĉi dokonce virtuálně navštěvovat. 

Univerzity třetího věku můţeme najít po celé Ĉeské Republice (do programu je zapojeno 

více neţ 20 vysokých škol) a zájem z řad seniorů neustále stoupá. Na stránkách 

jednotlivých univerzit se uchazeĉ dozví vše o jednotlivých studijních programech i 

poţadavcích a povinnostech, které se studiem na univerzitě třetího věku souvisí. Jak je jiţ 

uvedeno výše – souĉástí některých univerzit třetího věku jsou i takzvané virtuální kurzy. 

Tyto kurzy umoţňují seniorům studium online, coţ je výhodné především pro seniory 

z menších měst a vesnic, pro které by jinak dojíţdění do vzdáleného města mohlo být 

překáţkou. Jediné, co v tomto případě seniorovi k výuce staĉí, jsou základy práce 

s poĉítaĉem a internetem a potom samozřejmě internetové připojení. Senior pak musí na 

univerzitu zajet jen několikrát roĉně kvůli splnění zkoušky ĉi zápoĉtu.
62

 

Druhou skupinu organizovaných volnoĉasových aktivit pro seniory tvoří klubová 

ĉinnost. Zde lze tvrdit, ţe jde o nejrozšířenější skupinu organizovaných aktivit vůbec, 

neboť sem patří v podstatě všechny ĉinnosti, které jsou vedeny lektorem. Můţeme zde tedy 

najít zájmové krouţky, kde senioři mohou svůj volný ĉas trávit nepřeberným mnoţstvím 

ĉinností, jako je například malování, keramika, modelářství, ale i chovatelství, divadelní 

krouţek, hra na hudební nástroj, tréninky paměti a podobně. Souĉástí klubové ĉinnosti jsou 

potom také vzdělávací aktivity, kde se senioři například uĉí pracovat s poĉítaĉem, 

zdokonalují se v cizím jazyce nebo navštěvují kurzy fotografování. Rozdíl od univerzit 
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třetího věku je pouze ten, ţe senior nemá například jazykový kurz ukonĉen diplomem. 

V některých případech však můţe být kurz zakonĉen vybraným certifikátem. Třetí skupinu 

v rámci klubové ĉinnosti tvoří sportovní a relaxaĉní aktivity. Jelikoţ jsou souĉasní senioři 

stále ve skvělé psychické i fyzické kondici, stále rádi tráví svůj volný ĉas právě sportem. 

Proto i zde můţeme najít obrovské mnoţství aktivit, mezi které nejĉastěji patří procházky 

(ať uţ po městě s výkladem nebo procházky spojené s pozorováním přírody), plavání, 

turistické výlety, cyklistika a podobně. Velmi oblíbené je ale také například cviĉení pro 

seniory na balanĉních míĉích a s jinými pomůckami. Pokud se podíváme na rozpis aktivit 

téměř jakéhokoliv fitness centra, můţeme cviĉení pro seniory v různých podobách nalézt 

jiţ téměř všude. Dalším druhem aktivit v rámci klubové ĉinnosti jsou kulturně spoleĉenské 

aktivity, kam patří návštěvy divadel, muzeí, autorského ĉtení, výstav, koncertů a podobně. 

Poslední skupinu aktivit tvoří různé druhy výletů a zájezdů, které se mohou lišit svou 

délkou a cílem, důleţité však je, ţe jsou zastřešeny daným klubem, který seniorovi zajistí 

nejen pohodlí, ale především bezpeĉnost, která bohuţel není u všech zájezdů 

samozřejmostí.
63

  

Další skupinu volnoĉasových aktivit tvoří cestování. Zde se některé aktivity 

samozřejmě mohou překrývat s aktivitami, které nabízejí jednotlivé kluby pro seniory 

v rámci klubové ĉinnosti. Cestováním v tomto smyslu jsou ale myšleny různé poznávací 

nebo relaxaĉní zájezdy, které jsou zaměřeny přímo na seniory. V souĉasné době totiţ 

existuje celá řada agentur a cestovních kanceláří, která se orientuje přímo na klientelu 60+, 

tedy na zákazníky v seniorském věku. Ať uţ se jedná o cestování do zahraniĉí nebo 

cestování po tuzemských krásách a památkách, cestovní kanceláře nabízí seniorům zcela 

komfortní řešení. Nejenţe jim zprostředkují dopravu a ubytování, zároveň také vyhledají 

místní aktivity ušité seniorům přímo na míru. Můţe jít například o prohlídku města 

spojenou s obědem a veĉerním představením v místním divadle. Jelikoţ jsou všichni 

úĉastníci zhruba ve stejném věku, uţijí si tak nejen památek a kulturních záţitků, ale celý 

den stráví v kolektivu svých vrstevníků, coţ je z psychologického hlediska také velice 

důleţité a ţádoucí. Nevýhodou různých cestovních agentur pro seniory bohuţel zůstává, ţe 

ne kaţdá cestovní agentura je skuteĉně kvalitní a chce pro své klienty skuteĉně jen to 

nejlepší. Typickým příkladem jsou v souĉasné době jiţ notoricky známé předváděcí akce, 

které se původně prezentovaly jako výlety pro seniory. V podstatě se (většinou) skuteĉně 
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jednalo o výlet, který byl však zakonĉen předváděním předraţeného zboţí, na kterém 

senioři ĉasto přišli o veškeré své úspory. Problematiku těchto předváděcích akcí spolu 

s autentickými videi popisuje autorka Silvie Dymáková ve svém filmu „Šmejdi“, který byl 

uveden v roce 2013 v rámci filmového festivalu „Jeden svět“.
64

 Tento film nechci v této 

práci více rozebírat, neboť jsem se mu podrobněji věnovala ve své práci bakalářské (str. 43 

– 45). Důleţité je, ţe právě díky tomuto filmu se informace o nekalých praktikách prodejců 

předváděcího zboţí zaměřených na seniory dostaly do podvědomí široké veřejnosti. Film 

byl vysílán téměř ve všech městech v Ĉeské Republice a autorka Silvie Dymáková měla 

v podmínkách vysílání například i to, ţe byl všude vstup pro seniory zdarma. Díky masové 

reakci na film „Šmejdi“ velké mnoţství „cestovních agentur“ pořádajících prodejní akce 

pro seniory ukonĉila svou ĉinnost díky opatření Ĉeské obchodní inspekce, která zaĉala za 

tyto nekalé praktiky udělovat mnohem vyšší pokuty. Nejdůleţitější však je to, ţe reálný 

obraz o tom, co můţe ĉlověka na předváděcích akcích potkat, se dostal i do povědomí 

seniorů, jejichţ zájem o akce po odvysílání filmu výrazně opadl.
65

 

Na druhou stranu lze předpokládat, ţe strach z nekalých praktik se mohl odrazit i na 

dalších typech organizovaných volnoĉasových aktivit pro seniory. Pokud totiţ většina 

z nich nemá s těmito aktivitami vlastní zkušenost a v médiích se dozví vţdy jen tyto 

otřesné informace, nelze se divit, ţe většina seniorů potom ke všem podobným druhům 

volnoĉasových aktivit přistupuje skepticky. V návaznosti na to je dalším cílem této práce 

zjistit, zda seniory ţijící na venkově skuteĉně (ne)motivuje k vyhledávání organizovaných 

aktivit právě i strach z toho, ţe se místo oĉekávané zábavy stanou dalším terĉem 

podvodníků. 

Poslední skupinu v rámci organizovaných aktivit tvoří terapie. Cílem terapií při 

práci se seniory je „motivování seniorů k ĉinnostem, které příznivě ovlivňují jejich 

psychický i fyzický stav.“
66

 Do této skupiny patří především reminiscenĉní terapie, nebo 

ergoterapie, neboť právě tyto dva druhy podporují procesy paměti. Více o těchto dvou 

typech se opět můţeme doĉíst v mé bakalářské práci. Dalšími důleţitými druhy terapií se 

potom zabývají například autorky Holczerová a Dvořáĉková ve své publikaci 

„Volnoĉasové aktivity pro seniory.“ 
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3. 3. Faktory ovlivňující výběr aktivit seniorů 

 

Stejně jako u mladších generací, můţeme i u generace seniorů nalézt urĉité faktory, 

které výběr jejich volnoĉasových aktivit urĉitým způsobem determinují. Z výzkumů autorů 

Petra Saka a Karolíny Kolesárové a stejně tak z výzkumů Lucie Vidovićové a kolektivu 

vyplývá, ţe největší roli při výběru volnoĉasových aktivit u seniorů hraje prostorový 

rámec, sociální pole, ĉasový rozpoĉet a ekonomický rámec. 

 

3. 3. 1. Prostorový rámec  

 

 „ S věkem se zmenšuje ţitý prostor jedince, roste intenzita vyuţívání domova a 

jeho bezprostředního okolí.“
67

 Je logické, ţe s přibývajícím věkem senioři tráví více ĉasu 

spíše ve známém okolí v bezprostřední blízkosti svého bydliště. To lze vidět i na výzkumu 

Vidovićové, Galĉanové, Kafkové a Sýkorové „Převaţující vzdálenost od domova, ve které 

respondent tráví ĉas.“ podle které pouhých 20% seniorů ve věku od 60 – 69 let jezdí ĉasto 

relativně daleko, mimo sousedství. U seniorů ve věku mezi 70 – 79 lety je to potom uţ jen 

12% a lidé, kteří jsou starší 80 let opouští své bezprostřední okolí jen v 7% případů. 

Zajímavé je, ţe jsou to většinou muţi, kteří jsou ochotní jet někam dál, neţ tam, kde to 

skuteĉně dobře znají. Ţeny naopak v seniorském věku nejezdí rády nikam daleko. V rámci 

pohlaví seniorů všech věkových skupin tráví v blízkém okolí ĉas 44% ţen a 33% muţů, 

mimo sousedství pak jezdí 13% ţen a 19% muţů a 43% ţen a 48% muţů jezdí někam 

daleko jen v případě, ţe potřebují něco zařídit, coţ je spíše výjimeĉně.
68
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Tabulka 3: Převažující vzdálenost od domova, ve které respondent tráví čas (v 

%) 
69

 

 

 Důvodů k nezájmu a nechuti seniorů cestovat někam daleko je několik. Jedním 

z hlavních důvodů je samozřejmě mobilita. Jak je jiţ zmíněno výše (v kap. 1. 2. Senior, str. 

11-14), má většina seniorů urĉité zdravotní problémy, které jim neumoţňují vykonat 

nějakou delší cestu. Pokud je pak takováto cesta nezbytná – například návštěva lékaře, 

kvůli které musí jet do jiného města (coţ je problém především seniorů ţijících na 

venkově) a dopravní spojení není ideální, můţe se pak takováto cesta protáhnout na celý 

den, coţ můţe být pro řadu seniorů velmi namáhavé. Z toho si pak řada z nich snadno 

odvodí, ţe pokud mu/jí dělá problémy jiţ samotná cesta k lékaři, nemá cenu jezdit 

například na ţádný výlet nebo kulturní představení, neboť by mu to přineslo více starostí, 

neţ radostí. Problémem nedostateĉné mobility však samozřejmě netrpí kaţdý senior nad 

šedesát let. Naopak. Souĉasné generace seniorů jsou v perfektní nejen psychické, ale i 

fyzické kondici, tudíţ z tohoto pohledu pro ně cestování nepředstavuje tak závaţný 

problém (alespoň pokud hovoříme o jednodenním dojíţdění za urĉitým typem 

volnoĉasových aktivit, návštěvě lékaře ĉi jednodenní výlety, nemyslím tím samozřejmě 
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například vysokohorskou turistiku, nebo týdenní poznávací zájezdy). Přesto však řada 

seniorů raději zůstává doma a v blízkém sousedství. Proĉ tomu tak je? Dalším moţným 

důvodem je takzvaná prostorová nejistota. Senioři se neradi vydávají na cesty delších 

vzdáleností ze strachu, ţe netrefí tam, kam chtějí. Dle jejich názoru se příliš rychle mění 

města samotná – tam kde dříve byla masna, je dnes moderní butik – a oni si nikdy 

nemohou být jistí, zda skuteĉně dorazí na místo urĉení v plánovaném ĉase. Problémy jim 

dělá samozřejmě nejen proměna města samotná, ale také různé objíţďky, uzávěrky a 

podobně. Nejinak je tomu s jízdními řády a orientací v nich, která je ĉasto pro seniory 

velmi komplikovaná.
70

 A co potom kdyţ má autobus zpoţdění, místo vlaku přijede jiný 

nebo v urĉitý den dopravní podnik celou trasu zruší a senior je nucen pouţít jinou 

alternativu?  V tuto chvíli je pak zcela bezradný a i to jej pak odradí od další cesty. Dle 

mého názoru je tento problém u seniorů ţijících na venkově ještě mnohem markantnější 

neţ u seniorů ţijících ve městě, tudíţ se jím opět budu detailněji zabývat ve svých 

rozhovorech s vybranými seniory ţijícími na venkově. 

3. 3. 2. Sociální pole 

  

Sociální pole hraje v ţivotě seniora obrovskou roli, a proto také velmi působí na 

výběr jeho volnoĉasových aktivit. Sak a Kolesárová se ve svém výzkumu zabývali i 

otázkou, kdo a v jaké frekvenci se vyskytuje v sociálním poli seniora a jaký má pro seniora 

význam. Zajímavé je, ţe v této ĉásti výzkumu se odpovědi respondentů velmi liší v rámci 

jednotlivých věkových kategorií. Mladší generace vidí v sociálním poli seniora 

nejdůleţitějším ĉlánkem zvíře (nejĉastěji psa nebo koĉku), dále pak zdravotnický personál 

a teprve aţ potom děti a vnouĉata. Pro oslovené seniory nad šedesát let ve smyslu 

frekvence kontaktu hrají nejdůleţitější roli vnouĉata, děti, manţel/ka, zdravotnický 

personál a teprve aţ potom zvíře.  
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Graf 4: Výskyt jednotlivých lidí a zvířat v životě seniorů (pramen: Výzkum 13. 

Názory a postoje české populace k seniorům). Otázka: „V jaké míře se podle Vašeho 

názoru vyskytují následující lidé a zvířata v životě seniorů?“
71

 

 

 

Právě pozice vnouĉat je na celém výzkumu to nejzajímavější, neboť právě 

s vnouĉaty souĉasní senioři nejĉastěji (a i nejraději) tráví svůj ĉas. „Díky lepšímu 

zdravotnímu stavu, finanĉní situaci seniorů a rozvoji technologií se mohou prarodiĉe 

věnovat vnouĉatům ĉastěji a intenzivněji, a to s menšími fyzickými, geografickými ĉi 

jinými omezeními.“
72

 

Naopak přátelé, sousedé, kolegové z práce a další stojí velmi ĉasto aţ na konci 

tohoto pomyslného ţebříĉku, ĉasto aţ za domácím zvířetem.
73

 

3. 3. 3. Časový rozpočet 

 

Jak je jiţ řeĉeno výše (kap. 1. 1. Senior, str. 13) hlavní výhodou seniorského věku 

je dostatek volného ĉasu. Jeho vnímání však můţe být pro řadu seniorů problematické a 

záleţí na mnoha okolnostech, kolik volného ĉasu vlastně mají a co do volného ĉasu 

                                                             
71 SAK, Petr. KOLESÁROVÁ, Karolína. Sociologie stáří a seniorů. Vyd. 1. Grada Publishing, Praha, 2012, 

s. 100 (Graf 27) 
72 Sociální studia: časopis katedry sociologie FSS MU. PATSCHOVÁ, Nela. Prarodičovství v kontextu 

aktivního stárnutí. [online]. 2015. [cit. 16.9.2015]. Dostupné z: 

http://socstudia.fss.muni.cz/sites/default/files/Patschová_upravená%20verze_korekce.pdf , s.53 
73 SAK, Petr. KOLESÁROVÁ, Karolína. Sociologie stáří a seniorů. Vyd. 1. Grada Publishing, Praha, 2012, 

s. 101 

http://socstudia.fss.muni.cz/sites/default/files/Patschová_upravená%20verze_korekce.pdf


39 
 

poĉítají. Přestoţe senioři jiţ nemusí kaţdodenně chodit do práce, zbývá neustále několik 

věcí, které souĉasný senior „musí“ denně udělat. Uvařit, uklidit, vyprat, postarat se o 

zahrádku, nakrmit/vyvenĉit domácí zvířata a mnoho dalšího. Nehledě na to, ţe v tomto 

věku stále znaĉná ĉást seniorů pracovat chce, přestoţe nemusí. Pokud chceme zkoumat, 

jaké volnoĉasové aktivity senioři v souĉasné spoleĉnosti preferují, musíme se tedy nejprve 

zaměřit na to, co vlastně za volný ĉas povaţují. A zaĉít bychom měli otázkou – kolik hodin 

denně senioři věnují spánku. Pokud totiţ odeĉteme spánek a jiţ zmíněné denní „nutnosti“ 

zbyde nám skuteĉně jen volný ĉas, se kterým si senioři mohou dělat, co chtějí. Odpověď na 

otázku: „Kolik hodin denně průměrně věnujete spánku?“ opět přináší výzkum Saka a 

Kolesárové z roku 2011. Podle tohoto výzkumu tráví lidé nad šedesát let spánkem 

průměrně devět hodin denně. Přitom je v podstatě jedno, o jaký den v týdnu se vlastně 

jedná. Oproti tomu mladší generace tráví spánkem v průběhu pracovního týdne průměrně 

sedm hodin, zatímco o víkendu devět i deset hodin.
74

 

Graf 5: Průměrné množství hodin věnovaných v jednotlivých dnech spánku 

(pramen: Výzkum 1. Časový snímek 2011)
75
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Z grafu lze tedy vyĉíst, ţe v případě seniorů nemají na jejich spací návyky 

jednotlivé dny v týdnu ţádný vliv. Na základě toho lze tedy předpokládat, ţe tomu bude 

obdobně i u jednotlivých volnoĉasových aktivit. 

3. 3. 4. Ekonomický rámec 

  

Dalším faktorem, který dozajista ovlivňuje výběr volnoĉasových aktivit 

jednotlivých seniorů je jejich ekonomická situace. „Senioři patří ke skupinám, které 

nejcitlivěji odráţí ekonomickou situaci ve spoleĉnosti.“
76

V souĉasné chvíli totiţ ţijeme ve 

spoleĉnosti, kde všechno něco stojí a v případě volnoĉasových aktivit tomu není bohuţel 

jinak. I to můţe být jeden z hlavních důvodů, proĉ senioři dávají přednost aktivitám 

neorganizovaným, jako je například sledování televize, procházky nebo zahradniĉení. 

Nestojí je to totiţ téměř nic. „Návštěva kulturních ĉi vzdělávacích akcí má spíše 

příleţitostný charakter… Jedná se o aktivity, které patří mezi tak zvané zbytkové potřeby, 

a které jsou zároveň vnímány jako finanĉně i logisticky nároĉné. Komunikaĉní partneři a 

partnerky si nezřídka odepřou divadelní a filmová představení kvůli strachu vracet se veĉer 

ulicemi domů ĉi kvůli drahým vstupenkám. „Biograf se „nedá ani zaplatit“ a zvaţování 

zda jít ĉi nejít na operu je staví před dilema „mít nebo nemít ty tři stovky“.“
77

 Většina 

seniorů je nucena měsíĉně vyţít jen s urĉitým obnosem (který si od lidí středního věku ale 

nevydělá, nýbrţ obdrţí od státu), ze kterého musí v první řadě zaplatit jídlo, bydlení a 

v neposlední řadě také léky. Právě léky jsou totiţ jediným výdajem, který je u seniorů 

vyšší neţ u zbytku populace. „V průměru za ně senior vydá 900 Kĉ měsíĉně.“
78

 Pokud pak 

senior zaplatí všechny nutné poplatky spojené s bydlením, jídlo a léky a vzhledem k tomu, 

jak jsou v souĉasné době urĉité kulturní aktivity drahé (například v případě nového 

muzikálu nemluvíme jiţ o „třech stovkách“ nýbrţ o tisícikorunách za vstupenky), nelze se 

divit, ţe je souĉasní senioři nevyuţívají tak ĉasto. Navíc takováto představení většinou 

nebývají v místě bydliště, u seniorů ţijících na venkově urĉitě ne. Proto je potřeba 

zohlednit i to, ţe za kulturním typem volnoĉasových aktivit musí senioři mnohdy dojíţdět 

do kilometry vzdálených měst, coţ nás opět vede k problematice bodu ĉ. 3. 3. 1. 

Prostorový rámec (str. 35-37). Na druhou stranu – v případě kulturních akcí jako je 
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 SAK, Petr. KOLESÁROVÁ, Karolína. Sociologie stáří a seniorů. Vyd. 1. Grada Publishing, Praha, 2012, 
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divadlo, kino ĉi návštěva muzea, ĉi výstavy jde skuteĉně o jednorázové aktivity, kterých se 

většina (i pracujících lidí) úĉastní jen třeba jednou měsíĉně. Podle výzkumu Vidovićové, 

Galĉanové, Kafkové a Sýkorové (Tabulka 2, str. 31) na téma „Frekvence vybraných 

aktivit, kterým se senioři věnují“ se jen 6% seniorů věnuje kulturním akcím (divadlo, 

výstavy) denně, 21% alespoň jednou měsíĉně, 39% uvádí jako moţnost méně ĉasto a 33% 

se kulturním aktivitám nevěnuje nikdy. 

Tyto ĉtyři faktory, které ovlivňují seniory při hledání a rozhodování se pro 

jednotlivé typy volnoĉasových aktivit jsem vybrala jako ty nejzákladnější, neboť jsou 

spoleĉné pro dvě velmi kvalitní publikace, které se problematikou volnoĉasových aktivit u 

seniorů v souĉasné ĉeské spoleĉnosti zabývají. Jedná se jiţ o výše zmíněné knihy: „ Stáří 

ve městě, město v ţivotě seniorů“ od autorek Vidovicóvé, Galĉanové, Kafkové a Sýkorové 

a „Sociologie stáří a seniorů“ od Saka a Kolesárové. Ve svém výzkumu se chci zaměřit 

právě na tyto jednotlivé zmíněné faktory a zjistit, který z nich ovlivňuje seniory ţijící na 

venkově nejvíce a proĉ. Další výzkumnou otázkou potom bude, zda lze na základě 

rozhovorů s vybranými seniory najít ještě další faktor, který jejich rozhodování v oblasti 

výběru volnoĉasových aktivit nějakým způsobem významně ovlivňuje. 

4. Výzkum  

4. 1. Formulace výzkumného cíle  

 

V teoretické ĉásti mé diplomové práce jsou pouţity poznatky autorů, které se 

zabývají problematikou volnoĉasových aktivit pro seniory. Na stránkách výše je popsáno 

nejen to, jaké jsou druhy volného ĉasu a volnoĉasových aktivit obecně, ale především 

jejich rozdělení na organizované a neorganizované volnoĉasové aktivity. Významnou roli 

hrají také determinanty, které výběr aktivit u seniorů ovlivňují. Je také velmi důleţité říci, 

ţe výzkumy na toto téma probíhaly většinou ve městě. V tomto případě se jedná především 

o knihu Lucie Vidovićové, Lucie Galĉanové, Marcely Petrové Kafkové a Dany Sýkorové – 

Stáří ve městě, město v ţivotě seniorů. Autorky zde provedly rozsáhlý výzkum na toto 

téma ve městě, coţ je pro tuto práci velmi důleţité. Jelikoţ já svůj výzkum na téma 

volného ĉasu seniorů orientuji na prostředí venkova, slouţí tato kniha nejen jako zdroj 

informací, které mohu pouţít ve své teoretické ĉásti, ale přináší i skvělou moţnost srovnání 

způsobu ţivota seniorů ve městě a na venkově.  
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Hlavním cílem této diplomové práce je tedy zmapování ţivota seniorů na venkově, 

především s ohledem na volnoĉasové aktivity. Na základě polostrukturovaných rozhovorů 

je mým cílem zjistit co nejvíce o tom, jak souĉasní senioři na venkově tráví svůj volný ĉas 

a co vlastně jako volný ĉas vnímají. Dále je mým cílem zjistit, zda jsou vybraní senioř i 

nakloněni spíše organizovaným nebo neorganizovaným typům volnoĉasových aktivit a na 

základě toho potom urĉit, který druh neorganizovaných volnoĉasových aktivit (viz Graf 3 

str. 30) nebo organizovaných volnoĉasových aktivit (str. 31-34) senioři preferují a z jakého 

důvodu.  

 

4. 2. Metody sběru dat 

 

Pro splnění všech stanovených cílů jsem zvolila metodu kvalitativního výzkumu. 

„Podstatou kvalitativního výzkumu je do široka rozprostřený sběr dat bez toho, ţe by na 

poĉátku byly stanoveny základní proměnné. Stejně tak nejsou předem stanoveny hypotézy 

a výzkumný projekt není závislý na teorii, kterou jiţ předtím někdo vybudoval. Jde o to do 

hloubky a kontextuálně prozkoumat urĉitý široce definovaný jev a přinést o něm 

maximální mnoţství informací. Logika kvalitativního výzkumu je induktivní, teprve po 

nasbírání dostateĉného mnoţství dat zaĉíná výzkumník pátrat po pravidelnostech…“
79

  

Celý výzkum probíhal ve dvou sousedících vesnicích, leţících v okruhu dvaceti aţ 

třiceti kilometrů od Prahy. V rámci anonymizace dat je budeme nazývat Horní a Dolní. 

V těchto vesnicích jsem oslovila celkem patnáct seniorů ve věku šedesáti aţ osmdesáti let, 

kteří ţijí mimo domovy pro seniory. Při hledání informátorů jsem postupovala takzvanou 

metodou sněhové koule. To znamená, ţe seniory, se kterými jiţ rozhovor proběhl, jsem 

poţádala o kontakty na další seniory, se kterými jsem potom pracovala. Prvních pět 

kontaktů jsem však získala od seniorky, kterou znám jiţ dlouhá léta a která mi pro mé 

rozhovory doporuĉila několik svých přátel ĉi známých. 

Co se samotných rozhovorů týĉe, hlavní metodou tohoto výzkumu je 

polostrukturovaný rozhovor. Jedná se o seznam předem připravených otázek, které jsou 

však otevřené, tudíţ se můţe změnit jejich pořadí a v závislosti na konkrétních seniorech 

mohou být některé otázky i zcela vypuštěny nebo nahrazeny. Je to především z toho 

                                                             
79 ŠVAŘÍĈEK, Roman. ŠEĎOVÁ, Klára. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Portál, 2014, s. 24 
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důvodu, ţe se mohou v průběhu hovoru objevit témata, o kterých vybraní senioři nebudou 

chtít hovořit nebo naopak témata, která se jim budou zamlouvat a budou o nich chtít říci 

něco více. Protoţe je rozhovor orientován vţdy na konkrétního ĉlověka a cílem je zjistit 

nejen jeho osobní názory, ale pozorovat i jeho chování v průběhu rozhovoru, jsou tyto 

změny nutné. Dalším prvkem rozhovorů je tedy pozorování toho, jak se senior při 

rozhovoru chová, jak na otázky odpovídá, zda jsou mu spíše příjemné, ĉi nepříjemné a 

podobně. 

Kaţdý oslovený senior by měl odpovědět na tuto řadu otázek, jak uţ je ale uvedeno 

výše, jejich pořadí se můţe v jednotlivých rozhovorech měnit, mohou být rozšířeny a ve 

výjimeĉných případech také vypuštěny. Ihned na zaĉátku poprosím všechny seniory o 

krátké představení, přiĉemţ mají uvést své křestní jméno, věk a poĉet let, které ţijí na 

vesnici a jak dlouho jsou jiţ v důchodu. V další otázce mě poté zajímá, jaké bylo jejich 

předchozí zaměstnání a zda ještě pracovali i v důchodovém věku a z jakých důvodů. 

Následuje otázka, při které mají senioři popsat svůj běţný den – tedy kolik hodin tak denně 

spí, v kolik asi tak vstávají a co vše potom dělají, neţ jdou opět spát. Z vyjmenovaných 

aktivit by mi potom měli být schopni popsat, co z toho jsou jejich povinnosti a co patří 

k jejich volnému ĉasu. V rámci volného ĉasu pak se seniory důkladněji proberu zmíněné 

aktivity a pozastavím se i u jejich koníĉků. Poté by se měl celý rozhovor stoĉit na téma 

organizované volnoĉasové aktivity. V rozhovorech mě bude především zajímat, zda 

oslovení senioři vůbec znají tento pojem. Pokud ne, krátce jim jej představím a poţádám 

je, zda mi mohou zmínit nějaké organizované aktivity, které jsou dostupné přímo v jejich 

okolí a zda se jich úĉastní ĉi nikoliv. Poté jim představím jednotlivé druhy organizovaných 

volnoĉasových aktivit pro seniory (vzdělávání, klubová ĉinnost, cestování a terapie) a budu 

se zajímat o to, zda by o některou z představených aktivit měli zájem a proĉ. Dále se budu 

zajímat především o to, zda se těchto aktivit úĉastní ĉi neúĉastní a především z jakých 

důvodů. 

Co se týĉe stylistické stránky přepisů rozhovorů – tři teĉky v přepisech znamenají 

odmlku seniorů, symbol „[…]“ znamená, ţe jsem z rozhovoru ĉást vypustila a navazuji 

poté jinde. Vypuštění ĉásti rozhovoru dělám z toho důvodu, ţe senioři někdy odboĉili od 

tématu a mluvili chvíli o něĉem jiném, co do kapitoly nepatří, naĉeţ se poté zase k tématu 

vrátili.  
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4. 3. Sepsání výzkumné zprávy 

4. 3. 1. Charakteristika obou vesnic 

 

Obě vybrané vesnice leţí ve Středoĉeském kraji v okruhu 25 kilometrů od Prahy. V 

Horní ţije něco málo přes 600 obyvatel, v Dolní je poĉet vyšší, v souĉasné chvíli zde ţije 

asi 2000 obyvatel. Kromě velikosti je dalším významným rozdílem fakt, ţe v Dolní je 

moţnost vlakového spojení do nedalekých měst, zatímco v Horní je moţnost cestování 

pouze autobusem. Obĉané Horní se tak musí rozhodnout, zda pojednou do jednoho 

z nedalekých měst autem, autobusem, nebo se dopraví do Dolní a odtamtud se potom 

dostanou kamkoliv vlakem. Autobus přitom jezdí do Dolní jen kaţdou hodinu, poslední 

však jede uţ v 17:45, další aţ v pět hodin ráno. Do 12 kilometrů vzdáleného města jezdí 

potom autobus z Horní jen pětkrát denně, z toho jen dva autobusy jsou přímé, ostatní jsou 

s přestupy v jiných vesnicích. Na rozdíl od toho ve vesnici Dolní jezdí vlak do okresního 

města většinou kaţdou půl hodinu, jen v méně frekventovaných ĉasech (tedy brzy ráno a 

pozdě veĉer) jezdí jen kaţdou hodinu. Stejně tak kaţdých 40 minut jezdí vlak do dalšího 

většího města v okolí, kde je také velké mnoţství moţností volnoĉasových aktivit. Tento 

rozdíl mezi oběma vesnicemi uvádím proto, ţe dostupnost do měst (tedy i dostupnost 

k jednotlivým druhům volnoĉasových aktivit) můţe být pro některé obyvatele Horní o 

něco komplikovanější. Pokud bychom totiţ uvaţovali nad tím, ţe urĉití lidé z Horní i Dolní 

navštěvují stejnou aktivitu například v okresním městě, trvá seniorovi z Horní cesta na 

krouţek přes dvě hodiny, zatímco seniorovi z Dolní jen něco málo přes třicet minut.  

4. 3. 2.  Obecná charakteristika rozhovorů 

 

Kvůli praktické ĉásti diplomové práce jsem oslovila vybranou skupinu patnácti 

seniorů ţijících ve vesnicích Horní a Dolní. V rámci anonymizace dat jsem pozměnila 

jména všech dotazovaných, nicméně jejich skuteĉný věk a ostatní údaje nechám zcela 

nepozměněné. Ihned na zaĉátku musím upozornit, ţe z patnácti dotázaných je deset ţen a 

pět muţů. Na zaĉátku jsem chtěla mít poĉet muţů i ţen vyrovnaný, při shánění 

jednotlivých seniorů jsem ale zjistila, ţe na obou zmíněných vesnicích ţijí především 

samotné ţeny. I při svých prvních rozhovorech jsem se snaţila, aby mi oslovení senioři 

doporuĉili další potenciální informátory, odpověď však byla vţdy podobná – muţů je zde 

málo, tady ţijí samé vdovy. Proto je tedy poĉet obou pohlaví v mé diplomové práci takto 
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nevyrovnaný. V podstatě se zde ale nejedná o překvapivé zjištění, neboť celkově je 

v Ĉeské populaci více ţen, neţ muţů. „Niţší poĉet muţů v populaci je podmíněn tím, ţe se 

muţi doţívají niţšího věku neţ ţeny.“
80

 

Zároveň se ale jedná o širokou škálu rozdílných lidí, s rozdílným ţivotním stylem a 

rozdílnými zájmy, coţ je vidět jednak na věku a předchozím zaměstnání a jednak 

samozřejmě na odpovědích jednotlivých seniorů. Pro přiblíţení oslovených seniorů uvádím 

tuto tabulku, kde jsou struĉně shrnuty základní informace o oslovených seniorech. Jedná se 

o jejich jméno, věk, předchozí zaměstnání a údaje o tom, jak dlouho ţijí ve vybrané vesnici 

a jak dlouho jsou jiţ v důchodu. 

 

Jméno Věk 

Jak dlouho 

ţijete na této 

vesnici? 

Jak dlouho 

jste v 

důchodu? 

Předchozí 

zaměstnání 
Vesnice 

Marie 65 Od narození 7 let Prodavaĉka Horní 

Martina 71 51 let 15 let 
Strojní 

projektantka 
Dolní 

Drahoslav 79 Od narození 20 let 

Zaměstnanec 

správy 

dopravní 

cesty 

Dolní 

Milena 80 74 let 24 let 
Zdravotní 

sestra 
Horní 

Boţena 76 54 let 12 let 

Poštovní 

doruĉovatelk

a 

Horní 

                                                             
80

 Český statistický úřad. [online]. 2014. [cit. z 13.11.2015]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/csu/xp/analyza-_zeny_a_muzi_v_krajich_cr_demografie 
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Mojmír 80 Od narození 20 let 

Uĉitel, 

bývalý děkan 

jedné z fakult 

Univerzity 

Karlovy 

Horní 

Ondřej 68 Od narození 10 let 
Řidiĉ 

kamionu 
Horní 

Jindřiška 64 Od narození 7 let Lakýrnice Horní 

Jana 69 Od narození 10 let 

Zdravotní 

sestra 

gynekologick

o-

porodnického 

oddělení 

Dolní 

Ivana 69 Od narození 10 let 
Zdravotní 

sestra 
Dolní 

Roman 66 Od narození 3 roky Tesař Horní 

Kamila 72 Od narození 10 let 
Dělnice v 

JZD 
Horní 

Markéta 72 44 let 16 let 

Vedoucí 

oddělení 

potavin 

Horní 

Vladislav 69 45 let 8 let Elektrikář Dolní 

Jitka 64 45 let 5 let 
Svářeĉ ve 

Škodovce 
Dolní 
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Aĉkoliv se ve výsledku jedná o opravdu rozdílné typy lidí, jedno mají hned na 

první pohled spoleĉné. Všichni oslovení jsou v důchodovém věku, jsou tedy starší šedesáti 

let. Všichni jsou také v důchodu jiţ několik let, přiĉemţ převáţná většina z nich více neţ 

deset let. Všichni oslovení senioři ţijí také na venkově dlouhodobě – více neţ 40 let, coţ je 

u většiny více neţ polovina jejich ţivota. Z patnácti oslovených seniorů jich potom devět 

ţije na stejném místě od narození. Devět z oslovených pochází z  Horní, šest potom 

z  Dolní. Všichni oslovení muţi ţijí s manţelkou, šest z oslovených ţen jsou vdovy. 

Rozhovory s jednotlivými seniory probíhaly většinou v poklidné a uvolněné 

atmosféře. S některými z nich jsem se sešla přímo u nich doma, kam mě – po představení 

mé práce a po prosbě o spolupráci – ochotně pozvali. Někteří z nich přišli k jedné 

z oslovených seniorek, kterou znám jiţ dlouhá léta a která mi umoţnila udělat si zázemí 

přímo u ní doma. Co se domlouvání rozhovorů týĉe, je zajímavých hned několik věcí. Za 

vybranými seniory jsem většinou přišla k nim domů a zeptala se jich, zda by byli ochotní 

mi zodpovědět pár otázek kvůli mé diplomové práci. Zatímco ţeny téměř ihned souhlasily, 

bez toho aniţ by znaly některé další podrobnosti, u muţů bylo zcela patrné menší zdráhání. 

Téměř všichni muţi měli „strach“, o co se vlastně jedná a zaĉali se mě ihned vyptávat na 

konkrétní otázky (ještě před zapoĉetím samotného rozhovoru).  Při realizování konkrétních 

rozhovorů byla poté vţdy zajímavá ta ĉást, kdy jsem vybrané seniory poţádala o svolení, 

zda si mohu celý rozhovor nahrávat. Většina z nich alespoň na chvíli znervózněla, ĉasto 

padaly dotazy, zda to skuteĉně musí být a komu pak budu rozhovor pouštět. Po ujištění, ţe 

se však jedná jen o materiál pro mě, se kterým budu nadále pracovat jen já, uţ nebyl 

s nahráváním problém a po několika minutách rozhovoru bylo patrné, ţe ani jeden z nás 

diktafon vlastně vůbec nevnímá. 

Pro práci je také důleţité zmínit, ţe deset z oslovených seniorů vlastní řidiĉský 

průkaz. Z těchto deseti vlastníků řidiĉského průkazu je však jen sedm aktivně řídících. 

Zajímavé je, ţe všech pět oslovených seniorů muţů je aktivními řidiĉi, zatímco pět 

z oslovených ţen nikdy řidiĉský průkaz nemělo, jedna z nich nevlastní osobní automobil a 

dvě se jiţ za dnešního provozu řídit bojí. Z rozhovorů vyplývá, ţe jsou to tedy především 

muţi, kteří se i v důchodovém věku nebojí automobil vyuţívat a není problém si cokoliv 

obstarat. Ĉtyři z nich také uvádějí, ţe pro ně není problém cestovat i do Prahy nebo někam 

dál na dovolenou. Ţeny jsou v tomto ohledu opatrnější. Řada z nich vyuţívá automobil jen 

na jeţdění na nákupy, k lékaři nebo příbuzným a přátelům, málokdy se však pohybují 

v okruhu větším neţ 20 km. Co se Prahy týĉe, ani jedna z oslovených seniorek by si do 



48 
 

centra města netroufla, jediná z nich si dojede do nějaké okrajové ĉásti, odkud se pak 

všude dostane městskou hromadnou dopravou. 

„Nevlastním a nikdy jsem ho neměla.“ 

Marie (65) 

 

„Řidičák mám, teď jsem si ho obnovila, ale už nejezdím… při tomhle provozu bych 

se už asi bála“ 

Božena (76) 

 

„Ano pořád řídím, jsem v podstatě denně za volantem […] No do Prahy jako do 

centra, to už se bojím, ale takové ty okraje mi nedělají problém.“ 

Jana (69) 

 

„Ano, mám… i do Prahy jezdím, já jsem tam dělal, tak jsem zvyklej“ 

Vladislav (69) 

 

„Osobákem jezdim furt… i do Prahy… i jezdíme na plachetnici třeba do 

Chorvatska, tak to se taky třeba střídáme, tak řídim.“ 

Roman (66) 

 

Drţení řidiĉského průkazu je pro tuto práci důleţité z toho důvodu, ţe můţe 

ovlivňovat výběr volnoĉasových aktivit. Především z Horní je vcelku špatné spojení do 

okolních vesnic nebo měst, tudíţ senioři mají jen omezenou moţnost se někam dostat. 

Pokud jim cesta do 12 kilometrů vzdáleného okresního města trvá třeba přes hodinu a musí 

několikrát přestupovat, nelze se divit, ţe potom uţ ani urĉité aktivity spojené s tímto 

druhem cestování senioři a seniorky nevyhledávají. 
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4. 3. 3. Práce v důchodovém věku 

 

V rámci rozhovorů s jednotlivými seniory jsem dotázané poţádala, zda se mi mohou 

struĉně představit, říci mi, kolik jim je let, jak dlouho ţijí na této vesnici a jaké bylo jejich 

předchozí zaměstnání (viz tabulka str. 45-46). Touto základní otázkou jsem si chtěla o 

jednotlivých seniorech udělat alespoň struĉný obrázek, ze kterého bych mohla vycházet. 

V návaznosti na to se potom nabízelo zmínit se o tom, zda svou práci měli oslovení senioři 

rádi a zda pracovali ještě v důchodovém věku ĉi nikoliv. Z patnácti oslovených seniorů 

jich devět pracovalo ještě dlouhou dobu po tom, co sami odešli do důchodu. Důvody 

k práci v seniorském věku a po odchodu do důchodu se u jednotlivých seniorů lišily: 

„No protože jsem tady byla sama a měla jsem čas a byla jsem zvyklá být mezi lidma… 

finanční důvody ani ne… bylo to spíš, že se mi tady stýskalo, protože jsem tu zůstala sama 

a byla jsem zvyklá na lidi, takže mi to vyhovovalo být mezi lidma.“ 

         Božena (72)  

 

„No, že by to bylo až tak nutný finančně, to ne… ale jsem ráda mezi lidma“ 

          Marie (65) 

 

„Tady mi nabídla bývalá moje žákyně ze školy, teď už ředitelka, jestli bych jim 

nešel pomoc na měsíc, že jim nějaká učitelka vypadla… tak jsem souhlasil, že půjdu no a 

byl jsem tam třináct let... kvůli nějakému finančnímu důvodu – i když důchod nemám velkej 

– to nebylo. Jednak to byla moje studentka a já jsem rád, že pomůžu a jednak mě to 

učitelství vždycky bavilo.“ 

         Mojmír (80) 

„Z finančních důvodů, jelikož jsem zůstala brzy sama a ten důchod není tak velkej, 

ale taky mě to moc bavilo, ta práce byla moc hezká.“ 

Kamila (72) 
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 „Já spíš to mám jakoby jako koníčka… že si takhle vyrazím na ten den z domu a že 

přijdu na jiný myšlenky…“ 

Milena (80) 

Pro lepší představu o tom, proĉ vlastně senioři i v důchodovém věku v práci 

zůstávají, jsem se rozhodla struĉně popsat důvody seniorů, kterým patří výše uvedené 

citace. Tak například Boţena (72) pracovala v důchodu ještě osm let a vykonávala 

stejné zaměstnání jako doposud – pracovala tedy jako poštovní doruĉovatelka. Po osmi 

letech skonĉila ze zdravotních důvodů – nemohla jiţ kaţdý den tak dlouho chodit. 

Marie pracovala v důchodu dalších pět let jako prodavaĉka v místním obchodě 

s potravinami. S prací skonĉila před dvěma lety kvůli tomu, ţe obchod na vesnici 

skonĉil. V souĉasné době si chodí obĉas přivydělávat do místního JZD na třídění 

brambor. Jedná se o práci nepravidelnou a jen na pár hodin denně. Zároveň přiznává, 

ţe by i nadále ráda pracovala jako prodavaĉka, nicméně vzhledem k tomu, ţe nevlastní 

řidiĉský průkaz a v Horní je omezená moţnost spojení, musela skonĉit uţ nyní. 

Přestoţe Mojmír pracoval jako děkan jedné z fakult Univerzity Karlovy, vrátil se 

v důchodovém věku k vyuĉování dětí. Do svých třiasedmdesáti let působil jako uĉitel 

na základní škole. Kamila v důchodu pracovala dalších sedm let, poté skonĉila ze 

zdravotních důvodů, kdy uţ pro ni byla práce namáhavá. Dodnes si ale také chodí 

obĉas přivydělávat do JZD na třídění brambor, coţ ji podle jejích slov naprosto 

vyhovuje, neboť je to jednoduchá práce na pár hodin denně a kaţdá koruna se vţdy 

hodí. Milena i ve svých osmdesáti letech stále pracuje jako zdravotní sestra. Jednou za 

ĉtrnáct dní dojíţdí dvakrát týdně do práce na odběry krve. Jelikoţ nevlastní řidiĉský 

průkaz, jezdí do sousední vesnice autobusem, kde ji potom vyzvedne doktor a doveze ji 

přímo do práce. Jak je jiţ uvedeno výše – tato práce patří k Mileniným koníĉkům a 

chce ji vykonávat tak dlouho, dokud bude moci. 

V podobném duchu potom na toto téma reagují i ostatní senioři, kteří 

v důchodovém věku ještě pracovali. Pro většinu z nich to nebyla otázka materiálního 

zabezpeĉení, aĉkoliv většina z nich přiznává, ţe kaţdá koruna k jejich důchodu je 

samozřejmě dobrá. Všichni však zdůrazňují především to, ţe práce je něco, co je 

z urĉitého důvodu baví a mnozí z nich ji dokonce povaţují za svůj koníĉek. Velká ĉást 

z oslovených seniorů přiznala, ţe by rádi pracovali dodnes – bohuţel je však omezuje 

buď zdravotní stav a své bývalé povolání jiţ vykonávat nemohou nebo jiţ nemají na 
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vesnici tu moţnost. Řada z nich také přiznává, ţe by ráda pracovala, nicméně jiţ nejsou 

ve svém věku ochotni za prací někam dojíţdět. 

„No já bych šla třeba na dopoledne někam, ale jako kam? Tady nic není a jezdit 

někam když ani nemám řidičák… to nejde…“ 

Jitka (64) 

 

„Kdyby se nezavřel ten obchod tak bych určitě ještě neskončila. To prodávání mě 

baví, ale dojíždět se mi nechce. Jen kdyby to bylo blízko.“ 

Marie (65) 

Pouze ĉtyři z oslovených seniorů přiznali, ţe práci v důchodovém věku ani 

nehledali. Někteří z nich uváděli zdravotní důvody, jiné předchozí zaměstnání nebavilo, 

takţe byli rádi doma a další ani nenapadlo si něco hledat. Nicméně ze všech rozhovorů 

vyplývá, ţe pro většinu seniorů na venkově je práce velmi vítaným zpestřením 

kaţdodenního dne a pokud je zde ta moţnost, vykonávají ji i do velmi pokroĉilého věku. 

V souĉasné chvíli pracují sice jen 4 z dotázaných, nicméně dalších šest by mělo zájem o 

práci. Důleţité je však zmínit, ţe většina oslovených seniorů by měla zájem spíše o práci 

na ĉásteĉný úvazek nebo brigádu a především přímo v místě svého bydliště.  

Většina ze seniorů, kteří ještě pracovali v důchodu, zůstala většinou v práci o něco 

déle. Někdo například změnil místo výkonu povolání, ale všichni zůstali „věrní“ tomu, co 

vykonávali v produktivním věku. 

 

4. 3. 4. Charakteristika běžného dne 

 

Další otázka, která nesměla v mých rozhovorech se seniory chybět, byla ta, ve které 

mi měli představit svůj všední den. Dotazovaní mi měli představit, kolik hodin denně asi 

spí, v kolik vstávají a co všechno dělají, neţ jdou opět spát. Z této otázky jsem chtěla 

především zjistit to, jaké povinnosti senioři kaţdý den mají a jak tyto povinnosti odlišují od 

volného ĉasu a co všechno vlastně sami k volnému ĉasu poĉítají. Zároveň však z této 
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poměrně jednoduché otázky vzešlo několik skuteĉností, které nemusí být zjevné na první 

pohled. 

 

4. 3. 4. 1. Spánek   

 

Co se spánku týĉe, vstává většina oslovených mezi sedmou a osmou hodinou a spát 

chodí v deset nebo v jedenáct hodin. Spí tedy v průměru 8-9 hodin denně. Jen dva 

z oslovených seniorů spí obĉas i během dne, například po obědě, většina však tvrdí, ţe 

pokud by si šli lehnout v průběhu dne, nemohli by potom spát uţ veĉer.  

„Vstávám tak okolo šestý, půl sedmý… chodím spát tak kolem desátý…“ 

Marie (65) 

 

„Vstávám tak v sedm, to je klasika… a chodím tak spát tak v půl jedenáctý, 

v jedenáct.“ 

Roman (66) 

 

„Vstávám většinou… no někdy kolem šestý, někdy po sedmý… a spát chodím 

v deset, v půl jedenáctý.“ 

Milena (80) 

 

Tři z oslovených seniorek uvedly, ţe mají se spánkem potíţe, proto nespí více neţ 

ĉtyři aţ pět hodin denně.  

Já se vzbudím klidně i v půl čtvrtý… tak někdy si čtu, někdy mám oči zavřený a 

čekám, až usnu… ale jako je to hrozná noc… já se noci úplně bojím.“ 

Jitka (64) 
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„Já spím jenom tak tři hodiny denně, takže já už třeba od dvou hodin koukám na 

televizi… prostě nemůžu vůbec spát.“ 

Markéta (72) 

4. 3. 4. 2. Domácí zvíře 

 

Na grafu ĉ. 4 (kap. 3. 3. 2. Sociální pole, str. 38) můţeme vidět, ţe většina populace 

v ĉeské spoleĉnosti si myslí, ţe ihned po dětech a vnouĉatech hraje v ţivotě souĉasných 

seniorů nejdůleţitější roli pes, koĉka nebo nějaké další zvíře. Sami senioři nepovaţují zvíře 

ve svém ţivotě za tolik důleţité, nicméně z výše zmíněného výzkumu vyplývá, ţe jej větší 

ĉást z nich obvykle vlastní. Z mých rozhovorů se seniory na venkově ovšem vyplývá, ţe to 

není tak docela pravda. Zajímavé je, ţe pokud pomineme hospodářská zvířata, mají jen tři 

dotázaní senioři nějaké zvíře ve smyslu domácího mazlíĉka. Tři z nich mají koĉku, která se 

k nim někdy zaběhla, proto se o ní starají, a jen jedna seniorka má psa. I ona však o něm 

říká, ţe je to „povodňový pes“ (známé se o povodních zaběhla fenka a ona pak nevěděla co 

se štěňaty, tak jí jednoho věnovala). Zmíněná seniorka přiznává, ţe sama by si psa nikdy 

nepořídila, takhle však nemohla odmítnout. Nikdo z dotázaných seniorů však nemá domácí 

zvíře uvnitř v bytě, všechna zvířata mohou být výhradně venku. Z rozhovorů vyplývá, ţe 

senioři ani ţádné domácí zvíře nechtějí. Ĉasto jako důvod uvádí to, ţe je s nimi moc 

starostí nebo mají obavy o to, kdo by se o ně postaral, kdyby někam museli jet, nebo mají 

špatnou zkušenost s tím, ţe uţ jim dříve nějaké domácí zvíře zemřelo a oni pak nechtějí 

zaţít další ztrátu. 

„Nemáme a teď už ani nechceme, protože jsme si říkali, že jsme vázáni tím zvířetem 

na doma a takhle můžeme ze dne na den vypadnout a nemusíme se starat o to, kdo se nám 

o to postará“ 

Martina (71) 

 

„Ne a ani nechci. Nic živýho do baráku. Když náhodou někam odjedu, tak mě stačej 

kytky, abych sehnala, kdo to bude zalejvat… natož zvíře.“ 

Markéta (72) 
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„Ne, měla jsem psa, ale museli jsme ho nechat utratit, protože nemohl na nohy… a 

novýho už nechci, protože jsem tady toho vořvala. On prostě šel furt za mnou, já prostě 

jsem… on měl něco na noze, tak jsem ho ošetřovala, heřmánkem jsem mu to myla… ten 

prostě byl můj… byli jsme na sebe zvyklý. Tak jsem to vořvala a řekla jsem,  že už žádnýho 

psa nechci. Já mám moc ráda psy, ale bojím se, že bych to zase vořvala… a už prostě ne.“ 

Jindřiška (64) 

 

Od mládí jsme měli psy. Pak nám ale uhynuli, ale vzhledem k věku a vzhledem 

k tomu, že manželka ani nemůže na nohy, už jsme ani nechtěli psa.“ 

Mojmír (80) 

4. 3. 4. 3. Hospodářství (zahrada + chovná zvířata) 

 

Z rozhovorů se seniory vyplývá, ţe všichni z nich mají v podstatě malé 

hospodářství – hodně z nich má vlastní zahrádku, na které pěstuje ovoce a zeleninu a 

někteří mají také nějaká chovná zvířata, především slepice a králíky. Proto se i jejich 

kaţdodenní ĉinnosti toĉí okolo těchto dvou povinností. Ihned po probuzení totiţ musí jít 

nakrmit zvířata a teprve potom se starají o své potřeby.  

„Ráno vstanu, nakrmím slepice, hygiena, uvařím si snídani…“ 

Marie (65) 

 

„ Ráno musím nakoupit a máme devět slepiček, takže se musím starat o drůbež…“ 

Mojmír (80) 

 

„Ráno vstanu, jdu se podívat na ty holky moje… slepice… pak se snídá…“ 

Ondřej (69) 
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„Vstávám tak v sedm… no a buď skočím do krámu pro rohlíky… no a potom máme 

hospodářství… králici, krůty jsem měl… teď mám i prasata, tak jako to vykrmuju …“ 

 Roman (66) 

Zahrádku v souĉasné chvíli vlastní a stará se o ni třináct z patnácti oslovených 

seniorů. Zbylé dvě seniorky mají jen malou zahrádku před domem, kde pěstují kytiĉky. 

Zbývajících třináct seniorů na své zahrádce obyĉejně pěstuje zeleninu, někteří z nich mají 

potom i ovocné stromky. Co se zeleniny týĉe, jedná se většinou o rajĉata, papriky, 

brambory, saláty, mrkev, celer a podobně. Pro většinu oslovených je zahrádka především 

koníĉkem, ze kterého má potom uţitek celá rodina. Senioři uvádí, ţe je se zahrádkou a 

obecně s pěstováním ĉehokoliv někdy aţ moc práce, přesto však – kdyby je to nebavilo, 

tak by to přece nedělali. Jedná se tedy většinou o spojení příjemného s uţiteĉným.  

„Jo, zahrádku mám, to si všecko obstarám… mám tam kytičky, ovoce i zeleninu 

[…] Jednak to tam musím mít, abych tam neměla bordel, ale jinak mě to baví. Kdyby mě to 

nebavilo, tak bych to nedělala, že jo?!“ 

Milena (80) 

 

 

„No tak… ty ovocný stromy, tam je plac, tak jsme to tam dali… no tak nějaký jablko nebo 

hruška je tam, takže to máme pro vlastní potřebu a pro děti.“ 

Roman (66) 

To samé ostatně platí i o chovu zvířat. Osm z dotázaných seniorů chová slepice, 

ĉtyři z nich potom i králíky, jeden dokonce prasata a krůty. I tato ĉinnost je většinou 

koníĉkem, který chovatelům (a ĉasto i jejich dětem) přináší uţitek.  

„Tak máme slepičky… ty jsou zase užitečný kvůli vajíčkům. Ty máme hlavně pro 

děti, bych tak řek, sice pětapadesátiletý děti, ale pořád si je od nás berou.“ 

Mojmír (80) 
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„To víte, že jo! Vajíčka jsou především pro rodinu, já jich zase sama tolik nesním. 

Mám dvě dcery a tři vnučky, jedna už z toho má vlastní byt, takže veškerá zelenina, co 

vypěstuju a vajíčka, co mám, jdou takhle jim.“ 

Marie (65) 

 

Zároveň je potřeba zdůraznit, ţe chování slepic, králíků i jiných chovných zvířat je 

záleţitostí, která vyţaduje relativně hodně ĉasu. Proto někteří senioři přiznávají, ţe je chov 

sice baví, ale za zdravotních důvodů uţ jej museli omezit, v některých případech dokonce i 

úplně zrušit. 

„Já jsem měl dlouhá léta králíky, to byl můj velkej koníček, ale teď jsem byl 

několikrát za sebou v nemocnici a musel jsem je už dát pryč.“ 

Drahoslav (80) 

 

Při popisování běţného dne se samozřejmě zaĉaly ukazovat i další ĉinnosti, které 

senioři dělají pravidelně. Jde především o setkávání s přáteli, luštění kříţovek, ĉtení knih a 

sledování televize. Všechny tyto ĉinnosti však sami senioři zařadili jiţ ke svému volnému 

ĉasu, zatímco výše zmíněné (ať uţ práce, domácí zvíře nebo hospodářství) sami řadí 

především k povinnostem, které musí kaţdý den nejprve obstarat, aby se následně mohli 

věnovat tomu, co skuteĉně chtějí. Tyto ĉinnosti totiţ patří tzv. polovolnému ĉasu, který je 

popsán výše (kap. ĉ. 2. 2. Různé pohledy na trávení volného ĉasu, str. 23-24). 

Zajímavé je, ţe velká ĉást oslovených seniorek jako svou kaţdodenní povinnost 

uvedla, ţe musí doma poklidit. Na mou otázku, co poklidit znamená, odpovídali různě, 

většinou se ale jednalo o drobné domácí práce, jako je například mytí nádobí, zalévání 

květin, utírání prachu, nákupy a podobně. Přestoţe se v podstatě jedná o ĉinnosti zabírající 

pár minut denně, většina seniorek je zmínila dokonce několikrát. Na druhou stranu muţi 

nezmínili úklid ani jedenkrát. Z rozhovorů vyplývá, ţe vzhledem k tomu, ţe všichni 

oslovení muţi jsou ţenatí a ţijí se svými manţelkami, nemusí doma ani uklízet, ani vařit. 

Na druhou stranu jsou to potom převáţně oni, kteří se starají o pěstování ovoce a zeleniny 

nebo chovná zvířata. 
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4. 3. 5. Volný čas 

 

V rámci popisu toho, co senioři běţně dělají kaţdý den, mi kaţdý z nich měl 

přiblíţit, které z uvedených ĉinností patří k volnému ĉasu, eventuálně k jejich koníĉkům. 

V kapitole 3. 1. Neorganizované volnoĉasové aktivity (str. 29-31) se můţeme doĉíst, ţe 

mezi nejĉastější aktivity seniorů v souĉasné spoleĉnosti patří především sledování televize, 

poslech rozhlasu, ĉetba knih, práce na zahradě a procházky. Podle tabulky ĉ. 2 (str. 31) se 

zase souĉasní senioři relativně ĉasto věnují ĉinnostem, jako jsou menší nákupy, procházky, 

jízda na kole, návštěva přátel ĉi rodiny a zaměstnání. Jak je tomu tedy u seniorů na 

venkově? Z rozhovorů se všemi seniory vyplývá, ţe některé jejich oblíbené aktivity 

skuteĉně odpovídají aktivitám z výše uvedených výzkumů. Jedná se především o aktivity, 

jako jsou sledování televize, ĉetba knih, práce, práce na zahradě (aĉkoliv ta je většinou, 

stejně jako práce, ĉásteĉně vnímána spíše jako povinnost), jízda na kole a návštěva přátel ĉi 

rodiny. Například poslech rozhlasu jakoţto oblíbenou aktivitu naopak neuvedl ani jediný 

z oslovených seniorů
81

. Stejně tak většina z nich nechodí na procházky – většinou jen zcela 

výjimeĉně. 

„Procházky? A víš, že na ty už skoro nechodím? Člověk pořád do těch 

pětasedmdesáti měl co dělat, chodila jsem do práce, tak jsem byla taková rozlítaná a nic 

mi nebylo zatěžko a teď jsem tak zpohodlněla, že mě ani nic nebaví. Třeba jdu někam 

jenom kousek a říkám si… ježiš, to mě bolej nohy, nebo je pořád zima nebo mokro, tak se 

mi ani nikam nechce.“ 

Božena (76) 

Je zajímavé, ţe co se trávení volného ĉasu týĉe, zaĉínají se výrazněji projevovat 

rozdíly mezi muţi a ţenami. Zatímco ţeny tráví svůj volný ĉas především posezením 

s přáteli, muţi preferují konkrétní koníĉky (více v kap. 4. 3. 5. 1 Koníĉky, str. 59). Stejně 

tak z rozhovorů vyplývá, ţe ţeny preferují spíše ĉtení knih a ĉasopisů, zatímco muţi více 

ĉtou noviny a sledují televizi. Více o jednotlivých způsobech trávení volného ĉasu se 

dozvíme v následujících kapitolách. 

                                                             
81 Je pravda, že jsem se na toto téma seniorů konkrétně neptala. Je možné, že například rozhlas poslouchají 
při úklidu, nebo vaření a zapomněli jej zmínit. Při výčtu toho, co však denně dělají nebo jak tráví svůj volný 
čas, nepadlo slovo rozhlas ani jednou (rádio apod.). 
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4. 3. 5. 1. Koníčky 

 

Kategorii „Koníĉky“ jsem záměrně zavedla jako souĉást pojmu volný ĉas. Tyto dva 

pojmy totiţ bývají ĉasto zaměňovány, přestoţe nejsou zcela totoţné. V kap. ĉ. 2. Volný ĉas 

(str. 18-19), se můţeme doĉíst, ţe „„volný ĉas je ĉástí lidského ţivota mimo ĉas pracovní 

(návštěva školy a pracovní proces) a tzv. ĉas vázaný, který zahrnuje biofyziologické 

potřeby ĉlověka (spánek, jídlo, osobní hygienu), chod rodiny, provoz domácnosti, péĉi o 

děti, dojíţdění za prací a další nutné mimopracovní povinnosti. Volný ĉas je dobou, kterou 

má po splnění těchto potřeb a povinností ĉlověk k dispozici pro ĉinnost sebeurĉující a 

sebevytvářející.“
82

 Ne všechny ĉinnosti, které ĉlověk vykonává ve svém volném ĉase, jsou 

jeho koníĉky. Ĉlověk například můţe ve svém volném ĉase relaxovat nebo sledovat 

televizi, ale zároveň by tyto ĉinnosti neoznaĉil za své koníĉky. Jako koníĉek je zde 

chápána ĉinnost, kterou senioři vykonávají pravidelně a který je opravdu velmi baví a 

urĉitým způsobem i naplňuje. Volný ĉas je zde potom vnímán skuteĉně jako ĉas, kdy 

senioři nemusí pracovat ani vykonávat ţádné povinnosti. To ale neznamená, ţe skuteĉně 

dělají jen to, co je doopravdy baví. A v tom je právě ten nejdůleţitější rozdíl. 

 To ostatně vyplynulo i ze samotných odpovědí oslovených seniorů. Kdyţ jsem se 

totiţ některých z nich zeptala, jaké jsou jejich koníĉky, bylo vidět, ţe jsem je svou 

odpovědí zaskoĉila. Několikrát se mi dokonce dostalo odpovědi, ţe vlastně ţádné koníĉky 

nemají. 

„No víš co, dříve jsem pletla, ale teď už na to pořádně nevidím a děti to stejně 

nenosí… no a teď… nějakýho extra koníčka bych neřekla.“ 

Milena (80) 

 

„No tak v podstatě žádný koníčky nemám…“ 

Markéta (72) 

 

                                                             
82 HÁJEK, Bedřich. HOFBAUER, Břetislav. PÁVKOVÁ, Jiřina. Pedagogické ovlivňování volného času. 

Portál, 2011, s. 10 
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Takováto odpověď nebyla zcela výjimeĉná, přesto se však nakonec našly ĉinnosti, 

které osloveného seniora vţdy bavily a které nakonec skuteĉně patřily k jeho koníĉkům. 

Většina popsaných ĉinností však skuteĉně patří jen pod kapitolu volný ĉas – ať uţ je to 

ĉtení knih, sledování televize a ostatně všechny níţe zmíněné aktivity. Co se přímo 

koníĉků jako takových týĉe, je zajímavé, ţe muţi měli mnohem menší problémy je 

definovat neţ ţeny. Kaţdý z oslovených muţů má alespoň jednoho skuteĉného koníĉka, 

kterému se věnuje uţ několik let. V oblíbených ĉinnostech muţů se tak objevuje například 

rybaření, kronikářská ĉinnost, tesařina, houbaření nebo chov zvířat. Tři oslovení muţi také 

uvedli, ţe je baví jakákoliv práce – kdyţ je potřeba něco opravit nebo někomu s něĉím 

pomoci, rádi se toho úĉastní.  

„Teď momentálně ryby... a taky hlavně práce všeho druhu. Mám tady takovou 

malou dílničku, tak tady opravuju co je potřeba.“ 

Vladislav (69) 

 

„No tak hlavně mě baví tady ta kronikářsko-publikatelská činnost. To vždycky ráno 

vstanu, zavřu se tady nahoře a potom celý dopoledne píšu třeba.“ 

Mojmír (80) 

„Když jsem ten tesař, tak doma tu dílničku mam, tak jako dělám takový drobnosti, 

třeba králíkárnu, teď třeba jsem dělal pro psa boudu a tak si takhle vyhraju. Nebo třeba 

fotbalistům pomáhám v Sokolovně nebo na hřišti nějaký ty opravy když jsou potřeba“ 

Roman (66) 

 

Ţeny pak ĉasto jako koníĉka uváděly zahrádku (v tomto případě se však většinou 

jednalo o pěstování květin, nikoliv o pěstování ovoce a zeleniny) a vaření (a vlastně i 

peĉení). Šest z oslovených seniorek uvedlo, ţe skuteĉně rády vaří a opravdu by tuto ĉinnost 

zařadily ke svým koníĉkům. Zároveň ale většina z nich přiznává, ţe nerada vaří jen pro 

sebe. Nejradši totiţ vaří pro celou svou rodinu, tedy manţela, děti nebo vnouĉata.  

 „Ráda vařím, i když taky ne pro sebe, hlavně pro někoho… pro sebe ani nevařím 

každej den, někdy si navařím i na dva dny… Ale jinak když takhle pozvu děti na oběd, tak 
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se v tom hrozně vyžívám, kór když se mi to povede, je to dobrý, chutná jim to, jsou prázdný 

talíře, tak je to milý.“ 

Kamila (72) 

 

„Ráda vařím, ráda peču, hlavně teda pro rodinu, pro děti a pro vnučky.“ 

Marie (65) 

 

Dalšími koníĉky, které ĉasto ţeny uváděly, byly ruĉní práce, přestoţe kaţdá 

seniorka preferuje jinou z nich. Ĉasto se objevovaly pojmy jako pletení, háĉkování, šití 

nebo vyšívání. Jedna z nich dokonce uvedla jako svou oblíbenou ĉinnost ţehlení.  

„Ráda šiju… ani ne pro sebe, jako třeba ty kroje
83

. Pro sebe si spíš tak pospravím 

co potřebuju, ráda žehlím… a hodně žehlím dceři, vždycky se ptám – nemáš tam něco na 

vyžehlení? Mám to ráda no.“ 

Kamila (72) 

 

„No ráda pletu… pletla jsem vždycky pro všecky a mě je to jedno co pletu... 

ponožky, čepice, rukavice… když to utahaj tak je mi to jedno.“ 

Božena (76) 

 

„ Ráda vyšívám nebo pletu, vnoučatům třeba čepice nebo tak různě, co mě zrovna 

baví“ 

Jitka (64) 

                                                             
83 Paní Kamila spolu se svými sestrami ušila kolem stovky krojů různých velikostí pro tradiční květnovou akci 
zvanou Staročeské máje. Tyto kroje se v Horní používají již několik let, a protože jsou nejhezčí v okolí, 
každoročně si je na své květnové oslavy půjčuje celá řada vesnic v okolí.  
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Řada ţen také uvedla, ţe ráda jezdí na kole. Zatímco kolo je pro oslovené muţe jen 

dopravním prostředkem, kterým se dopraví například do obchodu pro noviny, ţeny jej 

ĉasto uvádí jako svůj koníĉek. 

„Já ráda jezdím na kole… v létě jezdím hodně i tady do okolních vesnic. Dokud 

není zima, tak jezdím pořád.“ 

Jitka (64) 

 

„Když je hezky v létě, tak jezdíme s kamarádkama hodně na kolách, to uděláme 

vždycky nějakej okruh, potom třeba skončíme někde v hospůdce na pívu…“ 

Jindřiška (64) 

 

„No ráda taky ještě jezdím na kole. Teď jsem teda trošku omezená ze zdravotních 

důvodů, ale doufám, že se to zlepší a budu moct zase jezdit. Dříve jsem jezdívala i 20 

kilometrů denně, i v důchodu už…“ 

Martina (71) 

Velmi oblíbenou volnoĉasovou aktivitou, kterou v rozvorech uváděli senioři i 

seniorky, bylo urĉitě cestování. Velká ĉást z dotázaných uvedla cestování ihned jako svého 

koníĉka, ostatní jej několikrát zmínili v průběhu rozhovorů. Senioři, kteří mají vlastní 

řidiĉský průkaz rádi cestují sami vlastním autem. Většinou mají dlouholeté kamarády, se 

kterými cestují. Někteří oslovení preferují dovolenou v zahraniĉí u moře, jiní jezdí alespoň 

jednou roĉně na lázeňské pobyty, oblíbené jsou i výlety po cizích městech nebo 

památkách. Záleţí vţdy na konkrétních lidech. Důleţité je, ţe minimálně jednou dvakrát 

roĉně všichni oslovení senioři někam vyrazí – ať uţ na jednodenní výlet ĉi na desetidenní 

dovolenou. Někteří senioři také rádi cestují s rodinou. Jedná se ĉasto právě o ţeny, které 

nevlastní řidiĉský průkaz, tudíţ jsou v podstatě odkázány na své kamarády a příbuzné. 

Přesto však řada z nich uvádí, ţe jezdí na výlety s dětmi, někdy dokonce i s vnouĉaty, a ţe 

si takovýto výlet vţdy uţijí ze všeho nejvíc.  



62 
 

„Jezdíme a kamarádkama na dovolenou normálně přes cestovní agenturu a pak 

taky hodně s rodinou právě. Oni když někam jedou, tak mě všude berou, takže se i podívám 

někam, třeba něco nakoupim a takhle to asi u mě je.“ 

Marie (65) 

 

 „No tak třeba jsem byla letos vnučkou v zoologický v Děčíně, protože chtěla jet 

vlakem, tak jsme tam jeli vlakem no…“ 

Božena (76) 

 

„Tak jako jezdím s dětma na hory… už sice nelyžuju, ale tak jim tam děláme 

takovýho jako, ještě s dalšíma chlapama, jako pohoštění – vaříme, jdeme na pivko[…] teď 

jsme byli třeba ve Špindlu na tom wellnesu, potom jsme byli na tom Pradědu se podívat… 

a takhle pořád někde jezdíme.“ 

Roman (66) 

 

Největším problémem u této volnoĉasové aktivity jsou finance a zdravotní stav 

úĉastníků. Řada seniorů totiţ přiznává, ţe by se cestování věnovala daleko více, velmi je 

však omezuje finanĉní kapacita. Všechny aktivity spojené s cestováním jsou totiţ cenově 

nároĉné, tudíţ si je mohou senioři dovolit jen obĉas (například jen jednou roĉně). Většina 

oslovených však uvádí, ţe pokud by měla dostatek finanĉních prostředků, ráda by se jim 

věnovala mnohem více. Druhým důvodem pro to, ţe senioři cestují tak málo je zdravotní 

stav. Někteří oslovení mají například rádi poznávací zájezdy, nicméně kvůli zdraví se jich 

ve svém věku jiţ neúĉastní. Nezvládají totiţ tempo ostatních úĉastníků. Zde se samozřejmě 

úplně nabízí otázka: „A co tedy organizované výlety a zájezdy přímo pro seniory? Tam je 

přece vše přizpůsobeno věku úĉastníků, dokonce i výdaje jsou ĉastokrát mnohem niţší, neţ 

kdyby si ĉlověk výlet zprostředkoval sám!“. I tuto otázku jsem samozřejmě osloveným 

pokládala. V tomto případě se uţ ale jedná o organizované volnoĉasové aktivity, proto se jí 

zabývám v kapitole ĉ. 4. 3. 6. 3. Cestování (str. 81-84). 
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„No dříve jsme jezdili pořád, aspoň na jeden poznávací zájezd ročně, ale teď je to 

otázka tak dvou let, spíš roku a půl, co jsme oba postižený nějak těma zdravotníma 

potížema. Doufám, že se z toho vyhrabeme a budeme pokračovat dál.“ 

Martina (72) 

 

„No jezdila bych, to víš, že jo, ale tak z toho důchodu co mám… z toho nic moc 

nevymyslíš.“ 

Jitka (64) 

Velká ĉást oslovených seniorů v rozhovoru také uvedla, ţe denně ráda luští 

kříţovky. Většina z nich si například neumí snídani nebo odpolední kafíĉko bez kříţovek 

představit. Je také zajímavé, ţe v souĉasné chvíli většina z nich preferuje sudoku.  

„Ráno vstanu, udělám si kafe, sednu si k sudoku a luštím dobrou hodinku, než mě 

začnou bolet oči z toho“ 

Martina (71) 

 

„Hodně luštím, hlavně sudoku… to miluju sudoku, i třeba při televizi když nedávají 

nic moc zajímavýho…“ 

Jana (69) 

 

4. 3. 5. 2. Setkávání s přáteli 

 

 Osm z deseti seniorek ve výĉtu věcí, které dělají kaţdý den, uvedlo, ţe se denně 

setkávají s kamarádkami u kávy. Tři z oslovených seniorek se setkávají přímo spolu, 

zbylých pět se však denně setkává se svými kamarádkami u kávy nezávisle na těch 

ostatních. Všechny tyto oslovené seniorky uvádějí, ţe nerady tráví veškerý ĉas samy doma, 

proto denně chodí alespoň na hodinku nebo na dvě ke svým přítelkyním „na pokec“. 

V tomto případě je však důleţité zmínit, ţe šest ze zmíněných seniorek ţije samo (jsou jiţ 

několik let vdovy) a jedna z nich má manţela po mozkové příhodě, který je trvale upoután 
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na lůţko, tudíţ potřebuje téměř celodenní péĉi. Nicméně všechny tyto seniorky uvádí, ţe se 

na spoleĉné chvíle s kamarádkami vţdy těší, aĉkoliv si většinou povídají o běţných 

věcech. 

„Po snídani vždycky přijdou kamarádky na kafe, tak to jsem ráda, že nejsem sama, 

tak si vždycky popovídáme. […] Jsme tři a vždycky se střídáme, že se scházíme buď u 

jedný, nebo u druhý, nebo u třetí“ 

Božena (72) 

 

„No ráno chodím ke kamarádkám na kafe, odpoledne se scházíme taky, to většinou 

o víkendu, takže pořád žijeme společenským životem.“ 

Ivana (69) 

 

„… po obědě přijede nějaká návštěva, tetičky nebo sestry moje jezdí pravidelně 

každý den na kafíčko, tak vždycky přijedou, tak si hezky popovídáme, někdy i někam 

jedeme třeba na jídlo nebo si spolu pustíme nějakej hezkej film a tak.“ 

Kamila (72) 

 

Jak je jiţ řeĉeno výše, v tomto případě se jedná většinou o vdovy, které nechtějí 

celý den trávit doma samy, proto dávají přednost popovídání si s kamarádkami. To ovšem 

neznamená, ţe by ostatní vdané ţeny v seniorském věku „klábosení“ s kamarádkami 

vynechávaly. Naopak. Téměř všechny oslovené seniorky uvedly, ţe si obĉas rády zajdou 

na nějaký ten „babinec“. Jediný rozdíl je v tom, ţe vdané ţeny chodí na kafíĉko k ostatním 

třeba jen jednou, dvakrát týdně, zatímco vdovy se spolu většinou setkávají denně. 

Aĉkoliv muţi neuváděli setkávání s přáteli denně, i oni samozřejmě ţijí 

spoleĉenským ţivotem a pravidelně se spolu setkávají. V tomto případě ale není frekvence 

setkání tolik vysoká jako u ţen. Většina oslovených muţů uvedla, ţe se například rádi 

setkávají se svými spoluţáky ze škol, jeden z nich to dokonce přímo uvedl jako koníĉek. 

Dva z oslovených muţů přiznávají, ţe si rádi zajdou do hospůdky na pivo, kde se také 
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potkají s kamarády. Další spoleĉenské styky potom můţeme vidět i na jiţ výše zmíněném 

cestování, kde senioři ĉasto vyráţí na výlety, zájezdy ĉi dovolené právě se svými 

vrstevníky. 

„Mým koníčkem je taky dá se říct udržování styku se spolužákama z gymplu. Je nás 

asi pět, co se scházíme častěji, protože jsme odsud, tak zveme všechny ostatní, a na to se 

vždycky těším.“ 

Drahoslav (79) 

 

„…no a večer jdu pak třeba někdy na pivo… si pokecat a tak… tak dvakrát, třikrát 

tejdně, někdy víc, někdy třeba nejdu vůbec no… jak se mi chce.“ 

Roman (66) 

 

„No a pak taky jezdíme hodně s Novákovejma třeba na to wellness nebo jsme teď 

byli na Pradědu nebo někam do sklípku třeba… to je různý.“ 

Ondřej (68) 

 

4. 3. 5. 3. Četba (knih, časopisů, novin) 

 

Stejně jako hospodářství stojí i ĉetba knih, novin a ĉasopisů na pomezí. Nejde totiţ 

zcela jasně urĉit, zda se jedná přímo o koníĉek, ĉi o způsob trávení volného ĉasu. Nakonec 

jsem se rozhodla ĉetbu zařadit do kapitoly volný ĉas, je však nutné zdůraznit, ţe pro 

některé z oslovených seniorů můţe být především ĉtení knih koníĉkem. 

Je zajímavé, ţe všichni z oslovených seniorů uvedli, ţe si kaţdý den něco přeĉtou. 

Většina z nich odebírá denní tisk, oblíbené jsou také ĉasopisy a v neposlední řadě 

samozřejmě také knihy. Co se novin týĉe, kupují si senioři na venkově především deník 

Blesk, někteří z nich potom například Mladou frontu dnes. Většina také kvůli dennímu 

tisku (a ĉerstvému peĉivu) navštěvuje denně místní malý obchod se smíšeným zboţím. I 

zde však vyvstává problém. V Horní totiţ funguje v souĉasné chvíli jen jeden malý obchod 
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se smíšeným zboţím, který nedávno koupil mladý vietnamský pár. Problém je, ţe tito 

vlastníci nemají úplnou představu o tom, co lidé na venkově od takovéhoto malého 

obchodu oĉekávají a potřebují. Ani jeden z nich také příliš neovládá ĉeský jazyk, tudíţ 

například do svého obchodu téměř neobjednávají denní tisk. Jediné co si mohou místní 

koupit a přeĉíst je deník Blesk, i ten je zde však k dostání jen v omezeném mnoţství. Proto 

také znaĉná ĉást seniorů z  Horní uvádí, ţe by si rádi někdy přeĉetli i nějaké jiné noviny, 

nicméně nemají moţnost si je koupit. To stejné ostatně platí i pro ĉasopisy. Největší ĉást 

dotázaných pravidelně kupuje týdeník Rytmus ţivota, dále jsou pak oblíbené ĉasopisy, 

které obsahují velké mnoţství kříţovek. I zde jsou však obyvatelé Horní v nevýhodě a 

ĉasopisy si musí kupovat pouze ve městě, kam například jezdí jednou týdně na větší 

nákupy nebo musí poţádat někoho z rodiny ĉi známých, aby mu ĉasopisy dovezl. 

„No co čtu… bulvár… Blesk… co taky tady v Horní můžete mít? Akorát Blesk… 

když tam přijdete, takže už to tam zas není, takže si v pátek vždycky jezdím do města, tak si 

koupím ten Deník.“ 

Ondřej (68) 

Co se potom knih týĉe, celá řada seniorek při rozhovorech uvedla, ţe svůj volný ĉas 

tráví ráda ĉtením knih. Z deseti oslovených seniorek si rádo přeĉte nějakou hezkou kníţku 

devět z nich. Desátá kdysi také ĉetla ráda, ale v souĉasné době jiţ tolik ĉíst nemůţe ze 

zdravotních důvodů – při dlouhodobém ĉtení ji totiţ bolí oĉi, tudíţ si denně přeĉte 

maximálně noviny Je zajímavé, ţe u muţů obliba ĉtení knih není tak velká. Jen jeden z pěti 

oslovených ĉte rád, ostatní na to dle jejich slov nemají ĉas nebo je to nebaví.  

„Bez knížek bych nemohl existovat, bez knížky bych neusnul… i když bude jedna 

hodina v noci a půjdu si lehnout, tak si musím vzít knížku. Sice si pak přečtu třeba jednu 

dvě stránky, ale bez knížky ne.“ 

Mojmír (80) 

 

„Na knížky teď vůbec nemám čas. Ne že by mě to nezajímalo, měl jsem rád hodně ty 

historický romány, ale teď bych kvůli tomu musel vypustit něco jinýho…“ 

Drahoslav (79) 
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„No, čtu denně noviny, nebo nějakej ten časopis, když žena koupí, ale knížky to 

ne… to mě nebaví.“ 

Ondřej (68) 

V rámci svých dotazů jsem se také oslovených ĉtenářů knih ptala, jaké knihy 

preferují a kde je vlastně berou. Většina z oslovených seniorek uváděla především milostné 

románky a historické romány, obĉas třeba nějakou detektivku nebo autobiografii slavných. 

Jediný muţský ĉtenář potom uvedl historické romány, především z období válek. 

„Když mám čas, tak si takhle čtu ty zamilovaný romány.“ 

Jitka (64) 

 

„Zajímají mě o těch herečkách, ty jejich autobiografie, to si vždycky koupím když jí 

vidím, třeba tu Mandlovou nebo Hrušínskýho, to si ráda přečtu, to mě zajímá.“ 

Jindřiška (64) 

 

„Hodně čtu… nejradši mám romány…“ 

Božena (76) 

 

„Čtu co mi přijde pod ruku. Mám ráda románky, detektivky, historický romány. Co 

kde je tak všechno přečtu.“ 

Jana (69) 

 Co mě však na rozhovorech velmi překvapilo byl fakt, ţe nikdo z patnácti 

dotázaných seniorů z obou vesnic nenavštěvuje místní knihovny. Obě obce totiţ mají 

vlastní knihovny, které sice nejsou tak obrovské jako knihovny ve městech, nicméně i tak 

ĉítají tisíce titulů, ze kterých by si kaţdý pár knih urĉitě vybral. Navíc jsou obě zahrnuty do 

urĉitého programu, který pořádá okresní město. V tomto programu má kaţdá menší 
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knihovna na venkově na dva měsíce půjĉených 30 moderních kníţek různých ţánrů, které 

se po těchto dvou měsících opět přemístí do další knihovny v další vesnici. Takto mají tedy 

i ĉtenáři na venkově moţnost přeĉíst si nové tituly, na které by jejich knihovna sama 

neměla peníze. Nicméně jak uţ jsem uvedla výše – nikdo z oslovených seniorů knihovnu 

pravidelně nevyuţívá. Někteří uvádí, ţe mají doma i tak kníţek dost, jiní si půjĉují kníţky 

od kamarádek, ostatní přiznávají, ţe je to vlastně ani nenapadlo. 

„Do knihovny nechodím, mám hodně vlastních knížek nebo snacha si to někde 

půjčuje, tak to čteme spolu.“ 

Božena (76) 

 

„Do knihovny ne. Spíš si vyměňujeme s kamarádkama, od někoho dostaneme nebo 

někde seženeme, tak si to potom půjčíme.“ 

Jana (69) 

 

„Knihovnu nevyužívám. Já mám takových knih, který jsem si nakoupila, když jsem 

byla v klubu čtenářů a říkala jsem si, že až budu v důchodu, tak to všechno přečtu a stejně 

to nestíhám.“ 

Martina (71) 

4. 3. 5. 4. Sledování televize 

 

 Ve všech výzkumech uvedených výše patří právě sledování televize na ţebříĉek 

nejĉastějších aktivit a to nejen u seniorů. Právě senioři jsou ale ti, kteří skuteĉně televizi 

zapínají kaţdý den. Z patnácti oslovených seniorů na venkově ji opravdu denně zapnou 

všichni. I zde však můţeme nalézt rozdíly mezi muţi a ţenami. Zatímco ţeny většinou 

zapínají televizi aţ veĉer kolem páté hodiny, oslovení muţi ji zpravidla průběţně sledují jiţ 

od rána.  

„Většinou jí zapínám až kolem tý sedmý večer na zprávy a vypínám jí, než jdu spát, 

tak kolem tý jedenáctý.“ 
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Jana (69) 

 

„U televize jsem tak od těch šesti, kdy dávají Prostřeno, tak do těch jedenácti…“ 

Martina (71) 

 

„Já tak tu televizi pouštím tak kolem tý osmý, tak do těch desíti, půl jedenáctý… 

přes den se na ní vůbec nedívám… v létě vůbec ne a v zimě málokdy, ale spíš taky ne.“ 

Marie (65) 

 

„Ráno vstanu, skočím do krámu pro rohlíky, pustím televizi, nějaký zprávy, 

sport…“ 

Roman (66) 

U muţů pak na ţebříĉku sledovanosti jasně vedou různé sportovní pořady, ať uţ 

sportovní dokumenty ĉi přímé přenosy různých druhů sportů. Nejoblíbenější je 

samozřejmě fotbal a hokej, nicméně všichni oslovení muţi přiznávají, ţe se rádi podívají 

téměř na jakýkoliv sport, který zrovna v televizi běţí. Obě pohlaví potom většinou 

pravidelně sledují televizní zpravodajství, pořady o politice a samozřejmě i nějaké seriály. 

K nejoblíbenějším seriálům patří Ulice a Ordinace v Růţové zahradě. Zde je důleţité 

zmínit, ţe i muţi sledují stejné seriály jako ţeny. Ĉásteĉně to ale můţe být tím, ţe stále ţijí 

v párech a většinou mají doma jen jednu televizi, takţe se musí ĉasto jeden druhému 

přizpůsobit. Stejně tak se mi dvě oslovené zmínily, ţe s muţem sledují některá sportovní 

utkání. Znaĉná ĉást seniorů také uvedla, ţe rádi sledují různé soutěţní pořady, ţeny se opět 

rády podívají na nějaký romantický film. Naopak pět z oslovených seniorů uvedlo, ţe 

nemá rádo americké seriály a ţe naopak na jejich vkus je v televizi i přes den aţ moc 

násilí. 

„Večer bez zpráv bych nemohl existovat, bez toho, co se děje ve světě, a pak 

samozřejmě nějaký ten pořad, i když se mi řada pořadů nelíbí, vzhledem k tomu, že je to 
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hrozně agresivní a jako učitel jsme vždycky vedli spíš děti k tomu, aby to násilí bylo co 

nejmenší…“ 

Mojmír (80) 

 

„Strašně mě baví ty sportovní pořady… dneska se to mísí… dříve to byl jenom 

fotbal a hokej a dneska to je futsal, florbal a teď jsou různá mistrovství a je toho tolik… a 

tak se snažím to všechno sledovat… potom zprávy v každým případě, tu dvacetčtyřku 

sleduju furt… to politický dění mě zajímá… a teďka taky koukám na tu Ulici…“ 

Drahoslav (79) 

 

„Taky koukám na Šlágr, hlavně protože tam jsou písničky z mýho mládí… na 

seriály koukám taky, třeba na Ulici, nebo já koukám na ten Přístav.“ 

Vladislav (69) 

 

„Tak odpoledne se dívám většinou na Primu, tam jsou nějaký seriály takový, Rex a 

podobně, potom nějakou romantiku od Pilcherky, potom se podívám na zprávy a nějakej 

ten seriál no…“ 

Markéta (72) 

 

„No tak na tu Ulici koukáme, já koukám na tu Ordinaci a většinou, když mě to pak 

nebaví ta televize, tak to vypnu a čtu.“ 

Jitka (64) 

 Z rozhovorů také vyplývá, ţe senioři mají zavedený tzv. „seriálový ţivot“. To 

znamená, ţe televizi zapínají pravidelně v tolik a tolik hodin a poté se dívají denně na 

stejné pořady, neţ jdou zase znovu spát.  
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„Tak třeba teď v zimě to zapnu tak v těch pět na první zprávy, potom si dám AZ 

kvíz, pak Prostřeno… no a pak tak nějak koukám, co dávají, než jdu spát…“ 

Milena (80) 

Důleţité je ale zmínit, ţe se jedná skuteĉně většinou o kaţdodenní rutinu, pokud 

však mají nabídku jiné aktivity, například posezení s přáteli ĉi s rodinou, rádi nechají 

televizi vypnutou a věnují se jiné aktivitě.  

„No koukám na tu Ulici nebo mám Ordinaci, ale taky ne pravidelně. Třeba v létě 

kolikrát nejsem ani v tu dobu doma nebo někdy přijdou třeba mladý na návštěvu…“ 

Marie (65) 

Většina oslovených také přiznává, ţe většinou se prostě dívají na to, co zrovna 

v televizi běţí. Jen velmi malá ĉást z oslovených sleduje i filmy nahrané na DVD nebo 

flash disku. Přestoţe většina z nich tuto moţnost má (například filmy na DVD nebo na 

disky jim filmy stahují děti), nevyuţívá ji.  

4. 3. 5. 5. Rodina 

 

Kapitolu rodina jsem se rozhodla zařadit pod téma volný ĉas ihned po několika pár 

prvních rozhovorech. Kdyţ jsem se totiţ seniorů ptala, jak tráví svůj běţný den, zaĉaly 

slova rodina, děti, vnouĉata padat stále ĉastěji. 

Zajímavé je, ţe téměř nikdo z nich nezmínil rodinu přímo jako koníĉek, nicméně 

kdyţ jsem se jich přímo zeptala, zda se dá říci, ţe je vlastně rodina také takovým 

koníĉkem, nebo jestli je to jedna z ĉinností, kterou rádi tráví volný ĉas, všichni bez váhání 

odpověděli, ţe ano. Opět můţeme vidět na předchozích výzkumech (kap. 3. 3. 2. Sociální 

pole, str. 38), ţe rodina skuteĉně hraje v ţivotě souĉasných seniorů obrovskou roli. 

Setkávání s rodinou patří mezi jejich radosti a z rozhovorů vyplývá, ţe i kdyţ mají na práci 

něco jiného nebo se zrovna věnují jakékoliv jiné ĉinnosti, má rodina většinou v jejich 

ţivotě naprostou přednost.  

„Jo, určitě, rodina je pro mě vždycky na prvním místě… Já jim ráda vařím i peču a 

rodina to snad ocení, je to těší a mě taky […] A hodně se navštěvujeme i s těma mladejma 

vnučkama – jedný je čtyřiadvacet, druhý dvaadvacet a třetí devatenáct, tak i s nima si 
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rozumim, skleničku si dáme, popovídáme si […] řekla jsem Vám to jednou a řeknu Vám to 

znovu – rodina vždycky na prvním místě!“ 

Marie (65) 

 

„Rodina je jedinej největší koníček! Určitě! Děti a vnoučata, vnoučat mám sedm a 

jedno pravnouče, takže jsem vždycky ráda, když přijedou.“ 

Kamila (72) 

 

„Veškerý narozeniny, svátky, tak to se sejdeme jako rodiny a jsme všichni 

pohromadě, takže to přináší takovej ten vzájemnej společenskej kontakt mezi rodinami a 

myslím si, že je to tak správně, protože znám rodiny, který se třeba vůbec nestýkaj a to si 

myslim, že je smutný jako…“ 

Mojmír (80) 

Samozřejmě se i u dotázaných seniorů najdou případy, kdy je rodina takzvanou 

povinností. Hodně babiĉek a dědeĉků musí alespoň obĉas pohlídat svá vnouĉata, přestoţe 

se jim to ne vţdy hodí. Přesto si však nikdo z dotázaných nestěţoval. Rodina je totiţ u 

většiny z nich skuteĉně na prvním místě.  

„No a pak taky jezdím ještě ob týden do školy pro vnučku, tam jí vezvedávám a 

jsem s ní až do večera, takže to mi zabere celý dopoledne… ale mě to nevadí, je to pro mě 

takové hezké zlo… někdy se mi nechce, ale jsem s ní hrozně ráda“ 

Martina (71) 

 

„Tak vnoučata jsou moje radost i starost, já je hlídám ob tejden pravidelně, tak 

někdy je to s nima těžký, ale taky se určitě dá říct, že patřej k mojim koníčkům.“ 

Ivana (69) 

Z rozhovorů také vyplývá, ţe souĉasní senioři na venkově mají urĉité ĉinnosti, 

které nedělají ani tak pro sebe, ale právě pro své děti a vnouĉata. Ať uţ se jedná o 
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pěstování ovoce a zeleniny nebo chování zvířat pro jejich vajíĉka a maso. V kapitole ĉ. 

4.3.4.3. Hospodářství (str. 54-56) řada z nich uvádí, ţe vypěstované věci jen z malé ĉásti 

pouţívají pro svou vlastní potřebu, většina jde převáţně jejich rodině. Co se týĉe seniorek, 

které svůj ĉas rády tráví nějakým druhem ruĉních prací – pletením, vyšívání, háĉkováním, 

ţehlením a podobně, i zde zcela jednoznaĉně vede odpověď, ţe to vlastně dělají nejraději 

pro děti nebo vnouĉata, nikoliv pro sebe.  

4. 3. 5. 6. Počítač 

 

Tři z dotázaných seniorů uvedli, ţe svůj volný ĉas také rádi tráví u poĉítaĉe, dva 

umí s poĉítaĉem pracovat, nicméně ho nevyhledávají a zbylých deset oslovených seniorů 

poĉítaĉ nikdy nemělo, nemá a ani mít nechce. Ti, kteří poĉítaĉ aktivně vyuţívají (dvě ţeny 

a jeden muţ), jej pouţívají především ke kontaktu s přáteli a hledání informací. Hledáním 

informací zde potom myslí především sledování zpráv a bulváru, hledání zajímavostí, o 

kterých někde slyšeli nebo například zjišťování výsledků různých sportovních utkání. 

Všech pět dotázaných seniorů, kteří umí s poĉítaĉem pracovat také uvedlo, ţe s ním museli 

pracovat ještě v předchozím zaměstnání, kde je to bavilo, a proto si jej také později pořídili 

domů. Ostatní dotázaní poĉítaĉ v práci nevyuţívali, proto jej ani nevlastní a vlastně je to 

ani neláká. 

„Taky každej den něco dělám na počítači, to mě hodně baví, přes skype hodně 

s kamarádkou tam kecáme a tak […] Já jsem měla počítač v práci, tím pádem pro mě 

nebyl cizí no a pak, když jsem šla do důchodu, tak jsem si ho taky pořídila no a pak jsem se 

na něm ještě víc zdokonalila díky vnoučatům a zeťákovi.“ 

 

Martina (71) 

 

„No tak většinou nějaký ty klípky ze společnosti, a protože si nekupuju denní tisk, 

tak se tam taky koukám na zprávy.“ 

Markéta (72) 
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„To, co potřebuju, tak si tam najdu, hry to ne, ale když mě něco zajímá tak se jdu 

podívat… Já jsem ho měl v práci a pak jsem si ho rok před důchodem koupil i domu.“ 

Vladislav (69)  

 

„Ne, počítač ne… to já jsem na to antitalent.“ 

Jitka (64) 

 

„Počítač mě neláká. Když jsem ho nepotřebovala dříve, tak teď už vůbec ne.“ 

Milena (80) 

 

„Já nedělám nic na počítači, i všechny ty kroniky, co dělám a ty knížky tak všechno 

píšu ručně… Stalo se jednou, že jsem něco zkoušel psát na počítači… padesát stran jsem 

napsal… a ono se mi to ztratilo. Tak to jsem zanevřel a počítač už ne.“ 

Mojmír (80) 

 

4. 3. 5. 7. Rozdíl zima x léto 

 

Jelikoţ řada oslovených v rozhovorech odpověděla, ţe jim pěstování ovoce, 

zeleniny a květin zabírá celkem hodně ĉasu, zajímalo mě i to, jak senioři tráví svůj volný 

ĉas v zimě, kdyţ jim tato starost odpadne. Stejně tak hodně z oslovených uváděla jako 

svou oblíbenou ĉinnost jízdu na kole. Ani jednu z nich však nemohou v zimě provozovat. 

Odpovědi na tuto otázku však nebyly jednoduché. Z rozhovorů vyplývá, ţe řada seniorů si 

rozdíly mezi létem a zimou ani tolik neuvědomuje. V zimě se prý zase musí starat o topení, 

uklízet sníh a podle jejich slov je pořád co dělat. Jediné, co větší ĉást z oslovených zmínila, 

bylo, ţe v zimě tráví spíše více ĉasu díváním se na televizi, zatímco v létě jsou obĉas i dny, 

kdy televize zůstane vypnutá.  
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„No tak v zimě jsem v dílně už málo… hlavně i když v tý zimě se uklízí dvůr nebo 

okolo něco richtovat... ono je furt co dělat. Když si člověk vymejšlí, tak ono je furt co 

dělat.“ 

Roman (66) 

 

„No tak v zimě zase uklízíme sníh a topit se musí, to je pořád něco, no…“ 

Jindřiška (64) 

 

„V zimě hlavně televize, to je člověk zalezlej doma… no občas jdeme s babičkou na 

procházku, ale to bývá málo.“ 

Vladislav (69) 

 

4. 3. 6. Organizované volnočasové aktivity  

 

Jak je jiţ uvedeno výše v kapitole ĉ. 3. 2. (str. 31), jsou pojmem organizované 

volnoĉasové aktivity myšlené takové ĉinnosti, které senior nevykonává spontánně, nýbrţ 

se odehrávají pravidelně, a to pod vedením nějaké osoby, která celou skupinu vede.  Na 

základě rozhovorů jsem zjistila, ţe senioři vlastně ani neví, co si pod pojmem 

organizované volnoĉasové aktivity mají představit. Z patnácti oslovených seniorů a 

seniorek jen ĉtyři z nich měli nějakou představu o tom, co by asi do této skupiny mohlo 

patřit. Všem jsem tedy pojem nejprve vysvětlila a na základě toho jsem se snaţila zjistit, 

zda se senioři ve svém volném ĉase věnují i nějakým takovýmto aktivitám, přiĉemţ opět 

pouţívám rozdělení těchto aktivit do ĉtyř skupin na základě své bakalářské práce. Přesto 

však nebylo jednoduché informace týkající se organizovaných volnoĉasových aktivit od 

seniorů získat. Zatímco rozhovory týkající se toho, jak sami tráví svůj volný ĉas, probíhali 

velmi mile a senioři mi ţivě vypravovali o tom, co a kdy rádi dělají, v této ĉásti velká ĉást 

z dotázaných zaĉala odpovídat jednoslovně a téměř na všechno negativně. Proto mi v tuto 

chvíli dalo velkou práci získat od nich alespoň nějaké informace a neustále jsem se musela 
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dotazovat na nové a nové věci a neustále pouţívat otázku „Proĉ?“, na kterou sami senioři 

ĉasto neuměli zformulovat jednoznaĉnou odpověď. 

4. 3. 6. 1. Vzdělávání 

 

Jak jsme se jiţ doĉetli výše, patří pod tuto skupinu především celoţivotní 

vzdělávání formou univerzit třetího věku. Všech patnáct oslovených seniorů tento pojem 

zná, zájem z jejich řad je však téměř nulový. Většina seniorů tvrdí, ţe by uţ uĉení se 

nezvládala, ţe si pomalu nepamatují, co bylo vĉera, natoţ jít někam studovat.  Za tímto 

tvrzením si bohuţel stojí i přes mou argumentaci, ţe je vše přizpůsobeno věku úĉastníků, a 

ţe hodina vypadá rozhodně jinak neţ hodina na běţné škole. Ostatní dotazovaní přiznávají, 

ţe je studia nelákala ani za mlada, ţe na uĉení nikdy nebyli a ve svém věku uţ vůbec ne. 

Z oslovených muţů neměl skuteĉně zájem nikdo – naopak, kdyţ jsem se o univerzitách 

třetího věku zmínila, skoro všichni se zaĉali smát a téměř tuto otázku nebrali váţně. 

Z dotázaných seniorek by studium vysoké školy alespoň trochu lákalo jen dvě z nich. I ony 

však pochybují o svých moţnostech a jako velkou nevýhodu také uvádí dojíţdění. Cesta 

z Dolní do Prahy (kam to mají asi senioři nejblíţe) trvá alespoň hodinu + něco přímo na 

místo urĉení, z Dolní by pak ĉas strávený na cestě velmi přesahoval dvě hodiny. Téměř 

všichni z oslovených také uvádí, ţe je studium v jejich věku nikdy ani nenapadlo a 

z rozhovorů a z chování seniorů lze vyĉíst, ţe tento druh volnoĉasových aktivit je pro ně 

opravdu spíše tabu.  

„Já bych to nezvládl, určitě ne… jak se říká já už sem zlenivěl (směje se)… já a 

studovat (směje se)…“ 

Ondřej (68) 

 

„No ty univerzity – to by mě třeba i lákalo, já bych byla schopná možná i tu 

vysokou školu vystudovat, protože co takhle zapomenu nebo tak, tak já zase dohoním pílí, 

jo, ale to prostě všechno daleko od mýho bydliště a asi i časově a finančně náročný.“ 

Martina (71) 
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„To asi ne… já si myslím, že až úplně přestanu pracovat, tak mi bude sedmdesát, 

ne-li víc a to už asi ne… on už to i člověk potom hůř dostává do sebe… to už bych určitě 

nešla.“ 

Ivana (69) 

 

„Jéžiš (směje se)… teď na starý kolena se jít učit… (směje se)… to fakt ne.“ 

Jitka (64) 

 

„Já už zapomínám, protože třeba o něčem se bavíme a já si za chvíli nemůžu 

vzpomenout o čem… už to není ono, no…“ 

Vladislav (69) 

 

4. 3. 6. 2. Klubová činnost 

 

Aĉkoliv si pod pojmem klubová ĉinnost můţeme představit skuteĉně jakýkoliv 

volnoĉasový krouţek, i zde byl téměř problém z rozhovorů zjistit, zda senioři nějaký 

takový znají, a zda by o nějaký měli zájem ĉi nikoliv.  

Nikdo z oslovených muţů ţádnou takovouto aktivitu nezná, neví o ţádné v okolí a 

ani se ţádné nevěnuje. Skuteĉně u všech muţů byla odpověď na tuto otázku vţdy 

negativní. Na jednu stranu to moţná vyplývá jiţ z toho, ţe všichni z nich mají nějakého 

svého vlastního zajímavého koníĉka, který jim zabírá relativně dost ĉasu, proto se ani o 

další aktivity nezajímají. Naopak u ţen byla jiţ odpověď ĉasto kladná. Ve vesnici Horní 

funguje jiţ několik let taneĉní krouţek, který je spojením moderního a tradiĉního tance. 

Spolek zaloţily před několika lety přímo seniorky z vesnice. Tyto ţeny totiţ chtěly zpestřit 

jednu taneĉní zábavu, a proto se rozhodly přijít s netradiĉním a zábavným vystoupením. 

Vystoupení mělo u publika obrovský úspěch a i samy úĉastnice si ho moc uţily. Proto se 

posléze rozhodly, ţe budou s vystoupením pokraĉovat i nadále, a ţe na další zábavu 

vymyslí opět něco nového. Od té doby se schází pravidelně jednou týdně v místní 

Sokolovně. Nejprve se jednalo ĉistě o trénování nových vystoupení (sbor tanĉících 
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seniorek totiţ zaĉal být rychle populární, a tak ĉasto jezdil tanĉit jako překvapení na 

zábavy a plesy i do okolních vesnic), v souĉasné chvíli se však jedná ĉásteĉně i o cviĉení. 

Seniorky se schází kaţdou středu veĉer, kde nejprve půl hodiny cviĉí – buď formou 

protahování na karimatkách, nebo formou odlehĉeného aerobiku s tancováním. Záleţí na 

lektorce. Zbytek hodiny potom trénují nové předtanĉení. Jelikoţ je souĉástí místní 

Sokolovny také malá hospůdka, jde potom většina z nich ještě tam na skleniĉku a „na 

pokec“. Z šesti oslovených seniorek z Horní se ĉtyři z nich tohoto cviĉení pravidelně 

úĉastní. Je však důleţité zmínit, ţe se v souĉasné chvíli nejedná jen o skupinu seniorek. 

Jelikoţ se jedná o malou vesnici a jsou zde jen omezené moţnosti volnoĉasových aktivit, 

přidaly se k tomuto souboru v postupu ĉasu i další ţeny v produktivním věku, následně i 

pár studentek. V souĉasné chvíli má soubor asi třicet ĉlenů, ze kterých je asi osmnáct 

seniorek, dvě studentky a ostatní ţeny v produktivním věku. Přesto však podle slov všech 

úĉastnic sbor funguje tak, jak má a věkové rozdíly jsou zde jen k uţitku, neboť alespoň 

přináší něco nového.  

„Tak chodím pravidelně na to tancování […] Nejdříve tam tancujeme ty naše 

tanečky a potom půl hodiny cvičíme na tu kondici nebo na těch karimatkách […] A taky 

jezdíme pak takhle spolu třeba na večeře, tak si tam takhle pocintáme, dáme si večeři… je 

to docela dobrý, no ...“ 

Jindřiška (64) 

 

„ No chodíme cvičit už asi deset let a ten taneční kroužek, to máme dohromady… s 

nima jezdíme i na ty zájezdy […] Je tam několik věkových kategorií, ale to vůbec nevadí… 

i na soustředění jezdíme a to je moc hezký vždycky.“ 

Kamila (72) 

 

V Dolní bylo před několika měsíci otevřeno takzvané Rodinné centrum, které 

nabízí celou řadu volnoĉasových aktivit. Přes hodiny angliĉtiny a keramiku aţ po cviĉení 

pro seniory. Také toto cviĉení probíhá jednou týdně a je realizováno spíše formou 

protahování a uvolňování. Dvě z oslovených seniorek z Dolní jej také pravidelně 

navštěvují a nemohou si ho vynachválit.  



79 
 

„Já chodím na to cvičení, no, máme to jako přímo pro seniory a takový je to jako 

takový rehabilitační nebo uvolňovací cvičení.“ 

Ivana (69) 

Zajímavé je, ţe aĉkoliv jsou od sebe tyto dvě vesnice vzdálené pouhé ĉtyři 

kilometry, téměř nikdo z Horní o tomto Rodinném centru a o jeho moţnostech nevěděl. Jen 

dvě seniorky z Horní se o něm dozvěděly od známých, kteří ţijí v Dolní. Ostatní o něm 

vůbec nevěděli. Přitom se v něm skuteĉně nabízí celá řada velmi zajímavých krouţků. 

Kromě výše zmíněného cviĉení bohuţel nejsou jen pro seniory, i tak jsou však některé 

z nich opravdu zajímavé. Kromě jiţ zmíněné keramiky a angliĉtiny sem patří například 

kreativní kurzy, jóga, výuka hry na kytaru, tvořivý krouţek pro všechny bez rozdílu věku, 

Nordic Walking, Latinotance a dále pak nepravidelné akce jako jednodenní výlety, 

jarmarky a další. O tyto kurzy však z řad seniorů není vůbec zájem. Proĉ tomu tak je se 

dozvíme v následujících kapitolách.  

Co se dalších organizovaných krouţků a klubů týĉe, i zde jsem se musela 

oslovených dotazovat několikrát, přiĉemţ jsem se snaţila volit takové aktivity, které byly 

blízko jejich neorganizovaným volnoĉasovým aktivitám. Tak například – pokud mi 

seniorka uvedla, ţe ráda plete, ptala jsem se, zda ví nebo by měla zájem o nějaký kurz 

pletení, kde by se pravidelně scházelo více ţen, vyměňovaly si zde tipy a návody a vţdy 

spoleĉně pletly něco, co by pak mohly porovnat. Zajímavé je, ţe aĉkoliv byla v první chvíli 

většinou negativní – opravdu, odpovědí na tuto otázku bylo ĉasto velmi razantní ne – po 

chvíli našeho rozhovoru ĉást seniorek přiznala, ţe pokud by byl takovýto krouţek přímo u 

nich ve vesnici a byl by finanĉně dostupný, asi by se jej také alespoň několikrát zúĉastnila.  

„Ne! Na tohle já nejsem… vždycky jsem si všechno dělala po svým […] Kdyby to 

bylo přímo tady jako kroužek? No já nevím, nikdy jsem o tom takhle nepřemýšlela. Možná 

by tady i ta možnost byla, že bych se tam šla podívat…“ 

Marie (65) 

 

„No já nevím… kdybych možná konkrétně viděla, o co jde… kdybych třeba viděla 

nějakej seznam, na co se můžu jít podívat, tak bych třeba i šla.“ 

Milena (80) 
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„No tak zájem by asi byl, ale tady nic takovýho není nebo o tom aspoň nevím.“ 

Markéta (72) 

I v tuto chvíli se však jedná opět jen o ţeny, nikdo z muţů, ani přes mé různé 

otázky opravdu nemá zájem o to někam pravidelně chodit a tam něco pravidelně dělat. 

Kaţdý má vlastního koníĉka, kterého si rád ale dělá sám, jak chce a kdy chce.  

„Ne… na to já nemám čas… jak jsem říkal, tak se hodně věnuju tomu psaní těch 

kronik, to mě baví, a na nic jinýho už mi ani nezbejvá čas.“ 

Mojmír (80) 

 

„Ne to mě nezajímá tohleto… vždyť já už ani na to nemám čas s tím vším, co pořád 

dělám.“ 

Drahoslav (80) 

Zároveň ale řada seniorů a seniorek přiznává, ţe uţ jsou na jakékoliv volnoĉasové 

aktivity jednoduše pohodlní. Dříve prý by moţná ještě něco podnikli, ale v tuto chvíli 

někam jet nebo jít a pravidelně? To není nic pro ně. Proto většinou všichni tráví ĉas doma, 

u televize nebo ĉinnostmi, které mohou dělat kdykoliv nezávisle na denní době. 

„No… tady to není a nikam bych nedojížděla… no a teď už mám taky ráda ten svůj 

klid, na kterej jsem zvyklá… člověk už je pohodlnej.“ 

Božena (76) 

 

„Víš co… my už jsme taky peciválové… já to řeknu tak, jak to je… jsme už prostě 

pohodlný.“ 

Vladislav (69) 
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„A já se pak taky těším, když už si jenom natáhnu nohy a odpočinu si a nemusím 

dělat nic.“ 

Milena (80) 

4. 3. 6. 3. Cestování 

 

Jak je jiţ uvedeno v kapitole 4. 3. 5. (str. 61-63), patří cestování mezi oblíbené 

aktivity velké ĉásti z dotázaných seniorů. Přestoţe většina z nich ráda cestuje sama – tedy 

po vlastní ose a s přáteli – v rozhovorech se několikrát objevil fakt, ţe opět velká ĉást 

dotázaných vyuţívá i organizovaný typ cestování. V tomto případě se však nejedná o 

zájezdy urĉené přímo pro seniory. Bohuţel takovouto zkušenost nemá ţádný z dotázaných. 

Přesto však řada z nich jede někam na výlet, do divadla, ĉi na výstavu – pokud ji ovšem 

organizuje přímo obecní úřad Horní ĉi Dolní, eventuálně obecní úřad další ze sousedních 

obcí. A tyto zájezdy skuteĉně úřady ĉas od ĉasu organizují – objednají autobus a vstupenky 

na představení, ĉi výstavu, eventuálně zprostředkují i výlet s výkladem. Zajímavé je, ţe 

pokud je tu tato moţnost, vyráţí na výlet ĉi akci s obecním úřadem téměř všichni dotázaní. 

Někteří přiznávají, ţe s nimi jiţ nejezdí například na výlety, a to ze zdravotních důvodů, 

kdyţ ale jedou do divadla nebo na výstavu, tak jedině touto formou.  

„Taky ráda jezdím do divadla nebo na nějakej koncert, to třeba taky pořádá často 

obecní úřad, tak jedu s nima.“ 

Jana (69) 

 

„Taky obecní úřad tady pořádá nějaký ty zájezdy do divadel třeba, nebo na 

Zahradu Čech do Litoměřic, tak to taky vždycky jedu se podívat.“ 

Marie (65) 

„Jo tak to taky občas jedu když mám na to něco našetřeno… ne vždycky jako třeba 

moje sestra, ta to má moc ráda, ale taky se občas jedu podívat. Hlavně když je to takhle od 

obecního úřadu, když to pořádá, tak to je dobrý, že je to i s dopravou a tak no.“ 

Kamila (72) 
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„Já teďka pojedu pátýho listopadu. To tady pořádají výbory z několika vesnic, je to 

tady kousek v kulturáku a zpívají tam nějaký ty ze Šlágru dechovku a to jede autobus, je to 

svoz od výboru, tak to pojedeme s holkama…“ 

Jitka (64) 

 

Stejně tak v Horní funguje urĉitá spoleĉnost, říkejme jí třeba „Cestuška“, která 

pořádá zájezdy nejen po celé Ĉeské Republice, ale také například do zahraniĉí na vánoĉní 

trhy, ochutnávku vín, veletrhy a podobně. Vzhledem k tomu, ţe majitelkou cestovky je 

rodaĉka z Horní, vytiskne vţdy urĉité mnoţství letáků, které po Horní roznese. Lidé si pak 

mohou vybrat, kolik zájezdů chtějí, staĉí se u paní nahlásit, a opět mají zajištěn skvělý 

výlet i s výkladem. A opravdu i tuto sluţbu vyuţije alespoň jednou roĉně několik seniorů 

z vesnice Horní.  

„Nebo taky tadyhle s paní a s tou její Cestuškou jezdíme, to jsme byli třeba ve Vídni 

minule nebo třeba na Moravě v těch sklípkách a tak. Ona vždycky něco připraví a pak nám 

přijde takovej letáček, kde si člověk může vybrat, co ho zajímá.“ 

Ondřej (68) 

Jelikoţ do kategorie Cestování řadím ve své bakalářské práci i Předváděcí akce, 

ptala jsem se seniorů samozřejmě i na to, zda mají s nějakou takovouto akcí vlastní 

zkušenost. Všichni z dotázaných seniorů uvedli, ţe samozřejmě ví, o co se jedná, neboť 

kaţdou chvíli najdou ve schránce nějakou pozvánku na zájezd spojený s předváděním 

zboţí. Většina však takovéto pozvánky ihned vyhazuje. Ve spojitosti s předváděcími 

akcemi však senioři ĉasto uvádí různé podomní prodejce, kteří se jim buď snaţili prodat 

nějaké zboţí, nebo je „nutili“ podepsat smlouvu, která jim měla přinést levnější plyn, 

elektřinu nebo telefon. Velká ĉást ze seniorů také uvádí, ţe se minimálně jednou spálila a 

smlouvu skuteĉně podepsala nebo něco koupila. Naštěstí jim někdo z rodiny pomohl 

smlouvu zrušit ĉi zboţí vrátit. Od té doby jsou ale rozhodně opatrní a dávají si pozor. 

„Ne já bych na to nešla, vždycky to vyhazuju… ale pořád někdo chodí, vždycky 

ťukaj na okno, ale to já už nereaguju… jednou mě jeden ukecal na plyn, tak to jsem se 

spálila, ale naštěstí mi to pak dcera vyřídila zpátky.“ 

Markéta (72) 
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„No já na to moc nejezdím, protože slýchám, jak to dopadá… ale byla jsem asi 

dvakrát tady v Horní, tam nabízeli nějaký hrnce za strašnou sumu, tak to jsem si nic 

nepořídila a pak se to nějak rozkřiklo, že je to takový pochybný no […] A pak tady zvoní 

každou chvíli někdo a nabízí ti odběry elektriky a plynu a telefony a takovýhle věci..“ 

Kamila (72) 

Přesto ĉtyři z oslovených byli alespoň jednou úĉastníky nějaké předváděcí akce. 

Devět z dotázaných potom zná alespoň jednoho ĉlověka, který na nějaké takové akci byl. 

Jedna ze seniorek se dokonce na akci nechala přesvědĉit a předváděnou věc si koupila. 

„Jo byla… to mě taky holky ukecaly, abych jela s nima… jenomže ono se to tak 

bralo, že nás to vůbec nenapadlo, protože voni říkali, že je to jako výstava a prodej koření. 

Tak jsme říkaly, že pojedem, aspoň si tam třeba budeme moct něco koupit. No a ona se 

z toho vyklubala tadyta akce… No a pak pár lidí vybrali, tak vybrali mě. Jenomže já 

vždycky když jsem na to koukala v televizi, tak jsem si říkala – jak můžou bejt lidi tak blbý 

a nechat se ukecat – jenomže voni to tak uměj vopravdu, že já jsem na to taky kejvla. Byl to 

vysavač a nějaká podložka, že to léčilo, nebo co, vobojí asi za dvacet tisíc. No a von hned 

jako peníze, jenže já jsem u sebe žádný neměla, tak von byl jako hned vochotnej, že mě 

vodveze. Já ale říkám, že nemám ani doma, tak to hned von, že mě vodveze někam 

k bankomatu, jenomže to já zase nemám ráda jezdit někam s cizím člověkem, no tak von že 

mi to přiveze druhej den domu.  No ale doma už mi to tak nějak došlo, že jsem asi udělala 

pitomost, tak jsem to říkala manželovi, kterej vzal počítač a zavolal na nějakou organizaci, 

kde s těmahle věcma radili. Tak vzal telefon a zavolal tam a voni mu řekli, že prej to 

nemusíme přebírat, když to ještě nemáme zaplacený, že to není naše povinnost. Tak von 

potom přijel, tak mu manžel řek, že si nic brát nebudem. A von hned – no počkejte, 

počkejte, paní už to podepsala, tak si to vzít musí. No ale von mu řek, že si našel na 

internetu nějakou tu organizaci, kde s tím raděj důchodcům a tam nám řekli, že to nemáme 

brát. Tak začal bejt takovej nepříjemnej a pak nějakýmu šéfovi volal, ale tomu řekl manžel 

to stejný, tak na něj začal křičet, ale ten se nenechal, tak jsme si to nakonec nevzali … 

akorát jsme museli řidiči zaplatit asi sto padesát korun za cestu…“ 

Jitka (64) 
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 V souĉasné chvíli ale z rozhovorů jasně vyplývá, ţe všichni dotázaní senioři ţijící 

na venkově jsou jiţ o předváděcích akcích a podomním prodeji pouĉeni. Většina z nich se 

sice pouĉila omylem, který udělala, důleţité však je, ţe v dnešní době jiţ nikomu 

neotvírají, s nikým se nebaví, nikomu nevěří a na podobné zájezdy ani nejezdí. Z velké 

ĉásti za to dozajista můţe i jiţ výše zmíněný film Sylvie Dymákové – Šmejdi. Sama 

autorka totiţ po odvysílání filmu zaĉala spolupracovat s deníkem Blesk (který řada seniorů 

nejen na venkově denně odebírá), kde byla celá kauza a film po několik měsíců detailně 

rozebírány. Tak se tyto informace dostaly i k seniorům, kteří ţijí na venkově a pomohly 

jim se těmto nepoctivcům lépe bránit. Zároveň někteří senioři v rozhovorech uvedli, ţe 

dříve (třeba před třemi, pěti lety) bylo letáĉků a podomních prodejců mnohem více, 

zatímco teď uţ se nabídka na předváděcí akce objeví spíše výjimeĉně. 

4. 3. 6. 4. Terapie 

 

Terapie, jakoţto jeden ze ĉtyř základních druhů organizovaných volnoĉasových 

aktivit pro seniory, byla tématem, o kterém senioři nevěděli skuteĉně vůbec nic. Musela 

jsem jim tedy představit nejen názvy urĉitých terapií, ale i to, co vlastně tyto terapie 

znamenají. Při rozhovorech bylo vidět, ţe si většina spojuje pojem terapie spíše se 

zdravotními potíţemi, tudíţ buď ţádné nevyhledává, nebo se například úĉastní masáţí.  

„No tak jako ty terapie, to chodím jednou měsíčně na masáže tady v Dolní…“ 

Jana (69) 

Kdyţ jsem potom seniorům vysvětlila dané pojmy, většinou mi s úsměvem 

odpovídali, ţe tohle skuteĉně není nic pro ně. 

„Jéžiš nějaká terapie… to my si spíš tady s bábama pokecáme a děláme si terapie 

vlastní (směje se).“ 

Milena (80) 

 

„Ne to, ne… to ani neznám a ani mě to neláká…“ 

Drahoslav (79) 
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5. Závěr  

 

Z kvalitativního výzkumu formou polostrukturovaného rozhovoru jasně vyplývá, ţe 

souĉasní senioři na venkově preferují ve svém volném ĉase spíše jednu z forem 

neorganizovaných volnoĉasových aktivit. Znaĉná ĉást z nich tráví svůj volný ĉas 

především sledováním televize, setkáváním se s přáteli a rodinou, ĉetbou knih nebo 

luštěním kříţovek. Ze sportovních aktivit u nich jasně vítězí jízda na kole, kterou řada 

z nich uvádí i jako jeden ze svých koníĉků. Co se koníĉků samotných týĉe, řada seniorek 

svůj volný ĉas tráví nějakou z ruĉních prací – háĉkováním, vyšíváním, šitím nebo 

pletením. U seniorů muţů potom převládají koníĉky jako je houbaření, rybaření, práce se 

dřevem a ĉasto se také objevovala odpověď práce všeho druhu. Zde ale záleţí především 

na obecných faktorech kaţdého osloveného, jako je jeho sociální status, socioekonomický 

status, a osobnostní charakteristika (viz kapitola ĉ. 2.1. Problematika ĉasu v historickém 

kontextu, str. 22-23). Jako příklad lze uvést spojitost předchozího povolání se souĉasnými 

koníĉky a zájmy. Například Mojmír, bývalý vysokoškolský profesor a děkan jedné z fakult 

Univerzity Karlovy, tráví svůj ĉas nejraději psaním. Jeho největším koníĉkem je historie, 

tudíţ ve svém volném ĉase rád navštěvuje archivy, sbírá data a sepisuje kroniky nejen obce 

Horní, ale vydal i několik dalších publikací, které popisují ţivot v okolních vesnicích. 

Roman je zase vyuĉeným tesařem, tudíţ i v důchodovém věku nejraději pracuje se dřevem 

a ve své dílně vyrábí věci nejen k uţitku, ale i pro zábavu. Stejné je to u osobnostní 

charakteristiky. Marie například trávila celý ţivot svůj volný ĉas především v okruhu 

rodiny nebo blízkých přátel. Proto se ani v souĉasnosti nechce úĉastnit větších akcí, kde je 

hodně lidí, které sama nezná a raději preferuje koníĉky, které můţe vykonávat doma – jak 

chce a kdy chce. Podobné je to potom i se všemi ostatními oslovenými seniory z Horní a 

Dolní. Kaţdý rád dělá ve svém volném ĉase něco, co má urĉitou spojitost s jeho 

předchozím povoláním ĉi něco, na co je celý ţivot zvyklý. 

Pokud bychom potom měli jednotlivé aktivity seniorů rozdělit podle výzkumu 

volného ĉasu Sociologického ústavu ĈSAVz 60. let 20. století můţeme zjistit, ţe senioři na 

venkově se ĉasto věnují aktivitám manuálním (zahradniĉení, kutilství, ruĉní práce), 

fyzickým (jízda na kole, rybolov, houbaření), kulturně uměleckým typu receptivního 

(ĉetba, divadlo, televize) a spoleĉensky neformálním (rodina, přátelé). Řada z nich 

samozřejmě také vyuţívá pasivní odpoĉinek. Naopak aktivity kulturně umělecké typu 

tvořivého a interpretaĉního, jako jsou zpěv, hudba, nebo výtvarné umění, nebo různé hry, 
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sběratelská ĉinnost a divácké aktivity, u souĉasných seniorů ţijících na venkově tolik 

populární nejsou. Naopak senioři i dlouhá léta v důchodovém věku rádi vykonávají 

pracovní ĉinnost a řada z nich má vlastní hospodářství kde pěstuje ovoce a zeleninu a má i 

chovná zvířata, většinou slepice.  

Pokud se budeme ptát na funkce jednotlivých aktivit, převaţují zde ĉinnosti 

s funkcí rekreaĉní, kompenzaĉní, komunikaĉní a integraĉní (viz kap. ĉ. 2.3. Funkce 

volného ĉasu, str. 25). 

Co se organizovaných volnoĉasových aktivit pro seniory týĉe, je jasné, ţe oslovení 

senioři z venkova preferují především ty, které jsou spojené s cestováním. Dalším 

oblíbeným druhem je potom klubová ĉinnost, zde je řada krouţků, které by eventuálně 

seniory lákaly. V tomto případě se jedná především o ţeny, které by, pokud by se jim 

naskytla moţnost, navštívily nějaký zajímavý krouţek. Přestoţe většina z nich v souĉasné 

chvíli nenavštěvuje krouţek ţádný, nebo navštěvují jen výše zmíněné cviĉení a tancování, 

řada z nich přiznává, ţe by je lákalo i něco dalšího. Jedná se především o krouţky spojené 

s ruĉními pracemi – tedy háĉkování, vyšívání, pletení, ale objevovaly se i takové odpovědi, 

jako krouţek malířství, keramiky, nebo kreativní tvorby. Výše zmíněné krouţky však 

zaĉaly oslovené seniorky jmenovat aţ po tom, co jsem jim nějaké z nich představila, při 

otázce, zda jim nějaká konkrétní aktivita na vesnici chybí, senioři ĉasto odpovídali, ţe 

nikoliv, ţe jsou spokojení s tím, co zde mají.  

Při podrobnějších otázkách však vyšlo najevo, ţe u některých seniorů je celá řada 

zájmů, které by rádi dělali, jen je nikdy nenapadlo, ţe by tu mohla být ta moţnost. 

Z rozhovorů jasně vyplývá, ţe největším problémem u organizovaných aktivit je 

neinformovanost. Protoţe většina z dotázaných seniorů nepracuje s poĉítaĉem a nehledá si 

věci na internetu, nemá vlastně ani ţádnou moţnost, jak se o aktivitách dozvědět. Řada 

dotázaných uvádí, ţe o urĉitých moţnostech aktivit ví jen díky svým známým, kteří buď 

ţijí ve městě nebo vesnici, kde tyto aktivity přímo jsou, eventuálně se o nich dozvěděli od 

dalších známých. 

Největším problémem z hlediska úĉasti na organizovaných volnoĉasových 

aktivitách je tedy dle mého názoru neinformovanost. Jak je jiţ řeĉeno výše, například 

v kapitole ĉ. 4. 3. 6. 3. Cestování (str. 82-83). Pokud seniorům přijde přímo domů letáĉek, 

kde je jasně uvedeno, kde a jaká akce se koná, kolik to stojí a pořádá ji někdo, koho znají 

nebo s kým mají dobrou zkušenost, řada z nich tuto moţnost pravidelně vyuţívá. Pokud 
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ovšem o aktivitách v okolí neví, nemohou se jich samozřejmě ani úĉastnit. Například ve 

dvanáct kilometrů vzdáleném okresním městě funguje jiţ několik let Centrum pro seniory. 

To jednak sdruţuje všechny domovy pro seniory v okolí a jednak nabízí i seniorům ţijícím 

mimo tyto domovy různé zájmové krouţky, výlety a akce. O tomto centru nevěděl jediný 

z dotázaných seniorů, přestoţe funguje jiţ několik let a nachází se jen pár kilometrů od 

místa jejich bydliště. Toto centrum přitom pořádá kaţdý měsíc výlet – poslední byl 

například do centra Prahy s výkladem. Vzhledem k tomu, ţe všem úĉastníkům těchto 

výletů je většinou více neţ pětašedesát let, je jejich věku přizpůsobeno celé tempo výletu. 

Zároveň organizátoři vţdy vyjednají mnohem lepší finanĉní podmínky, neţ jsou seniorům 

běţně dostupné, a to nejen při návštěvě jakýchkoliv památek, ale i v případě výstav nebo 

divadelních představení. Seniorům tedy staĉí jen, dopravit se do okresního města, 

nasednout do autobusu a za opravdu velmi výhodných finanĉních podmínek se nechat 

dovést přímo do místa urĉení, kde stráví celý den se svými vrstevníky. Bohuţel o této 

moţnosti ví jen velmi málo seniorů ve vesnicích v okolí Centra pro seniory. 

Dalším velkým problémem je samozřejmě prostorový rámec (podrobněji o tomto 

tématu v kap. 3.3.1. Prostorový rámec, str. 35-37). Ĉím starší ĉlověk je, tím více tráví svůj 

volný ĉas spíše v blízkosti svého bydliště. Na venkově hraje ještě velmi důleţitou roli fakt, 

ţe řada z dotázaných nevlastní řidiĉský průkaz a díky nízké obsluţnosti vlaků a autobusů je 

pro ně cestování dlouhodobé, únavné a zkrátka neţádoucí. Snad všichni senioři 

v rozhovorech uvedli, ţe by je potenciálně lákala ta ĉi ona aktivita, práce ĉi koníĉek – jen 

kdyby ale byla v místě jejich bydliště. Nikdo z nich ale uţ nechce ve svém věku někam 

dojíţdět a většina z nich není ochotna dojíţdět ani do sousední vesnice, která je vzdálena 

například jen tři, ĉtyři kilometry. Proto i všichni z oslovených seniorů uvedli, ţe nemají 

zájem o studium vysoké školy. Nejĉastější odpověď totiţ byla právě ta, ţe by za studiem 

museli dojíţdět někam daleko, coţ nepřichází v úvahu. 

Dalším důleţitým faktorem (přestoţe ne tak velkým jako je prostorový rámec), 

který hraje při výběru organizovaných volnoĉasových aktivit obrovskou roli je samozřejmě 

ekonomický rámec (viz kap. 3.3.4. Ekonomický rámec, str. 40-41), a to opět především při 

cestování. Zatímco podle slov dotázaných by nebyl problém ušetřit si na nějakou aktivitu 

v rámci klubové ĉinnosti, která by je opravdu zajímala, s cestováním jsou uţ potíţe větší. 

Velké mnoţství z nich totiţ musí šetřit ĉasto i několik měsíců ĉi let, aby si jednou za ĉas 

mohli dovolit dovolenou ĉi výlet. 
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Dalšími uváděnými faktory jsou potom věk a zdravotní stav seniorů. Velká ĉást 

z nich totiţ uvedla, ţe dříve dělali to ĉi ono ĉasto, ale se zhoršujícím se zdravotním stavem 

jiţ tuto ĉinnost, aĉ neradi, nadále nemohou vykonávat. V tomto případě se jedná o aktivity 

organizované i neorganizované, záleţí na konkrétním ĉlověku a druhu jeho zdravotních 

potíţí.  

Při rozhovorech se seniorkami vyšlo také najevo, ţe řada z nich by měla zájem o 

konkrétní druh organizovaných volnoĉasových aktivit, nicméně by jim bylo nepříjemné, ţe 

by na krouţek ĉi výlet vyrazily samy. Nejraději by si s sebou vzaly nějakou kamarádku, 

eventuálně ĉlena rodiny, kteří by je na daný krouţek alespoň několikrát doprovodili. To je 

ostatně také jeden z důvodů, proĉ jsou pro seniorky organizované volnoĉasové aktivity 

tolik nezajímavé. U oslovených muţů sociální pole při výběru organizovaných aktivit roli 

nehraje vůbec, je to ale spíše z toho důvodu, ţe nikdo z dotázaných muţů vlastně neměl o 

ţádný druh organizovaných volnoĉasových aktivit zájem a byli spokojeni s tím, co ve 

svém volném ĉase doposud dělají. Pro seniorky je však toto sociální pole velmi důleţité. 

Přestoţe téměř všechny z dotázaných tráví svůj volný ĉas setkáváním s přáteli, mají 

problém sehnat si někoho, kdo by s nimi například na zájmový krouţek docházel. 

Kamarádky, se kterými se denně stýkají, mají totiţ většinou rozdílné zájmy. Ĉasto se také 

nejedná o tak dobré přátele. Ĉást ze seniorek totiţ uvedla, ţe se pravidelně schází 

s kamarádkami z okolí, tedy většinou sousedkami. Mezi těmito ţenami je potom také 

relativně velký věkový rozdíl – nejmladší úĉastnici je například pětašedesát let, nejstarší jiţ 

přes osmdesát. Proto i některé seniorky uvádí, ţe si sice s těmito kamarádkami rádi 

povídají u kafíĉka, nicméně si nedovedou představit spoleĉně vyrazit na výlet ĉi nějaký 

zájmový krouţek. Přesto však mají všechny dotázané seniorky nějakou kamarádku, se 

kterou si jsou velmi blízké. U té přiznávají, ţe by s ní moţná na krouţek docházela, kdyby 

jí o to poţádaly, nicméně ţe by jim asi nebylo příjemné nutit ji k něĉemu, co sama nechce. 

Aĉkoliv by u některých seniorek zájem o konkrétní druh organizovaných volnoĉasových 

aktivit byl, není většinou tak velký, aby se mu věnovaly i bez svých přátel, ĉi aby je 

přemlouvaly ke spoluúĉasti. 

5. 1. Návrhy řešení 

 

Přestoţe důvody k tomu, ţe senioři z venkova převáţně organizované volnoĉasové 

aktivity nevyuţívají, jsou různé, je dle mého názoru především neinformovanost tou 
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největší bariérou, díky které se senioři z venkova těchto aktivit neúĉastní. Přestoţe i ostatní 

faktory (prostorový rámec, ekonomický rámec, věk, zdravotní stav a sociální pole) hrají 

samozřejmě při volbě aktivit obrovskou roli, z rozhovorů se seniory z Horní a Dolní jasně 

vyplývá, ţe by měli o urĉitou aktivitu zájem, nicméně ani neví, ţe je moţnost ji někde 

v okolí vyuţívat. To se týká především různých typů výletů a zájezdů za kulturou, které 

řada oslovených vyuţívá jen v rámci akcí pořádaných obecními úřady, i kdyţ jsou podle 

nich tyto akce pořádány málo ĉasto. Dle mého názoru by bylo vhodné, kdyby si například 

kaţdý obecní úřad v kaţdé vesnici vzal na starosti sestavení akĉního plánu pro seniory 

třeba pro kaţdý měsíc. Mohlo by se jednat například o formu novin nebo informaĉního 

letáku, kde by bylo jasně řeĉeno, o jakou aktivitu se jedná, kde se koná a kolik stojí úĉast 

na ní. V případě různých zájmových krouţků by měly být uvedeny i detailnější informace 

o tom, co se vlastně v krouţku bude dělat, protoţe ne všichni senioři vědí, co si mají pod 

daným pojmem představit. Tak například pokud by byl v nabídce krouţek „Kreslení“, měl 

by pod ním být krátký popisek typu: „Úĉastníci kurzu se nauĉí základní techniky kresby 

portrétu. Na zaĉátku se dozví, jak pracovat s liniemi, aby byla podoba portrétu co 

nejvěrohodnější, naĉeţ proběhnou techniky kreslení s tuţkou (stínování apod.).“ Na konci 

by potom samozřejmě mělo být zmíněno místo, kde krouţek probíhá, od kolika hodin a 

kolik stojí vstupné. V letáku by mělo být také zmíněno, zda se jedná skuteĉně o aktivity 

výhradně pro seniory, ĉi zda je věková hranice ĉinnosti neomezená. Vhodné by také bylo 

rozdělit jednotlivé aktivity na ĉinnosti spojené se vzděláváním, klubovou ĉinností, 

cestováním a terapiemi, coţ by seniorům usnadnilo vyhledávání těch aktivit, o které mají 

skuteĉně zájem. Co se cestování týĉe, opět by bylo vhodné, aby v letáku bylo jasně 

zmíněno, kdo vlastně danou akci pořádá, co je cílem zájezdu ĉi pobytu, jak dlouho celá 

akce trvá a kolik stojí. V případě spolupráce jednotlivých obecních úřadů by také bylo 

skvělé, kdyby se například zařídil i odvoz seniorů z jednotlivých vesnic. Pokud by se tedy 

jelo někam na výlet s Centrem seniorů z okresního města, nemuseli by se všichni senioři 

z okolí dopravit přímo tam, ale alespoň v několika sousedních obcích by autobus mohl 

seniory vyzvednout přímo v místě bydliště. V případě většího zájmu by mohla sama obec 

většímu mnoţství seniorů zprostředkovat například minibus, který by je odvezl na místo 

urĉení. 

Jelikoţ by také šlo o spolupráci různých volnoĉasových center a center pro seniory 

s jednotlivými obecními úřady a informaĉní leták ĉi noviny by vydávaly jednotlivé obecní 
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úřady, nemuseli by se také senioři bát se některých akcí úĉastnit s pochybnostmi, ţe se 

jedná o pochybný druh zájezdu ĉi výstavy.  

Souhrn všech dostupných aktivit by měl být potom seniorům na oĉích – vhodné by 

bylo pouţít například obecní vývěsky ĉi informaĉní tabule. Několik výtisků by také mohlo 

být pro seniory zdarma k vyzvednutí přímo na obecním úřadě, přiĉemţ alespoň ze zaĉátku 

by o této moţnosti měli být senioři informováni formou místního rozhlasu.  

Co se těchto informaĉních novin ĉi letáků týĉe, samozřejmě chápu, ţe jde 

organizaĉně o poměrně nároĉnou akci. Přesto si myslím, ţe by tak tomu bylo pouze ze 

zaĉátku a po domluvě s volnoĉasovými centry a centry po seniory by pak jednomu ĉlověku 

zabralo hodinku nějaký takovýto měsíĉní plán aktivit pro seniory vytvořit. Otázkou ovšem 

zůstává, jak by se k této akci postavili samy obecní úřady a zda by potom tyto letáky u 

seniorů skuteĉně vzbudily zájem. 

Druhým největším problémem je potom prostorový rámec. Z rozhovorů opravdu 

jasně vyplývá, ţe senioři nejsou ochotni pravidelně dojíţdět za volnoĉasovými aktivitami 

nikam daleko. Proto by opět bylo vhodné zařídit i seniorům na venkově nějaké pravidelné 

krouţky. Je samozřejmě obtíţné zjistit, jaký krouţek by měl v konkrétní vesnici největší 

úspěch a zda by byl vůbec o konkrétní krouţky zájem. Přesto by to opět nemuselo být 

nemoţné ve spolupráci s obecními úřady nebo místními dobrovolníky. Ti by mohli 

například zařídit to, ţe by pravidelně kaţdý týden, ve stejný den a stejnou hodinu přijel do 

vesnice někdo, kdo by seniorům předvedl urĉitý typ krouţku i to, co se v něm nadále dělá. 

V tuto chvíli by obecní úřady opět mohly spolupracovat s volnoĉasovými centry v okolí a 

pozvat do vesnice jednotlivé lektory urĉitých krouţků. Kaţdý z nich by tam mohl mít 

například jen tři hodiny, poté by byl krouţek zase změněn. I tak by se však senioři nauĉili 

něco nového a po pár měsících by se mohli sami dohodnout a rozhodnout, který krouţek 

by na vesnici chtěli navštěvovat pravidelně. Je samozřejmě otázkou, jak by tento princip 

fungoval v praxi, v případě opravdu zajímavých krouţků by to však některé seniory mohlo 

inspirovat alespoň k tomu, aby si za tím, co je opravdu baví, dojeli o několik kilometrů dál. 
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