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1. ÚVOD 

Na seniory, tj. na jedince, kterým je 65 a více let, bývá spoleĉností nahlíţeno jako na 

urĉitý ,,problém", jelikoţ se z ĉásti ekonomicky aktivní populace stává populace ekonomicky 

neaktivní. Tudíţ dle mínění spoleĉnosti se tito jedinci stávají mnohdy neĉinnými a nijak dále 

nepřispívají v rámci státního rozpoĉtu. V mnoha případech nepřispívají ani sami sobě, co se 

týĉe rozvoje vlastního sociálního ţivota. Ĉi o této moţnosti nebývá velké povědomí 

(Haškovcová 2012: 11,12). 

 

2. CÍLE PRÁCE 

Naskýtá se tedy otázka, zda ,,Národní strategie podporující pozitivní stárnutí pro 

období let 2013 aţ 2017" opravdu přináší zlepšení kvality ţivota seniorů v jiţ zmíněných 

oblastech, kterými se strategie zabývá. Pro mojí bakalářskou práci tedy bude důleţité zjistit, 

zda jsou senioři dostateĉně informovaní - tedy jak se dozvěděli o moţnosti ţít ve stáří stále 

aktivně. Dále budu chtít zjistit, jak se v praxi seniorům jeví dostupnost vzdělávacích a 

spoleĉenských center z hlediska kapacity. Zda jejich finanĉní zázemí je dostateĉné proto, aby 

se akcí urĉených právě pro seniory, mohli zúĉastňovat ĉi jsou jim z tohoto hlediska některé 

ĉinnosti nedostupné, které apod. 

Výzkumné otázky tedy zní: Je pro seniory finanĉně dostupný koncept ,,aktivního stáří" 

v praxi, z jejich osobního pohledu? Jsou senioři dostateĉně informovaní o sluţbách, jenţ 

přináší koncept aktivizace seniorů? Mají senioři zájem o aktivizaci jejich osoby?  

 

3. DOKUMENT 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovilo v platnost tzv. ,,Národní strategii 

podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 aţ 2017", jejíţ prioritami jsou ,,celoţivotní 

uĉení, mezigeneraĉní dialog, kvalitní prostředí pro ţivot seniorů, zdravé stárnutí, péĉe o 

seniory, lidská práva seniorů, zaměstnávání starších osob a seniorů, dobrovolnictví seniorů“ 

[MPSV]. 

 

4. DATA A METODY 

Při vypracování bakalářské práce nejprve provedu sekundární analýzu dat jiţ 

provedených výzkumů. Poté uskuteĉním kvalitativní výzkum, v jehoţ rámci budu provádět 10 

- 15 hloubkových rozhovorů se seniory, kteří dochází do vzdělávacích a spoleĉenských center 



pro aktivní stárnutí seniorů. Dotazovat se budu seniorů od 65 do 75 let, kteří mají trvalý pobyt 

v Praze, v ĈR. Hloubkové rozhovory proběhnou v jiţ zmíněných centrech pro aktivizaci 

seniorů a budou zcela anonymní.  

Rozhovory proběhnou ve spoleĉenském a vzdělávacím centru pro seniory Elpida, v 

centru  sociálních sluţeb na Praze 2 - v Klubu aktivního stáří a v Oblastním spolku ĈĈK na 

Praze 9 - v Klubu aktivního stáří. 

Pro svůj výzkum vyuţiji i dat jiţ provedených výzkumů, např. výzkumu ,,Ţivot ve 

stáří 2002", který byl proveden kvantitativně a dotázáno bylo celkem 1036 respondentů, 

přiĉemţ metoda výběru dat byla kvótní. Data byla sesbírána pomocí standardizovaných 

rozhovorů. V tomto výzkumu šlo o zjištění informací o ţivotě ve stáří, zároveň tedy zjištění 

informací o aktivním proţívání stáří a poskytovaných sluţbách. Tazatelé zjišťovali názory a 

zkušenosti respondentů na to, jak podle nich ţijí starší obĉané [ĈSDA 2002]. 
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá aktivizací seniorů v Ĉeské republice. 

Konkrétně je vymezena jako vzdělávání se seniorů v centru Elpida, tedy jak se 

senioři mohou vzdělávat v rámci tohoto centra. Cílem práce je tedy popsat ĉinnost 

vzdělávacího centra pro seniory Elpida z pohledu seniorů, kteří toto centrum 

navštěvují. Dále co seniory motivuje navštěvovat vzdělávací centrum Elpida. V 

souvislosti s aktivizováním se, jaké mají senioři potřeby. Jaké jsou jejich finanĉní 

moţnosti. Zda jim je poskytována pomoc jakéhokoliv druhu a jak se jim dostává 

informací o moţnostech se ve svém věku aktivizovat.  

Do nedávné doby, bylo na stárnutí kaţdého jedince jednotlivě a na stárnutí 

populace jako celku nahlíţeno jako na zcela odlišné problémy. Zatímco 

medicínský pohled nyní mapuje stárnutí individuálního typu a sociální politika se 

zaobírá stárnutím populace, je podstatné myslet právě na vzájemnou provázanost 

těchto dvou typu stárnutí, aby mohlo docházet k urĉování správných řešení těchto 

problémů. Sociální politika by se měla jasně soustředit na vzdělávací programy 

soustředěné na cílovou skupinu seniorů (Špatenková, Smékalová 2015: 13,14).  

Bakalářská práce zasahuje jak do oblasti vzdělávací politiky, jelikoţ se 

zajímám o vzdělávání seniorů v rámci konkrétního vzdělávacího centra (Elpida), 

tak i do sociální politiky, jelikoţ se snaţím pochopit sociální potřeby seniorů, 

které mají vůĉi svému okolí, vůĉi své rodině ĉi vůĉi spoleĉnosti jako celku. Práce 

se orientuje i na ĉást zdravotní politiky, jejíţ aspekty se promítají v obavách 

seniorů o své zdraví ve zvyšujícím se věku. Všechna tato úskalí je moţné řešit ĉi 

aspoň tlumit, díky navštěvování aktivizaĉního centra, jak ukáţu v rámci mé práce. 

Zároveň je jako doplňující fakt ţádoucí, zmapovat aspoň ĉásteĉně souĉasnou 

situaci pohledu spoleĉnosti na samotné seniory, tedy jak v souĉasné době seniory 

vnímá spoleĉnost, jak na ně pohlíţí a co by se s takovými zjištěními mělo dělat. 

V situaci, kdy ještě lidé nepozbývají statusu ekonomicky aktivního ĉlena 

spoleĉnosti, nebývají eliminováni na okraj spoleĉnosti, jelikoţ si svou 

ekonomickou uţiteĉností udrţují náklonnost mladších osob. Přímé nazývání 
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urĉitých jedinců jako starých, však podporuje v mladších generacích negativní 

chování vůĉi těmto lidem, a tak dochází k znevýhodňování těchto starších 

generací (Haškovcová 2012: 11,12). 

V souvislosti se zkvalitňováním ţivota lidí a tím i lepší zdravotní péĉí, se 

stává populace dlouhověkou. Skuteĉnost prodluţování věku populace ovlivňuje 

nejenom jednotlivce, ale i celou spoleĉnost, a tak je seniorský věk významnou 

etapou ţivota jedince. Uţití nabytých vědomostí a zkušeností seniorů v komplexní 

míře a jejich neustále prohlubování, zajišťuje takové ekonomické ambice 

spoleĉnosti, jakých by jinak nemohlo být dosáhnuto. I díky tomu, se naše ĉeská 

spoleĉnost dokáţe orientovat a má schopnost se prosadit ve světě globalizace 

(MPSV: 5). 

Momentální situace, stále se zrychlujícího stavu demografického stárnutí a 

ekonomické krize, tvoří sociální propast mezi generacemi, coţ lze řešit za pomoci 

vzájemného pochopení skrz všemi věkovými kategoriemi a jejich následnou 

spoluprací (MPSV: 25). 

Bakalářská práce je rozdělena do šesti kapitol. Kapitola jedna aţ ĉtyři se 

soustředí na vymezení pojmů, na vzdělávací centrum Elpida, na dokument 

Ministerstva práce a sociálních věcí a na sociální exkluzi, jakoţto teoretické 

východisko. Kapitola pět a šest je vymezena metodologií a analýzou rozhovorů.  
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1. VYMEZENÍ POJMŮ STÁRNUTÍ, STÁŘÍ A GENERACE STÁŘÍ 

Stárnutím je myšlena řada změn, které se projevují jak fyzicky, tak 

psychicky a jsou doprovázeny specifickými atributy (Dvořáĉková 2013: 21). Na 

pojem stáří můţe být nahlíţeno z různých pohledů. Významu můţe nabýt jak z 

hlediska antropologického, jenţ je podstatou pro generaĉní obměnu stáří a pro 

stáří sociálně-kulturní. Generací seniorů je myšlen ,,výsledek její cesty 

společností a životními fázemi" (Sak, Kolesárová 2012: 9). Stáří generace 

nedementuje její samotnou podstatu, jenţ byla odezvou na samotnou historii 

spoleĉnosti a na urĉité sociální podmínky, ale tuto podstatu transformuje do formy 

stáří. Výsledky mnoha analýz ukázaly, ţe se spoleĉenský význam stáří proměňuje. 

V rámci s těmito proměnami došlo, od poĉátku 20. století, jak k prodlouţení délky 

ţivota o 30 let, tak ke zlepšení jeho kvality. Senioři mají moţnost být 

vzdělanějšími, a tak nastává věk spoleĉnosti, která je novým typem. Taková 

spoleĉnost se stává dlouhověkou (Sak, Kolesárová 2012: 10). Stáří, jako ţivotní 

etapa, se tedy stalo obdobím, které se neustále prodluţuje a během něhoţ dochází 

i ke zlepšení zdravotního stavu populace. Kvalitně proţitý ţivot byl měl být 

zajištěn, aktivizací sebe sama a participací při kaţdodenním chodu spoleĉnosti 

(Kafková 2013: 9). 

Aby se nám však dostalo správného pochopení pojmů stárnutí, stáří atd., je 

nutné, aby došlo k podrobnému zkoumání těchto jevů a otevření se vůĉi nim. Jevy 

jakými jsou stárnutí a stáří si osobně nepřipouštíme do té doby, kdy pochopíme, 

ţe se nás přímo ĉi zprostředkovaně týkají. V souĉasné době se o stáří ve své 

podstatě mladší generace nezajímají, jelikoţ se ĉlověku tato fáze ţivota zdá aţ 

moc vzdálená (Haškovcová 2010: 9-17). ,,Proĉ vlastně o něm přemýšlet dřív, neţ 

je nezbytně nutné?" (Haškovcová 2010: 17) 
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1.1 VYMEZENÍ STÁŘÍ  

Pozdní fází individuálního vývoje jedince, která je završující etapou 

lidského ţivota, je stáří. Fyzická kondice a vzhled starého ĉlověka, je urĉen 

hlavně: 

 ,,zákonitou biologickou involucí, do znaĉné míry geneticky 

determinovanou, 

 projevy a důsledky úrazů a chorob, ĉásteĉně geneticky determinovaných, 

 ţivotním způsobem, zvláště výţivou, pohybovou i mentální aktivitou, ĉi 

naopak pasivitou, 

 adaptaĉními reakcemi na involuĉní a chorobné změny, 

 vlivy prostředí fyzického i sociálního vĉetně spoleĉenského vymezení 

sociální role starého ĉlověka, respektive penzisty 

 psychickým stavem - motivací, aspirací, expektací, představou o vlastním 

stáří, adaptací na stárnutí, osobnostními charakteristikami." (Ĉevela, 

Kalvach, Ĉeledová 2012: 19) 

 

Faktory, které nejsou biologickými a téţ ovlivňují budoucí formu stáří, 

jsou ovlivnitelné pozitivně a své slovo zde mají i zásahy samotného státu (Ĉevela, 

Kalvach, Ĉeledová 2012: 20). V ţivotní etapě jakou je stáří jiţ lidé přestávají mít 

schopnost, díky které dochází k uspokojování osobních kaţdodenních potřeb. 

Výjimkou není ani neschopnost naplňovat své plány ĉi nezpůsobilost dohlíţet na 

svůj ţivot jako takový. Aby těmto lidem mohla být poskytnuta pomoc je nutné, 

aby došlo k porozumění jejich potřeb a předností. Lidé, jako celek, mají potřebu 

být spoleĉensky uznávaní a prospěšní. Mladí lidé, oproti těm starším, mohou tyto 

potřeby uspokojovat jak v rámci své rodiny, tak ve svém zaměstnání. Staří lidé 

jsou v tomto ohledu odlišní způsobem, jak jejich osobní potřeby naplňují. 

Důleţitým poznatkem je, ţe pro seniory není podstatné uspokojovat jen potřeby 

fyziologické, ale stejnou mírou mají potřebu uspokojovat i potřeby psychické 

(Ĉevela, Kalvach, Ĉeledová 2012: 33). Potřebami seniorů jsou potřeba bezpeĉí, 
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potřeba udrţování sociálních vztáhů, potřeba být svobodný a potřeba 

seberealizace (Pichaud, Thareauová 1998: 37-41).  

 

1.2 DEMOGRAFICKÉ STÁRNUTÍ A STÁŘÍ  

Pojem ,,stárnutí" je nutné rozdělit na dvě roviny, a to na ,,stárnutí populací 

jako demografický proces a stárnutí jedince jako důsledek biologické změny", u 

které jsou přítomny znaĉné ekonomické a spoleĉenské souvislosti (Vidovićová, 

Galĉanová, Kafková, Sýkorová 2013: 17). V rámci sociologie jsou tyto zmíněné 

jevy výrazně propojeny, jelikoţ spoleĉenská představa stáří ovlivňuje stárnutí 

jedince. Spoleĉnost nahlíţí na stárnutí kaţdého jedince kolektivně, pohlíţí na něj 

jako na urĉité ţivotní etapy, ke kterým si kolektivně urĉuje svá oĉekávání 

(Vidovićová, Galĉanová, Kafková, Sýkorová 2013: 17). 

Demografické stárnutí a jeho příĉiny můţeme najít v mnoha dílech řádně 

popsáno. Ve své podstatě jde o ,,sniţování úmrtnosti ve všech věkových 

skupinách, konstantní prodluţování naděje na doţití a souběţné sniţování 

plodnosti pod záchovnou hranici 2,4 dětí na ţenu" (Moody 2002; Rabušic 1995; 

Atchley 1997; Van de Kaa 1987 aj. in Vidoviĉová 2008: 15,16). Nynější podoba 

stárnutí je utvářena mnoha jevy, jenţ spoleĉně tvoří úzké vazby. Jsou jimi 

například demografické změny, které znaĉí stárnutí populace. Další změnou je 

změna ekonomického charakteru, která s sebou přinesla uplatňování 

neoliberálního chování. Třetí podstatnou změnou je hodnotová změna, kterou 

zaĉala doba postmoderní spolu s nastupujícím důrazem na individualismus 

jedince. Důleţitým jevem je přítomná heterogenita ve sloţení seniorské populace, 

na rozdíl od mladších generací, u kterých o nárůstu heterogenity mluvit nelze. 

Zmíněné tři typy změn, jenţ jsou spolu úzce spojeny, vytvářejí transformovanou 

podobu stárnutí. V souvislosti s tímto, dochází ke stále většímu tlaku ze strany 

volání po individuální odpovědnosti kaţdého jedince, coţ se odráţí i na změněné 

podobě stárnutí. V takovou chvílí spoleĉnost vyvíjí tlak na jedince, jenţ má 

jedince nutit k aktivizování se - ke ,,správnému" stárnutí (Kafková 2013: 9-10). O 

demografickém stárnutí spoleĉnost zpravidla smýšlí jako o negativním jevu, který 
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s sebou přináší nejen starosti ohledně budoucí situace zdravotní problematiky 

soustředěné na stárnutí populace, ale i dalších negativních jevů. K těmto 

negativním fenoménům se řadí diskriminace z důvodu věku (ageismus), úzkostný 

strach ze stáří (gerontofobie) ĉi sociální exkluze seniorů (Wija 2006: 269-271). 

Předpověď toho, jak se bude vyvíjet demografické stárnutí v budoucích 

letech ukazuje následující tabulka Ministerstva práce a sociálních věcí ,,Sloţení 

obyvatelstva podle hlavních věkových skupin v letech 2002-2050" (MPSV 2006). 

Obyvatelé starší 65 let budou  zastávat, ve výhledu do roku 2050, ĉím dál tím 

větší ĉást obyvatelstva v Ĉeské republice. Bude zde tendence prohlubování 

stárnutí ĉeské populace. Podíl seniorů v populaci bude růst, zatímco se podíl 

obyvatelstva v produktivním věku bude sniţovat. Souĉasně se oĉekává, ţe se lidé 

budou doţívat stále vyššího věku. Na populaci v produktivním věku dolehne 

ekonomická zátěţ víc neţ kdy dřív. Je tedy nutné, aby se problematikou stárnutí 

populace zaobírali hlavní (vedoucí) aktéři ĉlenských zemí Evropské unie, zvláště 

např. aktivizací seniorů (MPSV 2006: 21-28). 

   

   Zdroj: MPSV 

 

 

,,Demografické stáří (jeho stupeň) se měří podílem osob vyššího věku 

v populaci." (Zavázalová a kol. 2001: 11) Stáří demografické nelze vidět stejně 



9 

 

jako biologické stáří. Demografické stáří spoleĉnosti je urĉováno biologickým 

stářím jedince, avšak spoleĉenské faktory výrazně působí na jeho stupeň a 

rychlost (Zavázalová a kol. 2001: 11). 

 

1.3 VYMEZENÍ POJMU SENIOR 

Při definování pojmu senior, je nutné abychom mysleli na to, ţe je potřeba 

biologicko-medicínských a sociologických stanovisek, aby bylo definování 

správné. ,,Senior je člověk v završující životní fázi se specifickým postavením 

ve společnosti." (Sak, Kolesárová 2012: 25) Senior patří do skupiny jak 

sociologické, tak biologické. Sociologický prvek zapříĉiňuje ,sociokulturní 

relativitu kategorie seniora" i nestálost v odlišných věkových a spoleĉenských 

skupinách (Sak, Kolesárová 2012: 25). 

V souĉasné době existuje mnoho vymezení seniorského věku. Dle 

Organizace spojených národů je senior vymezen od 65 let a více. Naopak Světová 

zdravotnická organizace ustanovila věkové hranice, kdy seniorský věk je 

definován od 60 let a více. Mezi další vymezení seniorského věku patří i ty, které 

jsou spojeny s ekonomickou aktivitou. U takovýchto definování jde o rozdělení 

obyvatelstva na jedince v produktivním věku  a na osoby ve věku 

poproduktivním. Toto dělení souvisí v Ĉeské republice s důchodovým věkem, kdy 

se ĉlověk stává poproduktivním (Zavázalová a kol. 2001: 12-14). Věk seniora 

reprezentuje spíš jeho formální stránku identity, která je však snadno 

identifikovatelná. Na rozdíl od zdravotního stavu jedince ĉi od jeho ţivotního 

stylu nebo psychické kondice (Sak, Kolesárová 2008). 

Zajímavé je rozhodně sledovat i to, jak na tuto problematiku nahlíţí 

spoleĉnost. Například firma INSOMA, jenţ se zabývá sociologickými výzkumy, 

provedla v roce 2008 výzkum, který se zaobíral zmapováním ,,vědomí ĉeské 

populace ve vztahu k problematice seniorů a stáří (názory, postoje, znalosti a 

hodnoty ĉeské populace ve vztahu k seniorům a stáří)" (INSOMA 2008). Výzkum 

byl proveden kvantitativně, přiĉemţ data byla sesbírána pomocí 



10 

 

standardizovaných rozhovorů. Kvótní výběr zahrnoval znaky vzdělání a věk. Data 

byla sesbírána celkem od 1014 respondentů. Do výběrového souboru byli zahrnuti 

respondenti z celé Ĉeské republiky (INSOMA 2008). Některé otázky výzkumu 

byly následující: ,,S jakým věkem si spojujete seniory? Od kolika let je podle Vás 

ĉlověk seniorem?" (Sak, Kolesárová 2008). 

 

Zdroj: Sak, Kolesárová 2008 

 

Z výzkumu vyplývá, ţe neexistuje naprosto jednotný názor na vymezení 

věku seniora, avšak ukázaly se jimi tři pomyslné hranice. Skoro polovina 

respondentů, tedy 45 % dotazovaných se shodlo na názoru, ţe senior je spojovaný 

s věkem 60 let (kumulativní ĉetností je odpověď 54 % respondentů). Další hranicí 

seniorského věku je 65 let, kde se k názoru hlásí 23 % dotazovaných (kumulativní 

ĉetností je odpověď 79 % respondentů). Poslední a zároveň třetí hranicí, která 

urĉuje seniorský věk, je 70 let. S touto věkovou hranicí souhlasí 16% 
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dotazovaných (kumulativní ĉetností je odpověď 97 % populace). Výsledkem 

tohoto grafu je závěr, ţe ,,podle české populace se člověk stává seniorem mezi 

60. a 70. rokem věku v závislosti na svých individuálních charakteristikách" 

(Sak, Kolesárová 2008).  

V souĉasné době tedy existuje mnoho definic, jakými lze dle věku vymezit 

seniora. Jelikoţ se však moje bakalářská práce soustředí na konkrétní vzdělávací 

centrum pro seniory, je vhodné abych se drţela ,,PRAVIDEL POSKYTOVÁNÍ 

SLUŢEB V CENTRU ELPIDA"
1
 (Elpida). V ĉásti, kterou na svých internetových 

stránkách popisují jako ,,I. ÚĈAST V PROGRAMU A ZÁPIS", je jasně uvedeno, 

ţe se do vzdělávacího centra pro seniory Elpida můţou přihlásit lidé, kterým je 55 

let a více (Elpida). Tudíţ vymezením seniora pro moji bakalářskou práci je právě 

tato věková hranice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
http://elpida.cz/obecne-podminky-kurzu 
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2. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM ELPIDA 

,,Pomáháme seniorům stát se samozřejmou, sebevědomou a 

respektovanou součástí naší společnosti."
2
 Právě tímto heslem se řídí vzdělávací 

centrum pro seniory Elpida. Vzdělávací centrum pro seniory Elpida o.p.s.
3
 

(obecně prospěšná spoleĉnost) je neziskovou organizací a ,,majetek získává z 

příspěvků zakladatelů, dotací od státu a obce, z darů" (Skálová 2005: 13). 

 

2.1 MOŢNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ V RÁMCI CENTRA 

ELPIDA 

Pracovníci centra uskuteĉňují dlouhodobé programy aktivizace seniorů, 

jak v rámci vzdělávacího, tak kulturního centra. Zároveň centrum Elpida vydává 

ĉasopis pro seniory Vital. Projekty, jakými se vzdělávací centrum pro seniory 

zabývá jsou: ,,Ponožky od babičky" (prodejem ponoţek, z darované vlny, se z 

ĉásti dotují vzdělávací kurzy atd. pro seniory v centru Elpida)
4
, 

,,Old'scoolReFestival" (navazuje na ,,Mezinárodní den seniorů", kde během 

týdne mohou senioři, spolu s mladými lidmi, kteří festival pořádají, navštívit 

kurzy, diskuze, výstavy aj.)
5
, ,,Sbor Elpida" (tvoří 25 ţen v rozmezí 60 aţ 80 

let)
6
, ,,Výstavní projekty Elpidy" (týkají se převáţně mezigeneraĉních vztahů ĉi 

tématiky stáří a paměti)
7
, ,,Antikvariát Elpida" (z kniţních darů veřejnosti se 

posléze prodejem těchto knih dotuje ĉinnost cetraElpida)
8
, ,,Fotografický projekt 

CVAK!" (snaha o propojování mladších generací s generacemi staršími za 

pomoci fotografování)
9
, ,,Google pro všechny generace" (senioři mají moţnost, 

díky krátkým videím, shlédnout informace o vyuţití Googlu)
10

, ,,THE WALL - 

537 FACES" (projekt, ve kterém se spojili mladí umělci se seniory, kteří dochází 

                                                 
2
http://elpida.cz/o-nas 

3
http://elpida.cz/o-nas 

4
http://elpida.cz/ponozky-od-babicky 

5
http://elpida.cz/refestival-oldscool 

6
http://elpida.cz/sbor-elpida 

7
http://elpida.cz/vystavni-projekty 

8
http://elpida.cz/antikvariat-elpida 

9
http://elpida.cz/cvak 

10
http://elpida.cz/google-pro-vsechny-generace 
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do vzdělávacího centra Elpida a spoleĉně vytvořili umělecké dílo, na zdi před 

centrem, pomocí sprejů)
11

, ,,Mluvme o stáří - Nech moji babičku na pokoji!" 

(od roku 2010 zapoĉala kampaň, která má za cíl posílit mezigeneraĉní dialog a 

odstranit tak diskriminaci seniorů, zároveň i podnítit zájem veřejnosti o témata, 

jakým je např. stáří)
12

 (Elpida). 

Vzdělávací centrum pro seniory Elpida se dále soustředí na kurzy, které 

jsou zaměřené na jazyky, poĉítaĉ, tvůrĉí dílny ĉi kurzy speciální.
13

 Kurzy jazyků 

jsou soustředěné na angliĉtinu, němĉinu, francouzštinu, španělštinu, italštinu a na 

konverzaci jak s ĉeskou lektorkou, tak s rodilým mluvĉím anglického jazyka.
14

 

Poĉítaĉové kurzy se zaměřují na práci na poĉítaĉi spojenou s internetem (pro 

zaĉáteĉníky i pokroĉilé). Dále jsou, v souvislosti s kurzy poĉítaĉe, dostupné i 

,,Internet PRAKTIK, Komunikace po síti, Web pro 21. století, Rodinná historie, 

Webové stránky a blog pro seniory, Facebook pro seniory, Digitální video pro 

seniory, Opakovací kurz PC, Kancelář, Tabulky, Téma dneška, Wikipedie pro 

seniory, Poradna Senioři píší wikipedii, Digitální fotografie I., Digitální fotografie 

II., Digitální fotografie III."
15

 Ĉást kurzů, nazvaná jako tvůrĉí dílny, poskytuje 

seniorům moţnost vytváření komiksů, nauĉení se různým výtvarným technikám, 

nahlédnutí do umění fotografování nebo pochycení techniky tzv. storytelling, tedy 

vyprávění příběhů.
16

 Poslední skupinou kurzů pro seniory jsou kurzy speciální, 

mezi které patří cviĉení paměti, psychologie písma, přednášky o šlechtických 

rodinách, přednášky o Praze, kurz o hospodaření s penězi ĉi o zdravém stárnutí a 

praktické rady pro zahrádkáře
17

 (Elpida). 

Co se týĉe placení kurzů, kurzy lze platit na 5 aţ 20 lekcí dopředu a jejich 

cena se pohybuje okolo 100 Kĉ za 1 hodinu výuky jazykových ĉi poĉítaĉových 

                                                 
11

http://elpida.cz/the-wall-537-faces 
12

http://elpida.cz/mluvme-o-stari 
13

http://elpida.cz/o-centru-elpida 
14

http://elpida.cz/jazykove-kurzy 
15

http://elpida.cz/pocitacove-kurzy 
16

http://elpida.cz/tvurci-dilny 
17

http://elpida.cz/ostatni-kurzy 



14 

 

kurzů. Cena za hodiny tvůrĉích dílen a speciálních kurzů je 30 ĉi 50 Kĉ.
18

 

Přihlašování na lekce je moţné přes internetové stránky nebo osobně přímo na 

poboĉce.  

Centrum Elpida neposkytuje seniorům pouze placené sluţby. Jakýkoliv 

senior se můţe přijít zdarma poradit, pokud se dostal do těţké ţivotní situace. 

Pracovníci centra Elpida poskytují pomoc jak sociálně právní, tak pomoc ohledně 

hospodaření se svými financemi a s pomocí ohledně pouţití poĉítaĉové a jiné 

technologie
19

 (Elpida).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

http://elpida.cz/jazykove-kurzy, http://elpida.cz/pocitacove-kurzy, http://elpida.cz/tvurci-dilny, 

http://elpida.cz/ostatni-kurzy 
19

http://elpida.cz/o-centru-elpida 
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3. DOKUMENT MPSV A KONCEPT POZITIVNÍHO STÁRNUTÍ 

3.1 ,,NÁRODNÍ STRATEGIE PODPORUJÍCÍ POZITIVNÍ STÁRNUTÍ 

PRO OBDOBÍ LET 2013 AŢ 2017" 

Ve vládním prohlášení ,,Národní strategie podporující pozitivní stárnutí 

pro období let 2013 aţ 2017" je stárnutí populace okomentováno jako sociální 

výzva. Aby se skuteĉnosti narůstajícího poĉtu seniorů vyuţilo v pozitivním slova 

smyslu, je potřebné se soustředit na celoţivotní vzdělávání seniorů a na jejich 

kvalitní kaţdodenní ţití.  (Špatenková, Smékalová 2015: 15, 16). Nynější strategie 

navazuje na předešlý program, kterým byl ,,Národní program přípravy na stárnutí 

na období let 2008 aţ 2012". Do vytvoření souĉasné ,,Národní strategie 

podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 aţ 2017" se zapojili ,,zástupci 

neziskových organizací, podnikatelských subjektů, místních a krajských 

samospráv, dalších ministerstev, sociální partneři i odborníci z akademické sféry" 

(MPSV 2012). 

Prioritami souĉasné Strategie jsou: 

 ,,Celoţivotní uĉení 

 Zaměstnávání starších osob a seniorů 

 Dobrovolnictví seniorů 

 Mezigeneraĉní dialog 

 Kvalitní prostředí pro ţivot seniorů 

 Zdravé stárnutí 

 Péĉe o seniory 

 Lidská práva seniorů" (MPSV 2012). 

V rámci mé práce se budu soustředit na oblast celoţivotního uĉení, 

mezigeneraĉního dialogu a zdravého stárnutí, jelikoţ jsou vhodnými pro 

vysvětlení souvislostí s tématem mého výzkumu. 
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3.1.1 CELOŢIVOTNÍ UĈENÍ 

Koncept celoţivotního uĉení se přímoĉaře neupíná pouze na systém 

vzdělávání, ale soustředí se na sladění zaměstnání jedince s moţností se dále 

vzdělávat (Veteška, Tureckiová 2008: 14. 15). Je nepřetrţitým procesem 

sebevzdělávání se, během něhoţ je jedinec mnohdy schopen docházet do svého 

zaměstnání, a tak se nestává ekonomicky neuţiteĉným. Celoţivotní uĉení 

obsahuje formální i neformální typ vzdělávání a tvoří ho základní školní docházka 

aţ samotná edukace seniorů. Celoţivotní uĉení odkazuje i na vzdělávání seniorů, 

které je uskuteĉňováno univerzitami třetího věku ĉi edukací nabízenou 

neziskovými organizacemi apod.  

Státní dotování celoţivotního uĉení přináší stále větší obsazování 

pracovních míst všemi věkovými kategoriemi. Souĉasně dochází i k pozitivnímu 

vlivu vůĉi integraci spoleĉnosti, participaci všech věkových skupin na 

spoleĉenských aktivitách, ĉímţ je dosaţeno větší sociální spokojenosti.  

Jedním z primárních cílů je podpoření aktivizace seniorů, aby docházelo k 

úĉelnému a efektivnímu vyuţití jejich volného ĉasu, který do této chvíle trávili ve 

svém zaměstnání. Důleţitou sloţkou je motivování seniorů vůĉi moţnosti se 

vzdělávat, coţ má zajistit zvýšenou individualitu a lepší zdravotní stav. Návrhy 

vzdělávacích aktivit musí být odrazem souĉasného stavu potřeb spoleĉnosti, ĉímţ 

je ţádoucí, aby se kurzy zaměřovaly především na výuku vyuţití nových 

technologií, hospodaření s financemi a podobně (MPSV: 11-13). 

 

3.1.2 MEZIGENERAĈNÍ DIALOG 

Celou škálou ĉinností se zabývá koncept mezigeneraĉního dialogu, který 

jimi zasahuje do dění spoleĉnosti. Podpora státu v této oblasti napomáhá vzniku 

pozitivních vazeb mezi generacemi, coţ se odráţí na efektivnějším fungování 

sociálního, zdravotního a ekonomického sektoru. Důleţité je, se soustředit na 
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podpoření pozitivních sociálních vztahů mezi generacemi a na jejich schopnost 

participace na spoleĉenských aktivitách, díky ĉemuţ se spoleĉnost můţe stát více 

integrovanou. Demografické stárnutí s sebou přináší riziko negativního přístupu 

spoleĉnosti k seniorům. Média podporují negativní smýšlení nad starší generací 

tím, ţe ukazují seniory jako sociální přítěţ, zejména v oblasti ekonomiky. 

Stáří a proces stárnutí je nutné promítat spoleĉnosti v tom nejlepším světle 

uţ od dětského věku, ĉehoţ se můţe dosáhnout rodinnou výchovou a vzděláváním 

se ve škole. Soustředit se musíme na vzájemný soulad generací a na aktivity, jenţ 

nám mohou přiblíţit osobní potřeby seniorů. 

Aktivizace seniorů je moţná např. skrze neziskové organizace, které se 

soustředí na vzdělávání seniorů nebo pomocí multigeneraĉních center. Spoleĉnost 

by měla podporovat vlastní iniciativu seniorů se aktivizovat (MPSV: 26). 

 

3.1.3. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 

Ekonomický potenciál seniorské populace roste, pokud je ĉást státního 

rozpoĉtu vyuţita i na zlepšování zdravotních sluţeb. To má pak pozitivní vliv i na 

integraci spoleĉnosti. Úkolem státu je poskytovat programy, díky nimţ je moţné 

předcházet zhoršování zdravotního stavu jedinců ve starším věku. Zapomínat se 

nesmí ani na seniory s nízkým socioekonomickým postavením. Moţností, jak si 

udrţovat stabilní zdravotní stav, musí být seniorům přístupna celá řada. Tak si 

kaţdý jedinec můţe urĉit prevenci svého zdravotního stavu, která bude 

nejefektivnější právě pro splnění jeho osobních potřeb (MPSV: 36, 37). 

 

3.2 POZITIVNÍ STÁRNUTÍ  

Na moţnost seniorů se aktivizovat i ve svém pokroĉilém věku, reagoval jiţ 

P. Laslett ve svém díle ,,A fresh map oflife: the emergence of the Third Age" 

(Kafková 2013: 168). Přišel s myšlenkou ,,pozitivního obrazu stárnutí", kdy 
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popisoval situaci třetí a poslední etapy lidského ţivota, která nemusí být proţita 

nutně neaktivně. Tzv. třetí věk lidského ţití je vnímán jako doba, po kterou jiţ 

senior nemusí chodit do zaměstnání, kdy jiţ nemusí peĉovat o své děti, jelikoţ se 

staly samostatnými. Autor představuje toto období jako období zcela nové. 

Přibliţuje ho jako ,,korunu ţivota, období sebenaplnění, které následuje po první 

době závislosti, nedospělosti, vzdělávání a socializace a druhém věku nezávislosti, 

dospělosti a odpovědnosti" (Laslett in Kafková 2013: 17). Kaţdý ĉlověk ve třetím 

věku je odpovědný za utváření svého třetího věku jako pozitivního. Pokud jedince 

potenciál pozitivního proţívání seniorské etapy ţivota patřiĉně vyuţije, stává se 

pro spoleĉnost uţiteĉným (Laslett in Kafková 2013: 17). 
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4. TEORETICKÉ VÝCHODISKO 

4.1 SOCIÁLNÍ EXKLUZE A JEJÍ NÁVAZNOST NA SKUTEĈNOST 

STÁŘÍ  

Teoretickým východiskem mé práce, které je blízké tématu práce, je 

koncept sociálního vylouĉení, který se poĉátkem 21. století ukázal jako ústředním 

konceptem pro optimální spolupráci sociálních politik EU. Souĉasným cílem 

mnoha Programů EU je zlepšení sociální integrace spoleĉnosti. Urĉití lidé ĉi 

skupiny nejsou vylouĉení pouze ze spoleĉnosti, tedy sociálně, ale i místně. 

Sociální exkluze se zaměřuje ,,na sociální podmínky, jeţ jsou základem vylouĉení 

jedinců i skupin z přístupu k odpovídajícím materiálním i duchovním zdrojům a 

právům [...], ať jiţ se jedná o strukturální faktory exkluzi vyvolávající ĉi 

podporující nebo o charakteristiky vyloučených osob či kolektivit [...],na procesy, 

jejichţ prostřednictvím jsou jedinci a skupiny ze sociálních sítí a komunit 

vyluĉováni [...], a v neposlední řadě i na ţivotní situaci a ţivotní šance takto 

vyluĉovaných jedinců/domácnosti, skupin a komunit a na procesy reprodukce 

sociálního vyloučení"(Mareš, Horáková, Rákoczyová 2008: 11). Sociální 

vylouĉení působí na jedince v oblasti rodinného ţivota, spoleĉenské participace, 

moţností vzdělávání se, zdravotních sluţeb a podobně. Mezi jedince, kteří jsou 

ohroţení skuteĉností sociálního vylouĉení , patří i osaměle ţijící senioři (Mareš, 

Horáková, Rákoczyová 2008: 11-14). 
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5. METODOLOGIE  

V bakalářské práci jsem vyuţila jak sekundárních dat, tak primárních dat, 

tedy data, která jsem sesbírala v rámci mého výzkumu. Sekundární data byla 

vyuţita z výzkumu J. Přibyla z roku 2015, kde se taktéţ nastiňovala problematika 

seniorů a jejich vztahů s rodinnými příslušníky. Dalším výzkumem, kde jsem 

vyuţila sekundárních dat, byl výzkum P. Saka a K. Kolesárové z roku 2008, kde 

se zajímali o strach lidí z aspektů stáří. Data sekundární se týkala totoţné 

problematiky, a tak mi byl poskytnut i náhled na zmíněnou problematiku pomocí 

výzkumu jiných osob.  

Primární data byla sesbírána svépomocí, v souvislosti s výzkumem mojí 

bakalářské práce. Empirický výzkum byl konkrétně vystavěn na kvalitativním 

dotazování, které je vhodným způsobem získání dat pro moji práci, jelikoţ se 

soustředí na ţivot lidí, jejich chování ĉi na vzájemné vztahy mezi nimi, tudíţ 

výsledky nezískáme statistickými metodami (Strauss, Corbinová 1999: 10). 

Kvalitativní výzkum přinese hlubší pohled na ţivot urĉitého ĉlověka, kdy kritéria, 

jakými jsou např. věk ĉi bydliště, nejsou tolik podstatná (Kaufmann 2010: 49). 

,,Jde o to do hloubky a kontextuálně zakotveně prozkoumat určitý široce 

definovaný jev a přinést o něm maximální mnoţství informací." (Švaříĉek, Šeďová 

2014: 24) Pouţití kvalitativního výzkumu můţe být i jeho vhodnost v souvislosti s 

pokládanými otázkami (Silverman 2013: 12). Úĉel kvalitativního výzkumu je 

zjištění odpovědí na otázky prostřednictvím uplatňování systematických postupů. 

Kvalitativní výzkum hledá důkladně odpovědi na otázky tím, ţe zkoumá různá 

spoleĉenská nastavení a ţivot jedinců uvnitř těchto spoleĉností (Berg 2004: 7). 

Ať uţ jde o jakýkoliv typ empirické výzkumné studie, jejím obsahem je 

vlastní výzkumný design. Ten spojuje empirická data do původní výzkumné 

otázky studie a ve své podstatě i jejím závěrům (Yin 2014: 28). Výzkumným 

designem mého výzkumu je případová studie. Případová studie poskytuje 

důkladné zkoumání a pochopení případu jednoho ĉi hned několika (Švaříĉek, 

Šeďová 2014: 97).  
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Předmětem zkoumání mého výzkumu jsou senioři, kteří se aktivizují ve 

vzdělávacím centru Elpida. Výzkumným designem případové studie mi je 

poskytnut náhled na ĉinnost vzdělávacího centra pro seniory Elpida, v souvislosti 

se vzděláváním samotných seniorů. Jaké jsou motivace, potřeby ĉi priority 

seniorů, co se týĉe jejich osobního vzdělávání v centru, jak jsou senioři způsobilí 

po finanĉní stránce v závislosti se vzděláváním se a jaká je jejich informovanost o 

moţnosti se aktivizovat. Úkolem tedy je, si odpovědět na výzkumné otázky mé 

práce. 

 

5.1 VÝZKUMNÉ CÍLE A OTÁZKY  

Cílem mé práce je popsat ĉinnost vzdělávacího centra pro seniory Elpida, 

právě z pohledu seniorů, kteří toto centrum navštěvují. Dále nahlédnout do tří 

okruhů témat, jakými jsou ,,Obecné informace", ,,Zájem o aktivizaci", ,,Finanĉní 

předpoklady" a ,,Informovanost". 

 

Výzkumné otázky jsou tedy následovné: 

 Jakých moţností senioři vyuţívají v souvislosti se vzděláváním se v centru 

Elpida? 

 Jaké potřeby vyţadují senioři uspokojit tím, ţe se vzdělávají? 

 Jak se zapojuje rodina seniorů do jejich vzdělávacích aktivit? 

 Jak je seniorům pomáháno v rámci jejich aktivizace? 

 Jaký je názor seniorů na ceny jednotlivých kurzu v aktivizaĉním centru 

Elpida? 

 Jak se senioři dozvídají o existenci centra Elpida? 

 Jak se senioři zajímají o kvalitu centra Elpida (dříve neţ ho osobně 

navštíví)? 

Otázky jsou mířené pouze na seniory, kteří dochází do vzdělávacího centra 

pro seniory Elpida. 
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5.2 VÝBĚR RESPONDENTŮ  

Cílovou skupinou výběrového souboru jsou senioři navštěvující vzdělávací 

centrum pro seniory Elpida, a to na poboĉce Na strţi 40, na Praze 4. Výběrový 

soubor je vybraný pomocí záměrného, nepravděpodobnostního výběru, u nějţ 

kaţdý jedinec nemá stejnou šanci se dostat do výběrového souboru (Rachel 2009: 

80). Konkrétně jsem jedince výběrového souboru vybírala pomocí úĉelového 

výběru, který je zaloţen na osobním úsudku výzkumníka, co by se mělo zjišťovat, 

co by se mělo pozorovat (Disman 2002: 112). Je vhodný pro malé vzorky do 

deseti respondentů. Prvky, které rozhodnou o výběru respondenta, vybírá 

výzkumník sám na základě souvislostí s problematikou výzkumu (Rachel 2008: 

83). Co se týĉe reprezentativy, ,, ...v kvalitativním přístupu vzorek v ţádném 

případě za reprezentativní povaţovat nemůţeme"(Michelat 1975 in Kaufmann 

2010: 49). 

 

5.3 ROZHOVORY A JEJICH PROVEDENÍ  

Sběr kvalitativních dat jsem zajistila formou dotazování, kde jsem 

konkrétně pouţila formu polostrukturovaných rozhovorů. K jejich vytvoření je 

potřeba příprava urĉitého schéma, v němţ jsou patrné okruhy otázek, které slouţí 

pro orientování se při dotazování respondentů. Během rozhovoru je ţádoucí 

dotazovaného ţádat o hlubší vysvětlení odpovědi na urĉitou otázku, pokud nám 

není cokoliv jasné ĉi se nám odpověď nezdá dostateĉnou. Okruhy otázek, na které 

se jednotlivých respondentů ptáme, však musí zůstat stále ve stejném pořadí 

(Miovský 2006: 159, 160). Takový typ rozhovoru můţeme pojmenovat i jako tzv. 

rozhovor pomocí návodu, u kterého je nutné opět dodrţovat dané oblasti otázek, 

díky nimţ se výzkumníkovi umoţní náhled na všechna témata související se 

zkoumanou problematikou. Dle Hendla však nezáleţí na jejich pořadí, stejně tak 

nezáleţí ani na přesné formulaci otázek u všech dotazovaných (Hendl 2008: 174). 

Respondenty jsem měla moţnost dotazovat přímo ve vzdělávacím 

centruElpida (Na strţi 40, Praha 4), v kavárně, z které vedly dveře na různé 
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vzdělávací hodiny, kurzy. Senioři se v této místnosti - kavárně, většinou zastaví si 

sednout na kávu a popovídat si s ostatními participanty mezi jednotlivými 

hodinami, na které jsou přihlášení. Díky tomu, jsem měla moţnost oslovovat 

seniory v návaznosti s provedením rozhovorů. V kavárně se pohybovali pouze 

senioři, tudíţ nebylo sloţité si výzkumný vzorek respondentů zajistit. Rozhovory 

proběhly v polovině března 2016. Rozhovor trval průměrně 23 minut a dotázáno 

bylo celkem 10 respondentů, z ĉehoţ bylo 7 ţen a 3 muţi. Všichni dotazovaní byli 

pouĉení o anonymitě rozhovorů a zjištěných informacích a zároveň souhlasili s 

nahráváním rozhovoru na zvukový záznam.  

Etickými aspekty výzkumu myslíme důvěrnost (nedojde k zjištění 

totoţnosti ţádného nikoho z dotazovaných), pouĉený souhlas (dotazovaný musí 

souhlasit s rozhovorem), moţnost přístupu respondentů k práci (pokud úĉastníci 

chtějí vidět výsledky výzkumu a výzkumník jim slíbí jejich dodání) (Švaříĉek, 

Šeďová 2014: 43-49). Respondenti  podepsali písemný souhlas, který je ujistil o 

tom, ţe nikde nebudou zpřístupněny ţádné osobní informace, které by je mohly 

identifikovat. Respondenti byli seznámeni s moţností přerušení rozhovoru a 

následného anulování informovaného souhlasu. Informace o výzkumu byly taktéţ 

respondentům peĉlivě vysvětleny a samozřejmě i skuteĉnost nahrávání rozhovoru 

na zvukový záznam. Jak panu vedoucímu vzdělávacího centra Elpida, tak 

respondentům jsem slíbila získání přepsaného rozhovoru i dokonĉené práce, 

pokud by byl zájem. Kopie dotazníku byla zanechána k archivaci ve vzdělávacím 

centru Elpida.  
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6. ANALÝZA ROZHOVORŮ  

Přístupů, které popisují jak analyzovat kvalitativní data, je mnoho. Typ 

uspořádání a zpracování kvalitativních dat lze v průběhu analýzy několikrát 

měnit, podle toho, co je pro konkrétní analytickou fázi vhodné (Miovský 2006: 

219). Pro analýzu mých primárních dat, které jsem získala díky rozhovorům se 

seniory navštěvující vzdělávací centrum, jsem pouţila tématickou analýzu od V. 

Braun a V. Clarke, kde je nejprve nutný přepis všech rozhovorů, do kterých se 

posléze vepisují kódy. Na jejich základě se urĉují témata, z kterých se díky jejich 

definování vytvoří výzkumná zpráva (Braun, Clarke 2006: 36). 

Pouţila jsem tzv. otevřené kódování, které bylo vytvořeno ,,v rámci 

analytického aparátu zakotvené teorie" (Strauss, Corbinová 1999 in Švaříĉek, 

Šeďová 2014: 211). Přepsaný rozhovor se nejprve rozdělí na jednotky (slovo, 

odstavec atd.). Těmto jednotkám posléze urĉíme vhodné kódy, přiĉemţ k jedné 

jednotce musíme přiřadit více kódů, protoţe jedna jednotka můţe vystihovat, 

popisovat více témat. Po okódování rozhovorů musí proběhnout naše opětovná 

kontrola. Poté kódy slouĉíme a vytvoříme jejich kategorie, u kterých hledáme 

podobnosti, vzájemné vztahy a posléze je definujeme (Švaříĉek, Šeďová 2014: 

211-221). 

Svá data jsem tedy dál analyzovala kódováním, které jsem prováděla 

ruĉním vepisováním kódů do přepsaných rozhovorů, které jsem si vytiskla na 

papír. Nepouţívala jsem ţádný poĉítaĉový program, jenţ by mi zanalyzoval data. 

Poté jsem si vytvořila kategorie a následně vyšla témata, která znaĉí mé ĉtyři 

okruhy otázek, kterými jsem se zabývala v rámci svého dotazování. 

 

6.1 OBECNÉ INFORMACE 

V závislosti na první okruh otázek, který se orientoval na ,,Obecné 

informace", jsem se měla moţnost dozvědět o tom, jak vzdělávací centrum Elpida 

funguje, na jaké hodiny senioři nejĉastěji chodí, jak si hodiny platí, jak se na 
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jednotlivé kurzy přihlašují atd. A to vše přímo od seniorů, kteří do vzdělávacího 

centra pro seniory Elpida docházejí na kurzy.  

Nejzajímavějším zjištěním však je, ţe i přes všechny moţné druhy kurzů, 

které centrum Elpida nabízí, se senioři (úĉastnící mého výzkumu) nejvíce 

přihlašují na kurzy poĉítaĉe, fotografií a jazyků. Coţ bylo právě jedním z cílů 

,,Národní strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 aţ 2017", 

který popisuje, ţe souĉasné vzdělávací kurzy pro seniory by se ,,měly zaměřit na 

rozvoj schopností v oblasti informaĉních a komunikaĉních technologií" (MPSV: 

13). Respondentka č. 1 navštěvuje: ,,Digifoto, úprava fotek. Úprava a nějaký.... 

no úprava." Respondentka č. 2: ,,Na angličtinu. Je to jeden a půl hodiny... ta 

lekce trvá." Respondentka č. 4: ,,Já jsem tady absolvovala všechny kurzy 

počítače taky, protoţe.. Já jsem sice práci dělala na počítači, ale to bylo 

jednostranný, ţe jo, to byl jeden program, jo... Ale my jsme ţádnej internet 

nesměli ani mít, jo, takţe já jsem vlastně vůbec jako s tim nepřišla do styku." 

Respondentka č. 5: ,,Tak já jsem zaĉla eště kdyţ to bylo mmm v tý Praze 10.. a 

tam jsem šla na kurz poĉí... jako poĉítaĉe." Respondentka č. 6: ,,Nejdřív jsem 

byla na počítači a pak jsem šla na tudle na tu rytmiku, jak se tomu řiká. Na 

tu...No... Na paměť." Respondent č. 7: ,,Takţe já nejenom, ţe jsem... Nejdřív jsem 

chodil na počítač ještě taky. [...] ... a teďkons tu francouzštinu. Francouzštinu 

jsem pětkrát začínal a vţdycky jsem s tim praštil. Já znám šest jazyků. Šest jazyků, 

jo. Jo, to je nejtěţší jazyk..." Respondent č. 8: ,,Si myslim, ţe ta angličtina to je 

takový esperanto po celym světě a... A abych to, co jsem prostě... Já vim, ţe.. ţeţe 

kdyţ člověk se něco naučí, tak ale neuţívá to, tak ţe to jako trošičku zvadne, ţe se 

to dá zase nastartovat, jo. Takţe tady jsem to nastartoval.. do jistý míry a mezitim 

jsem byl... Jsem byl asi kolikrát... Asi šestkrát v Anglii." Respondent č. 9: ,,No tak 

já chodim dvakrát na angličtinu, jo..." Respondentka č. 10: ,,No tak v pondělí 

chodim cvičit a.. na angličtinu." 

Skoro všichni senioři vyuţívají přihlašování na jednotlivé kurzy přímo v 

centru, kde se kurzy zároveň platí. Všichni dotazovaní navštěvují vzdělávací 

centrum sami, aţ v centru si našli nové přátele. Všichni dotazovaní navštěvují 
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pouze toto jedno vzdělávací centrum pro seniory Elpida (Na strţi 40, Pankrác). U 

všech seniorů ovlivňuje potřebu navštěvovat i aspekt nedalekého bydliště.  

 

6.2 ZÁJEM O AKTIVIZACI 

6.2.1 POTŘEBA RODINNÝCH VZTAHŮ U SENIORŮ 

I přesto, ţe v dnešní době většinou lidé neţijí pohromadě v několika 

generacích, vazba na rodinu je pro seniory důleţitým ţivotním aspektem. 

Diskuze, které se ubírají směrem populaĉního stárnutí, se zabývají podporou 

nesoběstaĉných seniorů (Kafková 2013: 46). Následující odpovědi seniorů, 

spojené s osobními potřebami v rámci vazeb s rodinou ale ukazují, ţe i senioři, 

kteří jsou soběstaĉní, mají taktéţ potřebu upevňovat vztahy se svojí rodinou. 

V souvislosti s mým vlastním výzkumem, se mi podařilo nalézt výzkum, 

který byl taktéţ kvalitativní a poloţeny byly taktéţ otázky týkající se vztahem 

mezi dotazovaných seniorem a jeho rodinou a následné získání povědomí o 

potřebách seniorů. Vyuţito bylo polostrukturovaných rozhovorů a respondenti 

byli rozdělení do dvou věkových skupin v rozmezí 65-70 let (mladší senioři) a 80 

let a více (starší senioři). Výběrový soubor obsahoval cekem 12 respondentů, kdy 

rozhovory probíhali u kaţdého seniora v domácnosti. Anonymita byla 

dotazovaným samozřejmě zaruĉena (Přibyl 2015: 63-68). 

 

Zdroj: Přibyl 2015 
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Jednou z odpovědí na osobní potřeby seniora v souvislosti s rodinnými 

vztahy byla odpověď respondentky ĉ. 4 následující: ,,Je mi líto, někdy si i 

pobrečím nad tím, co vyrostlo z toho mojeho kluka. [...] Ve škole se učil dobře, 

nebyly s ním ţádné problémy. Potom začal chodit na fušky a to víte, kaţdý ulil 

štamprlu, a uţ to bylo. Začal pít, přišel o práci, nasekal si dluhy. Je sprostý na mě 

i na svoji sestru. Přijde jen, kdyţ potřebuje peníze. Stydím se za něj, vyčítám si, ţe 

jsem ho špatně vychovala." (Přibyl 2015:71) 

V rámci mého kvalitativního výzkumu totiţ senioři hovořili obdobně. 

Například na otázku zda rodina ĉi někdo jiný pomáhá jakýmkoliv způsobem 

dotazovanému, respondent č. 7 odpověděl následovně: ,,Ne. Syn bude primářem 

v Bohnicích v blázinci, je to největší.. největšího oddělení. Teď má dvojčata ten 

debil udělal jedno a za půl roku do toho vlítla znova. No a navíc vona má ještě 

roztroušenou sklerózu tady, jo. Jsem řikal, ty vole proč sis bral tu káču blbou 

tohlencto. Ještě kdyţ si tady. Tak teď maj do tří roků tři děti. Takţe ten kluk kdyby 

aspoň by mi vyluxoval, nebo mi něco udělal, nemám nikoho teda. Tak to jsem 

nešťastnej. To je jediná věc, co jsem nešťastnej. Jsem sám a bohuţel... [...]" Na tu 

samou otázku respondentka ĉ. 10 odpověděla: ,,No, moje.. moje dcera je ráda, ţe 

se se mnou nemusí obtěţovat. [...] To je tak asi všechno, jak se o to zajímá. Ano, 

ano. Je ráda, ţe matka neotravuje a ţe má svůj program." 

Z ĉehoţ vyplývá, ţe potřebou seniorů je i například rodinné pochopení, 

pomoc a zájem. Pro seniory je důleţité cítit psychické bezpeĉí, jenţ jim mohou 

poskytnout dobré vztahy se svojí rodinou. Zvláště pokud jiţ senioři ţijí ve své 

domácnosti sami a tím pádem pozbývají přítomnost svého partnera. Přitom je 

všeobecně známo, ţe pokud ĉlověk překoná nějakou překáţku ve vztahu, nějaký 

problém ve vztahu s druhým jedincem, tento vztah se následně upevní a 

prohloubí. Senioři, ve svém pokroĉilém věku, potřebují vnímat rodinnou lásku a 

zároveň ji potřebují dávat (Přibyl 2015: 68-72).  

Výzkum P. Saka a K. Kolesárové, z roku 2008 s poĉtem respondentů 

1014,  jasně ukazuje názor na následující. Ĉeská populace má při myšlence na 
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stáří největší strach z nemoci a poté z finanĉní nouze. Na třetím místě se objevil 

strach z osamocenosti a aţ namístě ĉtvrtém strach ze smrti. Tudíţ lidé mají z 

osamocenosti větší strach neţ ze smrti, pokud mají myslet na svoji ţivotní etapu 

jakou je stáří (Sak, Kolesárová 2012: 30). I dle Paula T. P. Wonga má vliv na 

proţití kvalitního ţivota seniorů i ,,tvořivost, vztahy k druhým, sebepřesah, 

potěšení v životě a naděje do budoucna" (Wong in Ondrušová 2011).  

 

Zdroj: Sak, Kolesárová 2008 

 

V tuto chvíli je nutné podotknout, ţe zde poněkud zaostává myšlenka jiţ 

zmíněné ,,Národní strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 aţ 

2017". Pokud se totiţ soustředíme na popis specifických cílů u vyjmenovaných 

priorit, tak právě u priority ,,Mezigeneraĉní dialog" je stanovenzákladní 

,,Strategický cíl 1: Posilování stabilních mezigeneračních vztahů a spolupráce v 

rodině, komunitě i na celospolečenské úrovni". Následně jiţ ale o zlepšení 

spolupráce rodiny se seniorem není v následujících specifických cílech a opatřeních 

ani zmínka (MPSV: 26, 27). Přitom dle odpovědí z rozhovorů je patrné, ţe by stát 

měl ujasnit i opatření, která se budou týkat spolupráce rodiny se seniorem, jak seniory 

rodinně podpořit, aby mohlo dojít ke zvýšení iniciativy seniorů se aktivizovat.  
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6.2.2 OBAVY SENIORŮ O SVŮJ ZDRAVOTNÍ STAV 

Další zajímavé odpovědi se týkaly obav seniorů. Je spousta chorob, 

kterých se v dnešní době senioři obávají. Patří mezi ně jak Alzheimerova choroba, 

jenţ je ,,nejĉastějším neurodegenerativním onemocněním ve stáří" (Nikolai, 

Vyhnálek, Rubínová, Hort in Štěpánková, Höschl, Vidovićivá a kol. 2014: 141), 

tak i iktus (mrtvice), kdy můţe dojít k následnému ochrnutí trvajícího do konce 

ţivota. Strach mají především z toho, ţe by po zbytek svého ţivota museli být 

odkázáni na lůţko, coţ je pro o seniory o to nemyslitelnější představou, kdyţ by 

tyto strasti plně vnímali (Haškovcová 2012: 34, 35). Z rozhovorů mého 

kvalitativního výzkumu jasně plyne, ţe dotazovaní senioři se nejvíce obávají 

Alzheimerovy choroby, z toho, ţe nebudou moct komunikovat s okolním světem 

způsobem, na který jsou celý ţivot zvyklí, a proto v rámci vzdělávácího centra pro 

seniory Elpida navštěvují například výukové hodiny Gymnastiky paměti, hodiny 

uĉení se na poĉítaĉi a hodiny jazyků. Tudíţ se snaţí bojovat s těmito 

degeneracemi, jak můţeme vidět v následujících úryvcích z rozhovorů. 

Respondentka č. 5 své obavy ohledně svého fyzického a psychického stavu 

okomentovala následovně: ,,[...] Tady ty mi hodně pomohli, pak mám taky takovej 

třes ruky, takţe tady ta jedna kolegyňka prostě mě vţdycky aspoň nese to.. to pití 

nebo tak, takţe je to takový přátelský. No a jinak teda chodim a teď opakovaně 

vlastně na ten trénink paměti, protoţe je mi tam celkem dobře mezi nima, dozvim 

se tam, prostě to není takový, je to hodně různý, dozvim se tam i zajimavý věci, no 

a takţe takhle chodim a a prostě jsem docela spokojená, no... [...] No já to cítim 

sama, ţe jako zapomínám slova nebo.. jak je člověk eště sám doma jo, to je, já 

jsem měla tři.. tři děti. Tři holky, děvčata, ale vţdycky to bylo za ňáký roky, jo. 

Takţe prostě jsem to měla jako jedináčky, no. A pořád byl ten, prostě pořád byly 

nějaký ty úkoly doma, ţe jo a to. No a pak manţel hodně taky jezdil na chalupu a 

prostě jsem mu vařila nebo měl takový zaměstnání na vysílači a to měl i v noci. 

Takţe já byla zvyklá pořád nějaký činnosti a teď prostě jsem.. se dá říct, ţe jsem 

líná. [...] ... mám pocit, ţe s tou pamětí mám určitý problémy. No.. Ţe třeba si 

přečtu něco, ňákej článek a ţe to neumim tlumočit jako... O tom mluvit jo. Ţe jako 

bych.. v podstatě, jako mám vobčas pocit... Nebo mi vypadávaj s slova, který 
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prostě úplně věci, který člověk vopravdu má denně jo a vţdycky jako si na ně 

vzpomene. A najednou v tu chvíli, kdyţ mluví tak to vypadne prostě a nemůţu si 

vzpomenout." Respondentka č. 2: "Tak specielně ta angličtina, kterou jsem ve 

svém ţivotě xkrát začínala mě docela bavila, no a beru to taky né ani tak jako 

naučení se angličtině, ale jako cvičení mozku." Respondentka č. 4: ,,Tak jsem 

říkala bych potřebovala bych něco abych si začala bystřit trochu mysl, protoţe 

jsem byla furt mezi lidma, jsem dělala v bance na přepáţce, takţe jsem z penězma 

hlavně a byla na hlavní pokladně, takţe tím pádem já jsem byla neustále v 

kontaktu od rána do večera a zjistila jsem, ţe mi to vlastně i chybí, tak jsem říkala 

ne to musimněco.. Protoţe voni jakmile vypadne člověk z toho pro provozu, tak 

tím pádem začnou buňky vodumírat a mně vodumíraly skutečně, protoţe já jsem 

během roku prodělala čtyři operace, čili ta narkóza vám hodně toho ubere.. a 

bohuţel.. i teď se mi to projevuje, ale je to takový nárazový.. Jako třeba včera 

jsem byla úplně mimo, jako.. nemohla jsem si za boha na nic vzpomenout.. No a 

pak ráno uţ se mi zase rozsvítilo, takţe je to takový jako hop a trop.. Takţe člověk 

musí se pořád něčím zaobírat, já teda věčně luštim kříţovky sudoku, ale vono to 

taky není zase včecko, protoţe potřebujete hodně mluvit, ţe jo, aby vomílal se ten 

jazyk a ty slova pořád si vybavovat a.. občas se mi právě stane, ţe si nemůţu 

vybavit třeba.. Si nemůţu do dneška vzpomenout na kytičku co jsem dostala vod 

neteře, kdyţ přijela, já mám jí tam v květináči, nevim jak se to jmenuje, má to 

takový hezký fialový listyčky, ale.. jsou takový věci, který jako vypouštim. 

Samozřejmě co člověk potřebuje nutně v tý hlavě má, ţe jo, ale co není podstatný 

tak to jde jako mimo a bohuţel mi třeba trvá dva dny neţ si na něco vzpomenu.. 

(Smích.) Takţe takhle.. No, takţe to je takhle všecko... Takhle jsem se.. No a takţe 

jsem se přišla přihlásit, no a začala jsem sem...Já jsem tady absolvovala všechny 

kurzy počítače taky [...] ... a teď chodim na tu Elpidu na tu paměť.. [...]" 

Respondent č. 7: ,,Nejdřív jsem chodil na počítač ještě taky. [...] ... a teďkons tu 

francouzštinu. [...] No tak jednak tady zkrátka boj proti Alzheimru. To je první 

věc, jo. Zkrátka ty, který radši jdou nějak jako koukat blbě a to, tak za chviličku 

jsou..." 
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6.2.3 CENTRUM ELPIDA: VZDĚLÁNÍ VS. 

SPOLEĈENSKÁ UDÁLOST 
Zároveň je velmi zajímavé další zjištění, ţe pro polovinu respondentů 

znamená docházení do vzdělávacího centra Elpida spoleĉenskou událost (,která 

seniorům umoţňuje udrţovat mezilidské vztahy, i kdyţ rodinu nemají) a aţ na 

druhé místo řadí vzdělávání. Ostatní respondenti vidí tuto skuteĉnost opaĉně. 

Tento fakt například respondentka č. 4 komentuje následovně: ,,[...] Protoţe mi 

bohuţel rodina vymřela ta starší uţ, takţe jsem v podstatě sama, tak jsem rada, ţe 

mám tydle.. A my jsme totiţ.. jsme se sešli fakt parta to je.. No, jak kdyţ se známe 

já nevim dvacet let. Jo. Všichni jsme si tak kápli do noty. Samozřejmě, vono se to 

trošku vyeliminovalo,  protoţe.. ne všichni zapadli, ţe jo. No ale to jádro co teď 

jsme, co teď chodíme.. To je boţí. Fakt. [...] Jednostranně radost. Na druhou 

stranu i to vzdělávání. Já neříkám, ţe prostě perlíme samozřejmě, protoţe ten 

mozek nezastavíte tu.. degeneraci, ţe jo. A takţe mmm hodně se to na těm.. Jako 

takhle... Poznali jsme určitý věci, který nás třeba ani v normálním ţivotě 

nenapadly, protoţe ten lektor zase je to kantor, ţe jo, takţe má zkušenost 

dlouholetou z tý.. z toho ţivota, tak zase jsme se naučili spoustu jinejch věcí a.. 

není to tak.. je to votý diskuzi a poznatky vzájemný. My dycky, kdyţ příjdem tak 

kaţdej řekneme ňákou anekdotu, kdyţ máme a nebo ňákej záţitek a něco takovýho 

a potom si třeba vyměňujeme názory i třeba na to divadlo na dění ve světě a na 

cokoliv. Prostě my jaksi obsáhneme všechno dá se říct, jo.[...]" Další respondenti 

rodinu mají, ale docházení do vzdělávacího centra vnímají taktéţ spíše jako 

spoleĉenskou událost, neţ jako moţnost se vzdělávat, coţ můţu ukázat na 

odpovědích dalších dotazovaných. Respondentka č. 1: ,,Za prvé, ţe se dostanu 

mezi lidi, ţe nesedim doma a taky, ţe se teda něco dozvim. Jakoţe... můţu 

pracovat, můţu se zeptat na cokoliv ohledně toho počítače nebo ohledně toho 

programu a... Tak.Ţe si můţu popovídat, něco se můţu dozvědět, nesedim doma." 

Respondentka č. 2: ,,No tak mně to přináší hlavně takovou tu společenskou 

radost. A... No a pak nakonec i radost z toho, ţe jako něco se i dokáţu naučit.Víte 

co říká nějaké mé známe, ţe jako...mmmm by mezi seniory nechodili a tak. No já 

si zase řikám, kdo jiný mmmm s kymjinym bych se cítila líp. Dneska mladý 
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většinou nemají čas a a... mají úplně jiné... jiné takové ţivotní zkušenosti a tak... 

takţe jako to..." Respondentka č. 6: ,,No, protoţe mi umřel manţel a zůstala jsem 

sama, přestoţe mám děti.. i vnouče... Ale, protoţe jsem byla sama, tak jsem řikala, 

já to zkusim... [...] No, v první řadě, musim se dát jednou za tejden aspoň do kupy. 

(Smích obou.) Protoţe nemůţe člověk bejtmmm jak neandrtálec. Jo. A potom jsem 

našla takovou partičku sympatickou, takţe já se sem těšim." Respondent č. 7: 

,,Jsem mezi lidmi, můţu se bavit, mám dobrej pocit, ţe ještě do sebe, ţe se můţu 

ještě něco naučit. Ţe můţu ten mozek trošičku jako takhlens obnovovat ještě... 

[...]" Z ĉehoţ vyplývá, ţe senioři mohou díky vzdělávacím centrům fungovat i co 

se týĉe sociální stránky, ať uţ jim vlastní rodina chybí nebo ne. Docházení do 

vzdělávacího centra jim tedy přináší nejen vzdělávání své osoby, a tím i 

nezakrnění v psychických a fyzických aktivitách, ale ani po stránce spoleĉenské, 

vztahové. Aktivizace seniorů je způsobem jak předcházet pocitů odlouĉení, 

osamocení a neuspokojování potřeb spojených s vytvářením mezilidských vztahů 

(Ĉornaniĉová in Špatenková, Smékalová 2015: 42,43).  

 

 

6.3 FINANĈNÍ PŘEDPOKLADY 

I kdyţ jsou senioři jednou ze skupin, které jsou nejvíce ohroţeny sociální 

exkluzí a vylouĉení je můţe ohroţovat i v moţnostech vzdělávání se (Mareš, 

Horáková, Rákoczyová 2008: 11-14), dle odpovědí mého rozhovoru je patrné, ţe i 

rozhodnutí se aktivizovat je otázkou osobních priorit (pokud tedy urĉitý senior 

není ohroţen chudobou apod.). Spoleĉnost umoţnila lidem  v seniorském věku 

být stále aktivními, tudíţ nepostrádat psychické a fyzické aktivity ani v poslední 

ţivotní etapě. Navštěvování vzdělávacích aktivit je však na jejich osobním 

rozhodnutí. Kaţdý se o této moţnosti můţe rozhodnout individuálně, dle svého 

mínění (Haškovcová in Špatenková, Smékalová 2015: 42- ). I z odpovědí 

respondentů mého výzkumu je vidět, ţe je toto rozhodnutí otázkou priorit daného 

jedince. Respondentka č. 4 se k finanĉním moţnostem a svým prioritám 

vyjadřuje takto: ,,No, je to drahý... Je to drahý, no. Ale kdyţ nemám zase jako jiný 



33 

 

jako ţadný náročný koníčky, tak to zvládnu." Respondentka č.5: ,,No, tak jako 

mmm vţdycky tak ňákse to... Ale nakonec můţu teď ještě jako jo. Můţu to ňák 

zaplatit a řikám si dyť nic jinýho jako nepodnikam. No tak to... I kdyţ mi to... 

Říkám, dělá mi to dobře jako na moji psychiku, ţe jsem teda mezi fajn lidma, ţe se 

něco dozvim, ţe vidim, ţe hodně cestovali, já jsem tu moţnost neměla." 

Respondentka č. 6: ,,Mohlo by to bejt levnější, ale... Co se dá dělat." 

Respondent č. 7: ,,No... Bylo to osmdesát, teď to zvýšili, jo... Mohli by to pro ty 

seniory udělat lacinější. Asi tak."  

 

6.4 INFORMOVANOST 

Dotazovaní senioři se v největším poĉtu dozvěděli, o vzdělávacím centru 

pro seniory Elpida, z ĉasopisu Tuĉňák (ĉasopis Prahy 4). Dalšími odpověďmi byl 

billboard přímo u centra, letáĉky rozdávané na ulici ĉi se informaci o centru 

doĉetli na internetu nebo od někoho z jiné poboĉky Elpidy, kam předtím chodili.  

Zajímavá zjištění však přinesly odpovědi na otázku, zda se senioři 

zajímali, na internetu ĉi někde jinde, jaké je hodnocení tohoto centra. Všichni se 

shodli na tom, ţe je hodnocení centra předem nezajímalo a šli si nějaký kurz radši 

rovnou vyzkoušet. První hodina je totiţ pro nově příchozího ĉlověka zdarma. 

Respondentka č. 1: ,,Ne, ne... Ne nenene. Ale potkala jsem se tady se známou, 

která tady absolvuje angličtinu a zpívání, chodí na zpěv."Respondentka č. 2: ,,... 

kdyţ se sem člověk hlásí, tak je první hodina zdarma, takţe se přesvědčim... nebo 

jsem se přesvědčila jaké to je, protoţe i ty kurzy jsou různé úrovně, no tak 

mmmm.." Respondentka č. 3: ,,Ne, ne, tak o tom jsem se jako nezajímala, abych 

pravdu řekla". Respondentka č. 4: ,,Ne, to vůbec ne. To jsem vůbec jako...Vo 

tohle jsem se nezajímala. Říkala jsem si zkusim si to a uvidim. No a mně šlo spíš 

vo to jako navázat ňákej kontakt s lidma, ţe jo... Tak jako i kdyby tady psali nevim 

co, tak tady je to vo lidech, to jako... Co voni napíšou jako hodnocení na 

tu..Elpidu, ţe jo, tak to v podstatě.. Já si vytvářim obrázek a já.. nebo my jakoby 

ţáci, ţe jo, vytváříme tu.. atmosféru tady. Samozřejmě ti lektoři jsou důleţití, ţe 
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jo.. A zase si myslim, ţe oni tady vyberou takový aby to těm lidem vyhovovalo, 

protoţe většinou vlastně dělaj jenom se starejma lidma, ţe jo. Málo je tady 

ňákejch mladších, takţe tím pádem voni musej mít takový lidi, aby měli trpělivost 

s náma, protoţe řikám vzpomínáme, ţe jo, nechrlíme to ze sebe, takţe oni musej 

zase vydrţet s náma tu trpělivost, aby.. nás teda něco naučili, protoţe kdyţ uţ si to 

zaplatíme, ţe jo, tak to nemůţeme jen tak odsedět. Takţe tak." Respondentka č.5: 

,,Ne, ne, ne. A todle uţ jsem se sama vysledovala, protoţe jsem zjistila, chodila 

jsem tady na poštu, zjistila jsem, ţe tady je ta Elpida. Ale dlouho mi trvalo neţ 

jsem se rozhodla." Respondentka č. 6: ,,Ne, ne, ne, vůbec." Respondent č. 7: 

,,Ne. Já jsem hned sem dělal. Já jsem hned jak jsem skončil ve čtyři a sedmdesáti, 

tak jsem tu v podstatě šel. Nejdřív na ten počítač a potom na tohlensto, takţe jsem 

se na nic neptal, jsem si řikal, je to tady tak jsem šel ale... Na nějakou úroveň jsem 

se neptal." Respondent č. 8: ,,Ne, ne, ne." Respondent č. 9: ,,Rovnou jsem šel 

sem." Respondentka č. 10: ,,Ne. Ne, vůbec ne. Prostě jsem to zkusila. No jistě." 

 

6.3 SHRNUTÍ  

Při provádění mého výzkumu jsem se snaţila, aby došlo k co nejmenšímu 

zkreslení odpovědí díky mé přítomnosti tazatele. Snaţila jsem se o co 

nejprofesionálnější přístup, avšak v duchu uvolněné atmosféry, která měla 

respondentům ukázat, ţe se nemusí bát cokoliv říct a já tak měla moţnost získat 

co nejpravdivější odpovědi. Stejně tak informovaný souhlas seniorům 

zprostředkoval jistotu anonymity.  

Avšak ke zkreslení odpovědí můţe dojít z mnoha důvodů. Byly navrţeny 

ĉtyři typy zkreslení, které mohou být přivozené výzkumnými stimuly: ,,Efekt 

morĉete" (úĉastníkovi je jasné, ţe je předmětem zkoumání), ,,Výběr role" 

(úĉastník se bude chtít před tazatelem předvést jako ten nejlepší), ,,Měření jako 

zdroj změny" (úĉastník můţe během dotazování nabýt nových postojů), 

,,Stereotyp ve volbě odpovědí" (úĉastník má tendenci souhlasit s předloţenou 
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otázkou spíše neţ nesouhlasit) (Webb, Campbell, Schwartz a Sechrest 1969 in 

Dismann 2002: 132). 

V mém případě se při procesu dotazování mohlo dostavit např. zkreslení, 

kdy se na mě, jako na tazatele, snaţil udělat dotazovaný dojem, avšak takový 

pocit jsem z ţádného z respondentů neměla. Respondenti se měli šanci cítit o to 

klidněji, kdyţ na zaĉátku měli moţnost podepsat informovaný souhlas.
20
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 viz. příloha ĉ. 1 



36 

 

ZÁVĚR  

Cílem bakalářské práce bylo popsat ĉinnost vzdělávacího centra pro 

seniory Elpida, a to vše z pohledu seniorů, kteří byli úĉastníky mého výzkumu. 

Byli dotazování v rámci ĉtyř okruhů otázek, které nastiňovali podstatné oblasti 

zkoumané problematiky: obecné informace, zájem o aktivizaci, finanĉní 

předpoklady a informovanost seniorů. 

Zjištění práce tkví v pochopení priorit seniorů, od kterých se odvíjí jejich 

osobní potřeba věnovat svůj ĉas vzdělávání se v aktivizaĉním centru Elpida. 

Primární potřebou seniorů je nevymanit ze sociálního ţivota, participovat se na 

aktivitách, které jsou jim umoţněné a nepropadnout jakékoliv psychické ĉi 

fyzické degeneraci, která by měla špatný dopad na jejich zdraví. Dotazovaní 

senioři mají potřebu vzdělávání se, hlavně z důvodu nezakrnění mozkové aktivity, 

avšak stejnou měrou mají potřebu navštěvovat vzdělávací centrum kvůli vytváření 

a prohlubování sociálních vztahů. Ty jsou jim totiţ většinou odepřeny, jelikoţ 

rodina neposkytuje seniorům takové podporující zázemí, kterého by bylo potřeba, 

a tak ho senioři hledají jinde. Právě díky vzdělávacímu centru, jakým je i 

vzdělávací centrum pro seniory Elpida, mají senioři moţnost navazování 

sociálních vztahů, nepozbývání psychických i fyzických aktivit, které zajišťují jak 

vzdělávání seniorů, tak předcházení zdravotních problémů. 

Je důleţité poukázat na to, ţe v budoucích letech můţe dojít k tomu, ţe 

budou ĉím dál tím víc senioři odlišní v závislosti s jejich osobní charakteristikou 

oproti seniorům v souĉasné době. Ukazuje se tendence zlepšujícího se 

zdravotního stavu seniorů a tím i zvyšování se jejich věku, spolu s dosahováním 

vyššího vzdělání a trendem aktivně ţijícího ţivota i ve stáří (Topinková; 

Rychtaříková in Ondrušová 2011: 10). 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Informovaný souhlas  

 

 

Byl/a jsem informován/a, ţe tématem bakalářské práce Bohumily 

Zoššáková je výzkum Aktivizace seniorů v ČR: Případ centra Elpida. Jsem si 

vědom/a toho, ţe rozhovor bude nahráván na zvukový záznam. Ţádná data, 

která by však mohla identifikovat moji osobu, nebudou nikde pouţita. 

Všechny informace zjištěné z mých odpovědí zůstanou v anonymní formě. 

Jsem si zároveň vědom/a skuteĉnosti, ţe mohu kdykoliv rozhovor ukonĉit a 

anulovat informovaný souhlas. Pokud budu mít zájem, mohu dostat přepsaný 

rozhovor k nahlédnutí. Prohlašuji, ţe dobrovolně souhlasím se všemi těmito 

informacemi. 

 

Datum: 

  

Podpis výzkumníka:                               Podpis respondenta: 
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Příloha č. 2: Scénář rozhovoru 

 

Obecné informace:  

- Muţ/Ţena  

- S kým ţijete ve spoleĉné domácnosti?  

- Kdo Vás do vzdělávacího centra přivedl?  

- Jak dlouho navštěvujete vzdělávací centrum/centra?  

- Jak ĉasto chodíte do vzdělávacího centra/center?  

- Kolikrát jste jiţ byl/a ve vzdělávacím centru/centrech?  

- S kým chodíte do vzdělávacího centra/center?  

- Rozhodl/a jste se navštěvovat vzdělávací centrum/centra na základě vzdálenosti 

od Vašeho bydliště?  

- Kolik vzdělávacích center navštěvujete?  

 

Zájem o aktivizaci:  

- Proĉ jste se rozhodl/a navštěvovat vzdělávací centrum/centra?  

- Jak Vás ve Vašem rozhodnutí navštěvovat vzdělávací centrum/centra ovlivnila 

rodina ĉi partner?  

- Jak Vám rodina ĉi partner pomáhá s docházením do vzdělávacího centra?  

- Jak Vás rodina ovlivňuje v nakládání se svým ĉasem, kdy chcete navštěvovat 

vzdělávací centrum/centra? Jak ovlivňuje rodina organizaci Vašeho ĉasu, který 

můţete věnovat návštěvě vzdělávacího centra?  

- Jak se v centru/centrech vzděláváte?  
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Finanční předpoklady:  

- Je Vám finanĉně dostupná moţnost vzdělávání se v centru/centrech?  

- Přispívá Vám finanĉně Vaše rodina na vzdělávání, které je placené? A kolik?  

 

Informovanost:  

- Jak jste se o moţnosti vzdělávání se ve vzdělávacích centrech dozvěděl/a?  

- Dozvěděl/a jste se někde předem o hodnocení Vámi navštěvovaného centra? A 

jak?  

- Co všechno Vám přináší vzdělávání se ve vzdělávacím centru?  

- Je důvodem, ţe navštěvujete vzdělávací centrum/centra i to, ţe se zde setkáváte 

s novými lidmi? Co všechno Vám přináší setkávání se s novými lidmi?  

 

 


