
 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut sociologických studií 

 

Bc. et Bc. Kateřina Pokorná  

 

Jak se aktivní senioři vyrovnávají se 

stereotypizací 

 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

Praha 2015  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Bc. et Bc. Kateřina Pokorná  

Vedoucí práce: doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.  

 

Rok obhajoby: 2015 



  

Bibliografický záznam 

POKORNÁ, Kateřina. Jak se aktivní senioři vyrovnávají se stereotypizací. Praha, 2015. 

109 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

sociologických studií. Katedra sociologie. Vedoucí diplomové práce doc. PhDr. 

Jadwiga Šanderová, CSc.  

 

Abstrakt 

Diplomová práce „Jak se aktivní senioři vyrovnávají se stereotypizací“ 

představuje pohled aktivních seniorů na problematiku ageismu v české společnosti. Na 

základě analýzy polostrukturovaných rozhovorů ukazuje, že aktivní senioři nepovažují 

nerovnosti za významný problém hlavně z důvodu svého životního optimismu, který 

jim pomáhá stereotypy překonat. Dalším významným uplatňovaným způsobem je 

budování distance mezi respondenty jakožto aktivními seniory a zbytkem seniorské 

populace, na kterou nahlížejí pohledem shodným se zbytkem české společnosti. 

Představa, že na ně samotné předsudky neplatí, ale na jiné seniory ano, způsobuje ve 

svém důsledku reprodukci stereotypního pohledu na staré lidi, a aktivní senioři jsou 

současně prezentováni jako něco výlučného. Glorifikaci aktivního životního stylu ve 

stáří nepovažuji za přímý vliv trendu aktivního stárnutí, neboť všichni respondenti byli 

velmi činorodí v průběhu celého svého života. Byť se aktivní senioři prezentují jako 

otevření vůči společnosti, tak upřednostňují trávení volného času s ostatními (aktivními) 

lidmi svého věku. I přes proklamovanou asertivitu se často v konfrontaci s diskriminací 

chovají pasivně, či se očekávané nepříjemné situaci předem vyhnou. 

 

Abstract 

The diploma thesis "How active seniors cope with stereotyping" presents the 

view of active senior citizens on the issue of ageism in Czech society. Research based 

on analysis of semi-structured interviews shows that active seniors do not consider 

inequality as a major problem, mainly because of their life optimism, which helps them 



  

overcome the stereotypes. Another important strategy the respondents – active seniors – 

apply is building/keeping a distance between themselves and the rest of the senior 

population, upon which they look the same way as the rest of Czech society does. The 

idea that they themselves do not match the prejudices, but the other seniors do, 

reinforces the stereotypical view of older people and also presents the active seniors as 

exceptional. The veneration of an active lifestyle in old age does not seem to be a direct 

effect of active aging trend, as all respondents had been very active throughout their 

whole life. Although active seniors present themselves as open to society, they prefer to 

spend their free time with other (active) people of their own age. Despite the rhetoric of 

assertiveness they are often passive, when confronted with discrimination, and try to 

sidestep an anticipated unpleasant situation. 
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Projekt diplomové práce 

Téma: Jak se senioři vyrovnávají se stereotypizací 

Vedoucí: doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. 

Teoretické ukotvení 

 Tématem práce je zjistit, jaké strategie senioři užívají při vyrovnávání se svou 

stereotypizací jako skupiny. Jak na stereotypy reagují, jakým způsobem hodnotí sami 

sebe a jak seniory jako skupinu.  

Téma navozuje mnoho otázek, na které doufám rozhovory nabídnou odpověď. 

Považují zkoumaní jedinci stereotypy za oprávněné? Chápou sami sebe jako typické 

představitele skupiny, nebo mezi sebou a ostatními staví hranice? Jak se vyjadřují o 

seniorech celkově – považují je za homogenní skupinu? Jak reagují na projevy 

stereotypů? Co si myslí o doporučeních, která jsou jim předkládána médii či příbuznými 

(ochrana před „šmejdy“, trend aktivního stárnutí, doplňky stravy,…)? 

Teoreticky bude práce ukotvená v přístupu k výzkumu sociálních nerovností, 

který je nazývám „kulturním obratem“. Kulturním proto, že se zaměřuje na kulturní 

aspekt nerovností a s ním související uznání spíše než na jejich druhou, ekonomickou 

rovinu, která souvisí s přerozdělováním. Věnuje se postupům, jakými jsou nerovnosti 

reprodukovány v každodenním životě jedinců, jak jej ovlivňují a jak jedinci zakoušené 

stereotypy a nerovné postavení interpretují. Tyto praktiky jsou často jejich uživatelům 

natolik samozřejmé, že si mnohdy nepřipouští, že může jít o negativní jevy [Šanderová, 

Šmídová 2009: 7-13]. 

Jak vyplynulo z předchozích výzkumů sociálních nerovností (byť se nejednalo o 

ageismus), tak jedinci z dané skupiny často považují zakoušené nerovnosti za normální, 

zasloužené a bez možnosti změny. Sdílí tedy stereotypní představy a příliš se tak 

v názorech neliší od lidí mimo skupinu. Jednou ze strategií, jak se vyrovnat s předsudky 

a negativním hodnocením je „…ukázat, že oni osobně jsou jiní než ostatní lidé „jejich 

kategorie“ a že jsou schopni být stejní jako ostatní, tedy ´ti normální´“. Přestože se 
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považují za součást skupiny, tak zdůrazňují, že některé z jejích vlastností nesdílí. 

Proklamací, že oni (případně jejich rodina či blízcí) nejsou takoví, jako všichni ostatní, 

se od stereotypů distancují. Nadále se však podílí na jejich šíření [Šanderová, Šmídová 

2009: 236]. 

Ageismus, stereotypizace, situace v ČR 

Diskriminace seniorů a jejich stereotypizace jsou projevy ageismu
1
. Ač pojem 

svádí k úvahám spojeným pouze s negativním hodnocením starých lidí jako skupiny, 

může se samozřejmě jednat i o pozitivní diskriminaci (ač ta ve svém důsledku může 

taktéž působit negativně). Hranici stáří a důsledky jejího překročení definuje Jandourek 

následovně: „Právní definicí s. [stáří, K.P.] je věk, kdy člověk odchází do důchodu. Je to 

umělá hranice, ale má konkrétní společenské a psychologické důsledky, protože často 

znamená ztrátu statusu, zmenšení příjmu, snížení životního standartu, ztrátu pracovní 

rutiny trvající desítky let, snížení respektu (zkušenosti už nejsou pro mládež použitelné), 

konec kontaktů s kolegy“ [Jandourek 2007: 238, kurziva v originále]. Jestliže praktické 

důsledky jsou spíše ekonomického rázu, tak k těm psychickým výrazně přispívá právě 

stereotypní pohled a názory, které ve společnosti o seniorech panují. 

Tento pohled není tvořený jen osobními zkušenostmi, ale z velké části i 

mediálním obrazem seniorů: „Té [stereotypizace, K.P.] se nejčastěji dopouštějí média 

prezentováním starších lidí jako obecně nezdatných, neschopných, pasivních, jako příjemců 

služeb, dávek či bezbranných obětí podvodů a jiných trestných činů“ [Čevela, Kalvach, 

Čeledová 2012: 108] Tyto a další vlastnosti, které lidé zmiňují v souvislosti se stářím 

(zdravotní problémy, nespokojenost, obtíž pro společnost a rodinu; závislost na 

druhých; únava [Kolesárová, Sak 2012: 26 - 27]), mohou vést až k averzi a agresi vůči 

diskriminované skupině.  

Ze všeobecně přijímaných stereotypů a vlivů bych se chtěla podrobněji věnovat 

následujícím dvěma. Prvním je vliv trendu „aktivního stárnutí“
2
, který výrazně formuje 

                                                 
1
 Co se týče ageismu, zaměřuji se tedy pouze na jeho pojetí ve smyslu diskriminace starých lidí, přestože 

výklad pojmu je širší: „[pojem ageism, K.P.] označuje diskriminaci lidí na základě věku“ [Jandourek 

2007: 238, kurziva v originále]. 

2
 „Spojení slov stáří či senior/ka a adjektiva aktivní se stává (post)moderním zaklínadlem reprezentací 

stárnutí. Stává se rovněž stále viditelnějším vyjádřením idealizovaného životního stylu v seniorskému 

věku, který si zasluhuje podporu a ocenění“ [Hasmanová Marvánková 2013: 12]. 



  

ideální typ stárnutí a je prezentovaný médii i podporovaný jak gerontology, tak politiky. 

V českém prostředí se jím obsáhle zabývají dvě autorky. Kvalitativní výzkum 

v centrech pro seniory vedla Jaroslava Hasmanová Marhánková, kdežto vlivu 

(seniorského) věku na participaci ve společnosti se věnovala Marcela Petrová Kafková. 

Obě publikace vychází z disertačních prací a obsahují rozsáhlý teoretický úvod, věnující 

se právě aktivnímu stárnutí. Jako jednu ze strategických priorit uvádí aktivní stáří i 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve svém programu přípravy na stárnutí na období 

2008 až 2012 [MPSV 2008: 21-28]. 

Zajímavé je také seniorské vnímání problematiky podomních prodejců a 

předváděcích/prodejních akcí, jejichž podvodné (či alespoň neetické) praktiky 

významně zpopularizoval dokument „Šmejdi“ režisérky Sylvie Dymákové. Přestože 

došlo k nespornému zlepšení situace, tak snímek staví vystupující seniory do role 

nesvéprávných jedinců, kteří se nechají nalákat na vějičku vychytralých obchodníků – 

z pozice diváka je nepochopitelné, že někdo manipulaci neprohlédne. Jak se s touto 

reprezentací, která staré lidi staví do pozice dětí, jejichž finanční i volnočasové aktivity 

je třeba kontrolovat (přičemž kontroloři bývají mnohdy vlastní děti či vnoučata), senioři 

vyrovnávají? Podobná situace nastává i s ovládáním moderních technologií – i zde jsou 

často seniorům „preventivně“ znemožněny pokusy o soběstačnost. Zde se se 

z teoretického pohledu objevuje ambivalence – trend aktivního stárnutí naopak spojení 

senior – moderní technologie propaguje (počítačové kurzy, internet apod.). Vnímají tlak 

z obou stran i senioři? 

Výběr respondentů 

 V souvislosti se zvýšením výpovědní hodnoty výzkumu bych si ráda vybrala 

spíše kompaktní skupinu respondentů. Starší 70 let, ženy i muže, aktuálně bydlící 

v Praze (tudíž mohou pocházet z jiných částí země). 

 V uvažované definici „ideálního seniora“ jsem se inspirovala několik výzkumy
3
, 

které na našem území v nedávné době proběhly, protože považuji za důležité užívat 

                                                 
3
 „…podle české populace se člověk stává seniorem mezi 60. a 70. rokem věku v závislosti na svých 

individuálních charakteristikách. … Polovina populace (49%) spojuje seniora se stářím, starým člověkem, 

starcem. Druhým nejčastějším znakem tvořícím identitu seniora je jeho ekonomický status (role) – 

nepracuje, má důchod (40%)…Pozitivní konotace seniora – zkušenosti, moudrost, nadhled, zodpovědnost 

určuje identitu seniora pouze podle 2% populace“ [Kolesárová, Sak 2012: 26-27] 



  

takové kategorie, jaké používají lidé v běžné komunikaci, a ne vědecké koncepty, které 

se mohou lišit.  

Metoda výzkumu 

 Výzkum bude probíhat pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Doufám, že se 

co nejvíce důležitých informací dozvím v úvodní narativní pasáži, ve které se budu ptát 

na vnímání vlastní skupinu z jejich pohledu obecně. Při analýze budu samozřejmě brát 

ohled i na fakt, jestli byl názor zmíněn spontánně či až po mé doplňující otázce. 

Celkově ale bude rozhovor hloubkový a budu se snažit své pasáže co nejvíce omezit a 

dát prostor respondentům. Je ale možné, že nebudou příliš sdílní či budou odpovídat 

poměrně jednoduše. Nejedná se přece jenom o téma, o kterém by byli příliš zvyklí 

mluvit. 
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Úvod 

 „Říká se, že staří lidé jsou bez sociální role. Ale to není tak úplně pravda. Rolí, 

či chcete-li sociálním úkolem, starých lidí v současnosti je najít nový životní styl 

v tomto období, najít aktivity, které by byly přínosem pro společnost a pro ně samotné. 

Pokud se to nepodaří, tak sen lidstva prodloužit život nebude přínosem“ [Šiklová 

2008: 8]. 

Můj výzkum vychází z aktuálního tématu stárnutí společnosti. Nepochybně je to 

oblast, které je důležité se věnovat, a to jak na úrovni mezilidských vztahů, tak ve 

smyslu odborného výzkumu. Jedním z výsledků zájmu odborníků a jejich snahy 

nabídnout řešení situace je i koncept aktivního stárnutí.  Ten prosazuje rovné příležitosti 

pro stárnoucí osoby, podporuje jejich zapojení ve společnosti a nezávislý životní styl 

s důrazem na udržení duševního i fyzického zdraví. Nejčastěji je naplňován skrze 

činnost klubů pro seniory či v rámci dalších akcí, jako jsou například festivaly či 

univerzity třetího věku. V České republice i Evropské unii se podobné aktivity těší 

významné finanční i politické podpoře. 

I přes snahu změnit vnímání stáří a zmírnit ageismus, ať už skrze aktivní stárnutí 

či formou různých osvětových aktivit, senioři stále nepochybně patří mezi ohrožené 

skupiny obyvatelstva. Mezi nejčastější projevy tohoto ohrožení patří riziko chudoby, 

zvýšená nemocnost, týrání, zneužívání, diskriminace a další. Jedním projevů, kterým 

jsou senioři vystaveni, je jejich stereotypizace na základě předsudků. Postoj české 

veřejnosti je stále výrazně ageistický a předsudky ohledně starých lidí pevně 

zakořeněné. Navíc se ukazuje, že koncept aktivního stárnutí je jen jedním z potřebných 

řešení současné (i budoucí situace), a že není univerzálním východiskem. 

Jak se ale ti, kteří stárnou „správně“ (jak z vlastního pohledu, tak prismatem 

aktivního stárnutí), vyrovnávají se stereotypizací seniorů jako skupiny ze strany zbytku 

společnosti? K nalezení odpovědi na tuto otázku jsem se zaměřila na více dílčích témat. 

Zajímalo mě, jakých nerovností si senioři všímají, a to jak obecně ve vztahu staří lidé – 

zbytek společnosti, tak ve vztahu k vlastní osobě. Snažila jsem se zjistit, které 

z vnímaných nerovností jsou pro ně problematické, a které naopak přehlíží, a z jakých 

důvodů. Zaměřuji se též na postupy, jakými jsou nerovnosti reprodukovány 
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v každodenním životě jedinců, jak jej ovlivňují a jak jedinci zakoušené stereotypy a 

nerovné postavení interpretují. 

Z přechozích výzkumů, věnujícím se reakcím na stereotypy u rozličných 

diskriminovaných skupin, jsem získala představu o různých strategiích, které 

marginalizovaní užívají k vyrovnání se se svým nerovným postavením. V analýze mě 

tedy zajímalo, jestli se některé z nich potvrdí i u aktivních seniorů, či jestli sama 

objevím nové, typické pro mnou zkoumanou skupinu osob. Neméně zajímavá je i 

otázka, jestli (a jak případně) mohou některé z identifikovaných způsobů neúmyslně 

reprodukci nerovností napomáhat. 

K pochopení strategií a dotvoření jejich obrazu se zabývám i otázkou, jak sami 

na sebe aktivní senioři nahlížejí, a jak (pokud bude patrný rozdíl) vnímají seniorskou 

populaci celkově. V této spojitosti je zajímavé i seniorské hodnocení vlastního 

mediálního obrazu či problematiky předváděcích/prodejních akcí. 

Na zmíněné otázky se v práci snažím najít odpovědi na základě analýzy čtrnácti 

rozhovorů. Ty jsem nahrála se seniory a seniorkami, kteří podle svého mínění žijí 

aktivním životem (s čímž mohu po vyslechnutí jejich příběhů jedině souhlasit). Někteří 

z nich tak činí v rámci klubů pro seniory či jiných organizovaných aktivit, jako jsou 

cvičení či zájezdy, jiní po odchodu do důchodu pokračují v častých výletech či 

návštěvách kulturních akcí.  

Práce vychází z následující struktury. V teoretické části přestavuji výchozí 

koncepty, jako je aktivní stárnutí a ageismus. Dále se věnuji představení situace seniorů 

v ČR a nerovnostem a předsudkům, kterým jsou vystaveni. Hlavní část ale tvoří přehled 

strategií, které marginalizované osoby užívají při vyrovnávání se se stereotypizací a 

předsudky či stresem, který jim působí. V metodologické části se věnuji představení 

sběru dat a jejich interpretace i samotných respondentů. Část věnovaná analýze pak 

obsahuje podrobnější představení respondentů a jejich životního stylu včetně 

nerovností, které zažívají. Dále se pak věnuji popisu jednotlivých odhalených strategií i 

jejich, mnohdy nepříznivým, důsledkům. 
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1 Teoretická část 

 V této části představuji teoretická východiska a koncepty, ze kterých ve svém 

výzkumu vycházím a kterými se inspiruji. Vzhledem k tomu, že jsem nalezla zalíbení 

v myšlenkovém postupu autorů tzv. kulturního obratu (trendu) ve vztahu ke zkoumání 

sociálních nerovností, pracuji s jejich postupy jako základem i ve své diplomové práci. 

Konkrétně se jedná o autory Richarda Jenkinse a Scotta Harrise. Dále se věnuji 

stereotypům a předsudkům v obecné rovině, kterou doplňuji o podrobný přístup Ervinga 

Goffmana ke stigmatu, za nějž stáří ve světle svého výzkumu považuji. Pak objasňuji 

některé zásadní pojmy, především ageismus a aktivní stárnutí. V následující kapitole 

popisuje různé druhy strategií (reakcí na stereotypy), které identifikovali autoři jako 

Gordon Allport, Erving Goffman, Schwalbe a kol. a další, a které se zároveň dají 

aplikovat na situaci aktivních seniorů. Na závěr popisuji situaci starých lidí v České 

republice s důrazem na jejich postavení ve společnosti.  

 

1.1 Sociální nerovnosti a jejich reprodukce 

1.1.1 Kulturní obrat ve výzkumu sociálních nerovností 

Kulturní trend (obrat) ve výzkumu sociálních nerovností je přístup k jejich 

výzkumu, který se začal uplatňovat v poslední 1/3 20. století, a který je spojován 

s autory jako je Michéle Lamont, Richard Jenkins či Scott Harris. Kulturním je nazýván 

proto, že se zaměřuje na kulturní aspekt a původ nerovností a s ním související uznání. 

Odklání se tak od dřívějšího soustředění se spíše na jejich ekonomickou ukotvenost, 

která souvisí s přerozdělováním. Objevuje se kritika objektivistického a 

ekonomizujícího pojetí rozvrstvení společnosti a představ o předurčenosti a danosti 

nerovností. Zastánci kulturního trendu se odvrací od kvantitativních šetření a 

povšechných závěrů a naopak se zaměřují na každodenní život lidí (tedy mikro rovinu) 

a konkrétní procesy, které nerovnosti a jejich reprodukci provázejí [Šanderová 2009: 7-

13], [Šanderová, Šmídová 2006: 4-6]. 
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Jakým způsobem identifikujeme sami sebe a jak odlišujeme druhé, tedy procesu 

kategorizace, se věnuje Richard Jenkins. Kategorizace
1
 se týká především 

systematických nerovností „…které vznikají z asymetrických sociálních interakcí, v 

nichž se výhody akumulují u nějaké kategorie lidí bez ohledu na individuální atributy. 

Jde především o tyto kategorie: sociálně ekonomické postavení (sociální třída), rod, 

etnikum, věk, sexuální orientace a zdravotní stav. Stručně řečeno, jde o nerovnosti, v 

jejichž pozadí stojí kategorizace (klasifikace) jakožto základní nástroj orientace člověka 

ve světě“ [Šanderová 2007: 11-12], je nedílnou součástí každé společnosti: „Bez 

kategorizace by nebyla vůbec zvládnutelná složitost lidského sociálního světa“ [Jenkins 

2000: 8] a není tedy ničím nepřirozeným. Je důležité si uvědomit, že sami nejenom 

identifikujeme (kategorizujeme) ostatní, ale zároveň jsme také objekty jejich 

identifikace, a právě těmito dvěma procesy je tvořena naše sociální identita. Je nasnadě, 

že oba procesy jsou důležité pro pochopení tvorby a reprodukce sociálních nerovností. 

Zaprvé, my (naše skupina) potřebujeme pro svou vlastní identifikaci označit ostatní za 

odlišné. Zadruhé, jejich definice nás (naší skupiny) ovlivňuje naše vlastní vnímání, a 

takto vzniklá naše identifikace nám pomáhá bránit se proti cizím identifikacím. 

Kategorizace probíhá v několika stupních. Nejdříve si každý člověk vytvoří individuální 

obraz sama sebe, který posléze skrze zkušenosti z interakcí konfrontuje s tím, jak jej 

vnímá společnost. Silné ovlivnění přichází i ze strany institucí jakožto reprezentantů 

sociální reality, přičemž všechny tři procesy se po celý život posléze prolínají. Sociální 

kategorie mohou nebo nemusí být vnímány jako instituce, ale: „Je pravděpodobné, že 

proces kategorizace je, alespoň částečně, institucionalizován jako vědomá praxe 

kategorizátorů“ [ibid.: 8-14]. Jenkins dále připomíná, že sociální kategorizaci do značné 

míry přispívá právní či administrativní ukotvení kategorií (v případě seniorů vznik 

nároku na důchod a reálný začátek jeho pobírání), jejich mediální proklamace či 

sociální politika státu a dalších organizací [ibid.: 18-19]. To konstatuje i Šanderová 

s odkazem na Tillyho, když tvrdí, že: „Všechny vlády aktivně zasahují do produkce a 

reprodukce nerovnosti. […] Pokud jde o uznání, tu více, tu méně [stát, K.P.] podporuje 

                                                 
1
 O kategorizaci mluví v podobném smyslu i Goffman: „Sociální prostředí ustavují různé kategorie osob, 

s nimiž se v nich lze pravděpodobně setkat. Rutina společenského styku v zavedených prostředích nám 

umožňuje styk s předvídanými druhými osobami, aniž tomu musíme věnovat zvláštní pozornost či úvahu. 

Když se před námi objeví cizí osoba, první dojem z ní nám velmi pravděpodobně postačí k tomu, 

abychom předvídali její kategorii a atributy, její „sociální identitu“ – abychom použili vhodnější termín 

než „sociální status“; svou roli totiž hrají i osobní atributy jako „čestnost“ a strukturální atributy jako 

„povolání“. Opíráme se o tato svá předjímání, transformujeme je do normativních očekávání a do 

oprávněně předkládaných požadavků“ [Goffman 2003: 9 – 10]. 
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různě osvětově orientované projekty, jejichž cílem je minimalizovat předsudečné 

myšlení a jednání zejména vůči marginalizovaným kategoriím…“ [Šanderová 2007: 21-

22]. 

 Jako další chci představit závěry, které vycházejí z článku Scotta R. Harrise The 

Social Construction of Equality in Everyday Life (2000), ve kterém se věnuje 

interakcionistickému
2
 výzkumu rovnosti (a tedy i nerovnosti, na základě jejíž absence je 

rovnost definována).  Záměrem Harissovy teorie je pomoci objevit, jakým způsobem 

lidé definují stavy jako rovné či nerovné v každodenním životě, a jakou roli tyto jejich 

definice hrají v následných interakcích. Inspiruje se u čtyř přístupů, z nichž prvním je 

Blumerův symbolický interakcionismus. Z něj využívá myšlenky, založené na 

Blumerových premisách. Říká, že žádný stav není vrozeně ne/rovný, a že ne/rovnost 

neexistuje nezávisle na aktérech – tím se vymezuje proti reifikaci rovnosti. Tvrdí: „Lidé 

jednají na základě svého vnímání rovnosti, a to pouze v těch případech, kdy pokládají 

rovnost za relevantní“ [Harris 2000: 378, kurziva v originále], a ne/rovnost situace je 

definovaná a modifikována na základě interakcí a je tedy sociálním konstruktem. 

Druhou inspiraci nalezl v Schutzových fenomenologických pojmech. Prvním je vnímání 

světa v modu typičnosti, tedy vytváření obecných představ a jejich připisování věcem, 

přičemž některé vlastnosti těchto objektů zvýrazňujeme a jiné potlačujeme; a druhým 

oblasti významů, podle kterých je určována ne/rovnost. Oblasti významů jsou 

hierarchizovány, a to jinak u každé společenské skupiny (tedy každá má svůj ustálený 

kontext kategorií a významů). Třetím východiskem je Garfinkelův přístup. Ten říká, že 

když věci popisujeme, tak reflexivně tvoříme problém (situaci), o kterém mluvíme. 

Rovnost nemluví sama za sebe, ale je námi reflektována – tedy my určujeme, jestli stav 

budeme považovat za rovný, nebo ne. Druhou věcí je indexikalita – význam našich 

popisů je také tvořen kontextem – sociálně organizované příležitosti jejich užívání. 

Podle konceptu indexikality bychom měli zkoumat lokální a kontextuální významy, 

které jsou vytvářeny užíváním pojmu rovnost (proto také není možné vytvořit úplnou 

definici rovnosti) [ibid.: 374-387]. Na závěr Harris zdůrazňuje i názor Deweye, podle 

kterého bychom se měli zajímat o utváření těchto pravidel (zvyklostních), kterými se 

                                                 
2
„Interakcionistický výzkum je tak procesem, kdy se v metodické a organizované interakci společně 

konstruuje, ba vyjednává, povaha fenoménu tak, aby byl popsán, pochopen a vysvětlen proces a způsob, 

jakým jej aktéři praktickým jednáním (mluvením, jednáním, věděním laickým i expertním atd.) 

v součinnosti re-produkují a re-prezentují“ [Šanderová, Šmídová 2006: 13]. 
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lidé snaží zavést pořádek a rovnost ve společnosti, a nezacházet s konceptuálními 

rozdíly „…jako s rovnými/nerovnými a jako kdyby byly inherentní daným případům“ 

[ibid.: 389].  

 

1.1.2 Jak se nerovnosti reprodukují?  

1.1.2.1 Schwalbe a kol. 

Ve svém článku se Schwalbe a kol. (2000) snaží objevit obecné procesy 

reprodukce nerovností skrze každodenní interakce. Pro jejich identifikaci využili již 

publikované studie a data k nim, které znovu analyzovali a hledali v nich podobnosti. 

Byly vybrány takové studie, které popisovaly následující: „(1) co se děje během 

interakcí tváří v tvář, jejichž výsledkem je nerovnost; (2) jak jsou symboly a významy 

tvořeny a užívány k udržení vzorců interakcí, které vedou k nerovnostem; nebo (3) jak 

je nerovnost sama o sobě vnímána, zakoušena a jak na ni lidé reagují, například jestli je 

tak reprodukovaná či odmítaná“ [Schwalbe et al. 2000: 421]. Ve studii představují čtyři 

procesy – odlišování, adaptaci na podřízení, udržování hranic a management emocí. 

Každý z nich následně dělí na několik subprocesů a tvrdí, že se jedná o univerzálně 

platné pochody, objevující se jak v malých skupinách, tak v celých společnostech [ibid.: 

419 – 422]. Pro účely svého výzkumu uvádím pouze ty procesy, které se dají aplikovat 

na situaci aktivních seniorů. 

 Prvním zmiňovaným procesem, vedoucím k nerovnostem, je odlišování, kdy 

dominantní skupina ze sebe vyčlení jednu část osob, kterým přisoudí nižší postavení. 

Zároveň definuje znaky, podle kterých se tito jedinci dají rozpoznat. Prvním typem je 

budování mocného virtuálního já, tedy budování dojmu zvláštní síly a výjimečnosti, 

které je vlastní především elitám či lidem, kteří se jimi touží stát. K budování tohoto 

dojmu mají samozřejmě více prostředků bohatší a mocnější osoby, což vznik nerovností 

podporuje [ibid.:  422 - 425]. Druhým typem je obranné odlišování mezi podřízenými. 

Nastává v tu chvíli, kdy někteří členové marginalizované skupiny ztrácejí solidaritu 

s jejími členy a poukazují na svou odlišnost od ostatních, kteří podle jejich názoru 

naplňují negativní stereotypy, které o nich masová společnost má: „Jakmile se členové 

marginalizované skupiny snaží dosáhnout bezpečí či nějaké výhody skrze odlišování se 
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od ostatních ve své skupině, tak je posilován hodnotový systém podporující nárok 

dominantní skupiny na nadřazenost“ [ibid.: 425]. 

 Druhým typem procesů reprodukce nerovností je adaptace na podřízení a její 

druhy. Prvním je výměna moci za ochranu a dále dochází k formování alternativních 

subkultur s vlastní hierarchií a hodnotami. 

 Třetími procesy jsou různé formy udržování hranic. Schwalbe a kol. zmiňují 

jako jednu z forem předávání kulturního kapitálu, jehož znalost často zajišťuje členství 

v dominantní společnosti. Diskriminovaní jsou ale z možnosti kapitálu dosáhnout 

vyloučeni, a tedy jim je i zamezen vstup např. do vyšší třídy. 

 Poslední typem procesů je management emocí a jeho prvním typem je regulace 

diskurzu jakožto způsobu uvažování a vyjadřování se (např. jde o válečnou 

propagandu). Dalším typem je podmiňování emocionální subjektivity, tedy ovládání 

emocí, přičemž typickým příkladem jsou letušky, nucené svým zaměstnavatelem 

přecházet sexistické narážky pasažérů [ibid.: 426 – 437]. 

 

1.1.2.2 Symbolické hranice 

 Schwalbe a kol. zmiňovali jako jednu ze strategií udržování hranic. Ještě než 

může dojít k jejich udržování, musí být vytvořeny – a právě symbolickými hranicemi a 

jejich vznikem se zabývá Lamont, Pendergrass a Pachucki. Definují je jako: „…hranice, 

které zahrnují a definují určité osoby, skupiny či věci, a zároveň vyčleňují ostatní…“ 

[Epstein 1992: 232 citováno dle Lamont, Pendergrass a Pachucki 2015: 850]. Jedná se o 

hranice v rámci a mezi skupinami, tvořené odlišnými kulturními zvyklostmi, ale často 

také různými příkazy a zákazy. Postupné zesilování symbolických hranic vede ve svém 

důsledku obvykle k jejich změně na hranice sociální, projevující se nerovnostmi. Stává 

se tak v následujícím případě: „Pouze tehdy, když jsou symbolické hranice všeobecně 

uznávány, získávají omezující charakter a důležitým způsobem tak ovlivňují sociální 

interakci“ [Lamont a Molnár 2002: 168 – 169]. Možný je i opačný proces – sociální 

hranice (a nerovnosti) jsou následně odůvodňovány a udržovány skrze symbolické 

hranice 
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 K tvorbě symbolických hranic může docházet z různých důvodů. „Tlak hodnotit 

svou vlastní skupinu pozitivně skrze vnitro/vněskupinové srovnávání vede sociální 

skupiny ke snaze odlišit se od sebe navzájem“ [Tajfel & Turner 1985: 16 – 17 citováno 

dle Lamont a Molnár 2002: 169 – 170] za účelem dosáhnout lepšího postavení a určité 

výjimečnosti. Není neobvyklé, pokud se takto chová podřízená skupina, která se tímto 

způsobem snaží vypořádat se svým nerovným postavením. Stejně tak ale může dojít 

k obdobné diferenciaci i uvnitř podřízené skupiny. 

 

1.1.2.3 Příklady z výzkumů 

Příkladem použití kulturní perspektivy jsou výzkumy marginalizovaných skupin 

ve sborníku Sociální konstrukce nerovností pod kvalitativní lupou (Šanderová, Šmídová 

2009). Zde zastoupení autoři v něm shodně upozorňují na jeden z důležitých způsobů 

reprodukce nerovností: snahu členů marginalizovaných skupin odlišit se od své skupiny 

zdůrazňováním, že negativní vlastnosti, které jsou přisuzované celé skupině, oni sami 

nejenom nesdílí, ale navíc je i odsuzují (srov. Schwalbe a kol.). Takto pak např. 

Vodochodský (2009), který studoval nerovné postavení matek na pracovním trhu, 

rozvíjí v závěru svého textu tento způsob vyrovnání se s diskriminací následovně: „Lze 

tedy říci, že jednou ze strategií zvládání méněcennosti […] může být symbolické 

odmítnutí této identity“ [Vodochovský 2009: 88].  

Vlastní chování znevýhodněných tak může být v určitých situacích pro 

reprodukci jejich postavení zásadní. V analýze se proto soustředím na strategie, které 

představil Schwalbe a kol., či které se objevily např. ve výzkumu Hasmanové 

Marhánkové (2013), která se podrobně zabývala fenoménem aktivního stárnutí a jeho 

možnými vlivy na reprodukci nerovného postavení seniorů
3
. Svým výzkumem se 

snažím mimo jiné zjistit, jestli se i mnou zkoumaní aktivní senioři podílejí na členské 

reprodukci nerovností, či se, byť třeba nevědomky, podílí na šíření ageistických 

předsudků. 

                                                 
3
 Podrobněji se výzkumu Hasmanové Marhánkové věnuji v kapitole 1.4 o aktivním stárnutí 
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1.2 Stereotypizace a předsudky 

1.2.1 Definice  

Velký sociologický slovník definuje stereotyp jako: „velmi stabilní prvek ve 

vědomí […], regulující vnímání a hodnocení jednotlivých skupin jevů“ [Velký 

sociologický slovník 1996: 1229]. Stereotypy, stejně jako již zmiňovaná kategorizace, 

nám pomáhají orientovat se v realitě a zjednodušují naše vnímání okolí do takové míry, 

abychom nebyli nuceni každý jednotlivý jev zvlášť vyhodnocovat a posuzovat. Jedná se 

tedy o soubory představ, které jsou hluboce zakořeněné v našem uvažování (a z velké 

části i v uvažování našeho okolí), a není tedy jednoduché je změnit. Jedním z typů 

stereotypu jsou předsudky, které většinou (na rozdíl od stereotypu) nesou negativní 

konotace [ibid.: 875]. Allport (2004) ve své knize, která byla poprvé vydána v roce 

1954, definuje předsudek jako: „odmítavý až nepřátelský postoj k člověku, který patří 

do určité skupiny, jen proto, že do této skupiny patří a má se tudíž za to, že má 

nežádoucí vlastnost připisované této skupině“ [Allport 2004: 39], přičemž Haškovcová 

(2010) uvádí podobnou definic: „…předsudek reprezentuje určitý víceméně ustálený 

vztah člověka nebo skupiny lidí vůči někomu nebo něčemu. Takový postoj má několik 

částí: zahrnuje názorovou, citovou a konečně jednající složku. Uvážíme-li, že předsudek 

v sobě vždy zahrnuje přemrštěnou generalizaci, a to zpravidla negativní, pak je 

existence předsudku velmi závažná“ [Haškovcová 2010: 47]. Na rozdíl od stereotypů 

jsou tedy předsudky povětšinou negativního a emocionálního rázu. Podle Palmora 

(1999) jsou předsudky negativními stereotypy či negativními postoji, založenými na 

stereotypech. Často vedou k diskriminaci, která je nevhodným negativním chováním 

vůči určité skupině [Palmore 1999: 4]. 

 Stereotypy mají na naše sebevnímání velký vliv, jak ostatně Červenka (2003) 

ukazuje v parafrázi Goffmana: „Byl by omyl domnívat se, že to, kým jsme (v případě 

ego identity je lépe říci: kým se cítíme být), závisí výhradně na nás samotných. Právě 

naopak, náš sebe-obraz závisí na našem místě ve společnosti. Mnohé z toho, kým jsme, 

jsme převzali od skupin, do nichž náležíme nebo na které bereme ohledy, které jsou pro 

nás důležité. V mnohých ohledech tak způsob, kterým se stigmatizovaný chápe, závisí 

na tom, co od něho druzí očekávají“ [Červenka 2003: 155]. Důsledkem soustavného 

vystavování skupiny stereotypům může být jejich částečné přijetí. Proč jsou 
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k internalizaci předsudků senioři náchylnější, vysvětluje Benešová (2010): „Přijímání 

autostereotypu je dle mého názoru v případě věkových skupin ještě snazší, než je tomu 

u jiných sociálních kategorií, a to z důvodu časové povahy kategorizace do věkových 

skupin. Neboli každý starý člověk byl v minulosti mladým. Pokud mladí lidé přijmou 

stereotypy o stáří, hůře se jich zbavují i v době, kdy se do této etapy sami dostanou. K 

podobnému procesu při tom nemůže docházet v případě žádné jiné z klasických 

kategorizací – žena zůstává po celý život ženou, Afroameričan Afroameričanem, a proto 

přijímání autostereotypu funguje v těchto případech odlišně“ [Benešová 2010: 53].  

 

1.2.2 Stigma v Goffmanově pojetí 

Stigma, jak jej popisuje Goffman (2003), je něčím, co člověka odlišuje od 

ostatních, což vede ke změnám v chování vůči stigmatizované osobě a v důsledku ke 

vzniku nerovností. Ve výkladu pracuje se dvěma druhy dojmů - dojem, který osoba 

navenek vzbuzuje, označuje za virtuální osobní identitu, a skutečnost, skrývaná a 

nesnadno odhalitelná, je pak skutečná osobní identita. Stigmatem je „silně diskreditující 

atribut“, který je ale kulturně konstruovaný a nemusí mít univerzální vlastnost. Tyto 

odlišující atributy mohou být viditelné či známé, a pak se jedná o osobu diskreditovanou 

(tedy takovou, které už je přiznán status jinakosti). Pokud jsou ostatním utajené, je 

osoba diskreditovatelná, což má samozřejmě také vliv na její chování [Goffman 2003: 

10-12]. Staří lidé jsou díky viditelnosti svého stigmatu (známek stáří) na první pohled 

v situaci diskreditovaného (většinou nemohou své stigma efektně skrývat a nejsou tak 

vystaveni stresové situaci z jeho možného odhalení). Goffman sám stigma stáří zmiňuje 

sporadicky
4
, ale jsem toho názoru, že jej díky důsledkům za stigma považovat lze: 

„Zcela samozřejmě věříme, že osoba se stigmatem není tak docela člověkem. O tento 

předpoklad opíráme různé formy diskriminace, jejichž prostřednictvím de facto – 

jakkoli často nevědomky – snižujeme její životní šance. […] Máme sklon připisovat 

dané osobě celou řadu nedokonalostí na základě jedné původní“ [ibid.: 13].  

                                                 
4
 Pro úplnost je ovšem nutné dodat, že Goffman nepovažuje za příliš zajímavá stigmata, která jsou 

každému zřejmá, stáří tedy nevyjímaje (pomineme-li písemný či telefonický kontakt). „Jistý zájem by 

vzbuzovala jen otázka, nakolik se může osoba odříznout od kontaktů se společností a přitom být nadále 

schopna v ní svobodně fungovat, dále otázka taktu a jeho porušení a konečně otázka sebesnižování“ 

[Goffman 2003: 88]. 
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Stigmatizovaní logicky nachází soucit mezi stejně postiženými osobami, kdy 

autor jako příklad uvádí i svépomocné kluby, například právě pro starší osoby. Zde ale 

Goffman upozorňuje, že vnější příslušnost k jedné skupině ještě nemusí znamenat její 

sounáležitost či kolektivní vystupování [ibid.: 30 – 34]. Naopak, vztah ke své skupině 

může být značně ambivalentní: „Vzhledem k tomu, jak rozporuplnou vazbu má jedinec 

ke své stigmatické kategorii, je pochopitelné, že jeho podpora ,těch jeho‘, identifikace 

s nimi a zapojení mezi ně bude zřetelně kolísat. Prostřednictvím ,afiliačních cyklů‘ se 

bude chápat zvláštních příležitostí k zapojení se do skupiny, anebo je odmítat poté, co je 

již jednou přijal. Podobná kolísavost bude patrna v představách o povaze ,jeho‘ skupiny 

a povaze normálních“ [ibid.: 50]. I vztah k sobě samému bývá problematický. Goffman 

tvrdí, že stigmatizovaní jedinci jsou vystaveni jisté ambivalenci pocitů ohledně své 

osoby. Ta se může projevovat například následovně: „Stigmatizovaný projevuji 

tendenci stratifikovat ,ty své‘ podle stupně, do jakého je jejich stigma zjevné a vtíravé. 

K těm, kdo jsou stigmatizovaní zjevněji než on, pak může zaujmout tytéž postoje, jaké 

k němu zaujímají normální. […] Právě ve spojení s či separování se od zjevněji 

stigmatizovaných spolutrpitelů se nejostřeji projevuje kolísání v identifikaci“
5
 [ibid.: 

124]. K projevům ambivalence dochází i v situacích, kdy se: „[lidé stejné kategorie, 

pozn. K.P.] chovají podle známých stereotypů a okázale či politováníhodně předvádějí 

negativní atributy jim připisované. Může jej to odpuzovat, neboť se koneckonců 

ztotožňuje s obecnými sociálními normami, avšak jeho sociální a psychologická 

identifikace s jejich narušiteli jej váže k tomu, co ho odpuzuje, což mění odpor v hanbu 

a sám pocit zahanbenosti zase v něco, zač se stydí. Stručně řečeno, nemůže svou 

skupinu ani přijmout, ani ji pustit z hlavy“ [ibid.: 125]. Stáří je stigmatem, které 

neodvratně přichází s pokročilým věkem, a staří lidé si tak díky předchozím životním 

zkušenostem velmi dobře uvědomují svou odlišnost: „Takový jedinec je v době, kdy je 

nucen pohlédnout na sebe jako na méněcenného, již důkladně poučen o tom, co je 

normální a co stigmatizované. Lze předpokládat, že bude mít obzvláště velké potíže se 

znovunalezením své identity a s velkou pravděpodobností se u něj vyvine stav 

sebeodmítání“ [ibid.: 46]. Zároveň upozorňuje, že ať postižený získá své stigma jakkoli, 

                                                 
5
 V závěru Goffman upozorňuje, že stigma se nepojí ani tak s osobou, jako pouze se sociální rolí. 

Stigmatizovaný tak samozřejmě může zároveň ostatní stigmatizovat apod.: „A protože se zde jedná o 

interakční role a nikoli o konkrétní osoby, nikoho by nemělo překvapit, že v mnoha případech bude osoba 

v jednom ohledu stigmatizovaná krásně projevovat veškeré normální předsudky vůči těm, kdo jsou 

stigmatizovaní v jiném ohledu“ [Goffman 2003: 157]. 
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je za vždy zajímavá zkušenost, když se o této své odlišnosti dozvídá. Takovým 

okamžikem je u seniorů odchod do důchodu, či dosažení důchodového věku. 

Goffman si samozřejmě všímá toho, že stigma hraje zásadní roli především v 

interakcích lidí, kteří se navzájem neznají. Spolu s větší blízkostí osob klesá význam 

stigmatu jako odrazujícího prvku, a je nahrazován pochopením a zaměřením se na 

osobní vlastnosti stigmatizované osoby [ibid.: 65]. Dodává ale, že toto zjištění nemusí 

být pravidlem: „Je však důležitější si uvědomit, že i v našem styku s osobami, s nimiž 

máme dlouhodobý, důvěrný a výlučný vztah, jsou zcela jistě přítomny nejrozličnější 

následky celé škály virtuálních domněnek, jež jsme si o daném jedinci vytvořili“ [ibid.: 

66 – 67], k čemuž může docházet v rodinách seniorů. Při sledování, jak se lidé snaží 

kontrolovat informace o svém stigmatu, je důležité se zaměřit na každodenní úkony, 

které jejich život provází a které ústí v sociální situace. Goffman říká: „hledáme 

obvyklá opakující se omezení, na něž [diskreditovaná osoba, poznámka K.P.] naráží při 

společenském přijetí“ [ibid.: 108]. Zaměřuje se i na způsoby odhalování stigmatu, které 

stigmatizovaní užívají, a které mohou působit zlehčujícím dojmem [ibid.: 119]. Na 

závěr je důležité zmínit, že mnoho seniorů je stigmatizovaných na více úrovních – ne 

jenom kvůli stáří samotnému, ale i např. kvůli užívání francouzských holí (mrzáctví), 

slabému zraku či sluchu, nestylovému oblečení apod., zkrátka věcem, které mohou či 

nemusí přímo souviset se stářím.  

 

1.2.3 Typologie stereotypů 

 Rozdělení stereotypů představuje ve svém přehledovém článku Fiske (2012). 

Tvrdí, že lidé při setkání s neznámými užívají dvě základní rozdělení. Nejdříve se snaží 

určit, jestli je cizí osoba nebezpečná či se naopak vůči nim bude chovat vlídně. Fiske je 

dělí na vřelé a chladné: „To znamená, že ty skupiny, které spolupracují, se jeví jako 

vřelé a důvěryhodné; ty, které konkurují, se pak jeví jako chladné a nedůvěryhodné, až 

vykořisťovatelské“ [Fiske 2012: 34]. Poté následuje odhad, nakolik je osoba schopná 

(kompetentní) tato očekávání naplnit, což se odvíjí od jejího postavení a schopností. 

Neznámé osoby je tedy možné klasifikovat do čtyř skupin. Jedna z nich - s nízkým 

statusem a kompetencí, ale velmi vřelá a spolupracující - jsou právě staří lidé (také 
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postižení lidé či ženy v tradičním pojetí). Takové osoby vzbuzují lítost a sympatie a 

ostatní lidé jim pomáhají. Často ovšem svou pomoc přehánějí, čímž ještě více podrývají 

schopnosti této skupiny. Může také dojít k tomu, že se jim lidé vyhýbají [ibid.: 34 – 36]. 

Takový názor na staré lidi je benevolentním ageismem, který zahrnuje „subjektivně 

pozitivní postoje a ochranitelský paternalismus vůči starším dospělých v závislé roli“ 

[Bugental, Hehman 2007: 174 in Vidovićová 2008: 113]. To, že předsudky mladších 

lidí vůči seniorům jsou často právě popisovaného charakteru, ukázala ve svém výzkumu 

Benešová
6
. Navíc dodává, že: „Tyto stereotypy vůči sobě samým přijímají i senioři 

samotní, a to často ještě ve větší míře, než jak o nich referují mladší respondenti. Jedno 

ze zásadních zjištění je tak to, že senioři ve věku nad 70 let vnímají ze strany druhých 

ještě méně respektu a obdivu, než jak o nich mladší lidé ve vztahu k seniorům referují“ 

[Benešová 2010: 95 – 96], což opět ukazuje na již zmíněnou autostereotypizaci. Fiske 

dále upozorňuje, že všichni máme z prostředí vlastní rodiny zkušenost s lidmi různého 

věku, včetně starých lidí. Proto jsou lidé velmi citliví ohledně spravedlivého (z jejich 

pohledu) rozdělení zdrojů. Pokud staří lidé překročí jim připisované hranice, například 

tím, že příliš využívají jim dedikovaných zvýhodnění, nechovají se příslušně svému 

věku či dosáhnou úspěchu, je jim odepřeno očekávané chování ze strany ostatních, tedy 

sympatie a soucit: „Porušením ustálených stereotypů dochází ke snížení jak vnímané 

kompetence a vřelosti, tak ochoty mladších lidí k interakci se staršími lidmi“ [Fiske 

2012: 42]. 

                                                 
6
 Benešová se ve své diplomové práci zabývala vztahem jedince jak k ostatní věkovým skupinám, tak ke 

své vlastní. Data pocházela z kvantitativního výzkumu European Social Survey Round 4 [Benešová 

2010]. 
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1.3 Ageismus 

1.3.1 Definice 

 Pojem ageismus se poprvé objevil ve Spojených státech amerických koncem 60. 

let 20. století a označuje specifický příklad nerovností a předsudků. Použil jej Robert N. 

Butler, pozdější ředitel amerického Národního institutu pro stárnutí, a vysvětlil jej 

následovně: „Ageismus můžeme chápat jako proces systematického stereotypizování a 

diskriminace lidí pro jejich stáří, podobně jako se rasismus a sexismus vztahují k barvě 

pleti a pohlaví. […] Jindy ageismus slouží jako vysoce osobní objektiv, chránící osoby 

mladší (obvykle ve středních letech) – často za vysokou emocionální cenu – před 

přemýšlením o věcech, kterých se bojí (stárnutí, nemoc, smrt)“ [Butler 1975: 12 in 

Vidovićová 2008: 111]. Podobnou definici uvádí i Bútorová, kdy opět nemluví 

explicitně o starých lidech, protože se ageismus netýká pouze jich, byť je tak laiky často 

vnímán: „[ageismus, pozn. K.P] systematicky, na institucionální a individuální úrovni, 

stereotypizuje a diskriminuje lidi na základě roku jejich narození, bez ohledu na jejich 

skutečné kvality, potřeby či práva“ [Bútorová a kol. 2004: 97]. Jako poslední výklad 

pojmu uvádím citaci Vidovićové: „Ageismus je ideologie založené na sdíleném 

přesvědčení o kvalitativní nerovnosti jednotlivých fází lidského životního cyklu, 

manifestované skrze proces systematické, symbolické i reálné stereotypizace a 

diskriminace osob a skupin na základě jejich chronologického věku a/nebo na jejich 

příslušnosti k určité kohortě/generaci“ [Vidovićová 2008: 113]. Pro úplnost opakuji, že 

se ageismus neprojevuje pouze v negativním směru, ale může se jednat i o pozitivní 

diskriminaci. Právě Palmore byl jedním z prvních autorů, kteří se pozitivnímu ageismu 

začali věnovat, jak je ostatně patrné i z názvu jeho knihy Ageism: Negative and Positive. 

 

1.3.2 Zdroje ageismu 

 Ve své knize uvádí Palmore několik možných zdrojů, vedoucích k ageismu. 

Mezi individuální zdroje řadí autoritářskou osobnost, zjednodušeně nejisté osobnosti, 

které se snaží svým nepřátelským chováním získat moc. Druhým zdrojem je agrese a 

frustrace, často vybíjená právě na seniorech jakožto slabších a zranitelnějších. Autor 

dále zmiňuje selektivní vnímání, díky kterému jednoduše nepovažujeme za staré ty 
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osoby, které tak nevypadají, a protože neznáme jejich věk, nedochází k narušení našich 

stereotypů. Možným zdrojem je i racionalizace, kdy se ageistické předsudky snaží lidé 

obhájit jejich zdánlivou racionalitou (např. vynucený odchod zaměstnance do důchodu 

je odůvodňován jeho sníženou výkonností, přestože pravým důvodem je jeho vysoký 

plat). Nevraživost může být způsobena i ignorací, tedy nezájmem o informace ohledně 

stárnutí. V tomto místě uvádí Palmore způsob, jakým je možné takový důvod 

eliminovat: „Zdá se, že pokud lidé získají více informací o tom, jaké je dnes stárnutí 

doopravdy, tak jejich negativní stereotypy založené na starších předpokladech mají 

tendenci se snižovat. To je nadějné znamení, že ageismus lze snížit prostřednictvím 

informací a vzdělávání“ [ibid.: 61 – 67]. 

 Druhou skupinu tvoří zdroje sociální. Prvním zdrojem je teorie modernizace, 

která svými zvýšenými nároky na pracovníky činí skupinu stárnoucích lidí neatraktivní 

a vnímá je jako zátěž. S tím je spojené jejich postupné zastarávání, často způsobené 

neochotou zaměstnavatelů investovat do jejich vzdělávání. Očekávaným zdrojem je 

demografický vývoj a jeho předpovědi, či možný konflikt hodnot mezi generacemi.  

Změny ve vnímání starších lidí nepodporuje ani jejich segregace: „Pokud mladí lidé 

nikdy nepoznají ty staré, předsudky a diskriminace starých lidí budou pokračovat. Růst 

a stárnutí jsou oboje součástí života. Pochopit a vidět oboje probíhat je pravděpodobně 

nejhodnotnější cesta jak prožít život. […] Staří se cítí odmítáni mladými, a ti je odmítají 

tím více, protože s nimi nemají žádné těsné kontakty“ [Barrow a Smith 1979: 220 

citováno dle Palmore 1999: 81]. Klasickými příklady je pak sebenaplňující se proroctví: 

„Mladí lidé jsou vychovaní k přijímání negativních stereotypů. V důsledku tak srážejí, 

dokonce trestají, jakékoliv chování ze strany starších, které je aktivní, efektivní nebo 

kompetentní. Senioři pak akceptují negativní stereotypy a jednají v souladu s rolí 

důchodce“ [Levin a Levin 1980 citováno dle Palmore 1999: 104] (srov. Fiske) -  (ve 

smyslu internalizace stereotypů a jejich naplňování diskriminovanou skupinou) a dvojité 

ohrožení, které nastává, pokud je starý člověk marginalizován i z jiných důvodů než je 

jeho věk [ibid.: 68 – 85)], na což upozorňuje i Vidovićová: „…jedním 

z nejvýznamnějších témat teorie ageismu [jsou, pozn. K.P.] tzv. vícenásobná rizika 

[…] Vyjadřují ideu, že ageismus má tendenci se vyskytovat v kombinaci s dalšími 

formami diskriminace“ [Vidovićová 2008: 117, zvýraznění v originále]. 
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 Poslední skupinou jsou kulturní zdroje. Prvním zmiňovaným je obviňování 

obětí, známé i z rasismu, kdy se lidé snaží, často právě pomocí předsudků, zdůvodnit 

své ageistické jednání (tento zdroj je podobný již zmiňované racionalizaci). Důležitým 

zdrojem jsou i hodnoty, zastávané majoritní společností (takovou hodnotou může být 

například upřednostňování aktivity před pasivitou). Svůj význam nesou i pojmenování¸ 

kterými staré osoby označujeme. Humor a písně, spolu s lidovou tvořivostí, mohou být 

podceňovaným zdrojem, ale nepochybně mají velký vliv. Podobnou úlohu zastává i 

umění, literatura či dětské pohádky¸ ve kterých jsou stereotypy zobrazeny. 

Neopomenutelná je pak role médií s důrazem na televizi
7
. Jako poslední zmiňuje 

Palmore kulturní mezeru, tedy situaci, kdy se společnost vyvíjí příliš rychle, a standarty 

chování či vyznávané hodnoty se nestačily změnit či přizpůsobit tomuto překotnému 

vývoji. Dnešní aktivní senioři například nenaplňují zažité stereotypy, přesto ještě 

nedošlo k jejich změně [Palmore 1999: 86 – 99]. 

 

1.3.3 Důsledky ageismu 

Projevům ageismu v každodenním osobním životě seniorů a jeho důsledkům se 

podrobně věnuji ve svém výzkumu, proto zde pro úplnost zmíním pouze několik spíše 

celospolečenských důsledků, projevujících se v makrorovině. 

Ageismus svou diskriminací starších lidí poskytuje výhodu mladším. Ta se může 

projevovat v pracovním kolektivu, kde dostanou přednost; a stejně tak umožňuje 

zaměstnavatelům propouštět starší, lépe placené zaměstnance. Na druhou stranu tímto 

přichází o zkušené a loajální pracovníky. Nezájem o problémy seniorů ve svém 

důsledku šetří veřejné i rodinné rozpočty, ať už se jedná o rovinu zdravotní a sociální 

péče, důchodový systém či čas, který starým lidem věnují příbuzní či dobrovolníci. To 

všechno jsou důsledky negativního ageismu. Jeho pozitivní pojetí může přinášet starším 

lidem určité výhody, jako třeba podpora v zaměstnání ve vyšším věku či důchodový 

systém (byť jsou tyto výhody soustavně vyvažovány již zmíněnými nevýhodami) 

(Palmore 1999: 100 – 108). Důsledky ageismu ovšem nesou i mladší lidé. Zahrnují: 

„…ztrátu moudrosti a vedení, které mohou senioři nabídnout, ztrátu osobních 

                                                 
7
 Mediálnímu obrazu seniorů se podrobně věnuji v kapitole 1.5.2 
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zkušeností o tom, jaké stárnutí opravdu je, založenou na vlastním pozorování procesu 

stárnutí a smrti; rozvoj nerealistických obav a předsudků o stárnutí a smrti; ztrátu 

znalostí o tom, jaké doopravdy byly „staré časy“, založenou na osobní zkušenosti 

starších příbuzných a známých; a ztrátu vřelé citové podpory a potěšení, která je 

součástí normálních vztahů se staršími lidmi“ [ibid.: 107].  
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1.4 Aktivní stárnutí 

1.4.1 Definice 

Koncept aktivního stárnutí je možné považovat za jakousi reakci na 

demografické stárnutí či za snahu o zmírnění negativních stereotypů o starých lidech. 

Lze jej samozřejmě chápat i jako logické vyústění zlepšujícího se zdravotního stavu 

seniorů a jejich prodlužující se délky života, stejně tak jako rychlého rozvoje 

informačních technologií či obecnému trendu pěstování zálib či sportu. 

Aktivní stárnutí není pouze vědeckým konceptem. Naopak je často užíváno 

politiky, a to i na mezinárodní úrovni – např. Světovou zdravotnickou organizací: 

„Podle [její, pozn. K.P.] definice je aktivní stárnutí proces optimalizace příležitostí v 

oblasti zdraví, participace a bezpečnosti, jehož účelem je zvýšit kvalitu života 

stárnoucích lidí […] Pomáhá lidem uvědomit si v průběhu života svůj potenciál v 

oblasti fyzického, sociálního a duševního zdraví a účastnit se společenského života 

podle svých potřeb, tužeb a schopností, přičemž je jim v případě potřeby poskytována 

odpovídající ochrana, bezpečnost a péče. Aktivní životní styl zlepšuje duševní zdraví, 

podporuje sociální kontakty a pomáhá starým lidem zůstat co nejdéle nezávislými“ 

[Krompolcová 2014: 29].  O popularitě a podpoře konceptu svědčí i fakt, že Evropská 

unie vyhlásila rok 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí. K jeho diskurzu se 

vyjádřila Hasmanová Marhánková následovně: „Spojení slov stáří či senior/ka a 

adjektiva aktivní se stává (post)moderním zaklínadlem reprezentací stárnutí. Stává se 

rovněž stále viditelnějším vyjádřením idealizovaného životního stylu v seniorském 

věku, který si zasluhuje podporu a ocenění“ [Hasmanová Marhánková 2013: 10].  

 

1.4.2 Aktivní stárnutí v ČR 

Na realizaci konceptu aktivního stárnutí se v ČR podílí více subjektů. Hlavně jde 

o orgány samosprávy (kraje a obce), zabývající se oblastí sociální politiky. Velký vliv 

mají neziskové organizace, i když se zaměřují spíše na pomoc sociálně slabým či 

nemocným seniorům. „Tzv. kluby důchodců, kluby seniorů, kluby dříve narozených 
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nebo kluby aktivního stáří vznikají často z iniciativy samotných seniorů, jejich 

zřizovateli jsou však často také městské a obecní ˙řady a charitativní organizace“ 

[Vidovićová, Rabušic 2003:66, zvýraznění v originále]. 

Studií, které se tímto fenoménem zabývaly, je díky popularitě tématu velké 

množství (srov. sborník Senioři vítáni (2008) či studie Petrové - Kafkové (2013). 

Výjimečnou práci ale představuje Hasmanová Marhánková, která se ve svém 

dlouhodobém výzkumu zabývala fungováním center (klubů) pro seniory, jejichž nárůst 

je často spojován právě s trendem aktivního stárnutí, stejně jako jsou mu 

přizpůsobovány jejich programy a další akce, na ně navázané (zájezdy, univerzity 

třetího věku apod.). Aktivní stárnutí je veskrze vnímáno velmi kladně a nekonfliktně, o 

čemž svědčí i jeho politická podpora, od mezinárodní až po lokální úroveň. Tuto 

skutečnost se autorka nesnaží vyvrátit, ale upozorňuje, že je třeba se zamyslet i nad 

možnými nezamýšlenými důsledky: „Koncept aktivního stárnutí v mnoha ohledech 

přeznačuje stereotypní představy o stáří, zároveň ale v sobě nese potenciál vytvářet 

skrze tyto pozitivní reprezentace nové formy nerovností založené na schopnosti či 

ochotě jednotlivých aktérů těmto novým odpovědným vizím stárnutí dostát“ 

[Hasmanová Marhánková 2013: 12]. Tvrdí tedy, že jakkoliv je idea aktivního stárnutí 

prospěšná, tak zároveň způsobuje negativní hodnocení těch, kteří se jí z nějakého 

důvodu nemohou či odmítají podřídit. Pohledem Schwalbeho a kol. jde o regulaci 

diskurzu [Schwalbe et al. 2000: 425 - 426], přičemž autoři také upozorňují, že taková 

propaganda může přispívat k reprodukci nerovností. To ukazuje Hasmanová 

Marhánková na příkladu center pro seniory. Ta přitahují určitou skupinu klientů, která 

je poměrně homogenní (jedná se především o ženy mladšího seniorského věku, 

zpravidla vzdělanější a finančně zabezpečené). Muži sice nejsou z aktivit nabízených 

centry v žádném případě vyčleňováni, ale většina z nich nepovažuje nabízené aktivity 

za atraktivní, a pokud už do centra/klubu vstoupí, nemá jejich členství dlouhého trvání. 

Cesta ke „správnému“ a podporovanému způsobu stárnutí je pak části seniorů v zásadě 

uzavřena. Jak potvrzují respondenti v rozhovorech, tak jejich idea stárnutí je do značné 

míry konceptem ovlivněna: „Svoboda představovaná tvrzením ‚nemusím nic a mohu 

všechno, co chci‘ je tak svobodou, která je do značné míry limitována novými 

požadavky na stárnoucí tělo vztahujícími se k jeho kontinuální aktivitě. Její hranice jsou 

jasně vymezené neustále se vznášejícím požadavkem ,muset něco dělat‘, který se stává 

internalizovanou současní vztahu jednotlivců k vlastnímu stárnutí“ [ibid.: 69]. Takto 
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vytvářené nerovnosti si samozřejmě uvědomují i sami senioři a zaměstnanci center, a 

jak autorka tvrdí, dále je reprodukují: „Kromě představy aktivity jako skutečnosti, která 

transformuje vaši životní zkušenost, se v rámci centra uplatňoval ještě druhý moment 

podílející se na ustavování aktivního stáří jako dobrého. Tím byla explicitně distinkce 

mezi klienty centra a ostatními seniory. Tato distinkce se neobjevovala pouze v přístupu 

zaměstnanců, ale i v postojích samotných seniorů/ek“ [ibid.: 88]. 
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1.5 Situace seniorů v ČR  

1.5.1 Postoj veřejnosti vůči seniorům  

Některé mýty o seniorech (poskládané z předsudků), se kterými se můžeme setkat 

v české společnosti, formulovala Haškovcová. Prvním je mýtus falešných představ, podle 

kterého staří lidé potřebují ke svému štěstí pouze dostatečné materiální zajištění, 

podporovaný mýtem o chudobě seniorů, který tvrdí, že všichni senioři materiálně strádají 

(byť jde o nejčastější problém, na který si senioři stěžují). Mýtus zjednodušené demografie 

pak ignoruje často velké věkové rozdíly mezi seniory a považuje je za staré od chvíle, kdy 

odejdou do důchodu. Tuto představu starých lidí jako jednolité masy prezentuje mýtus o 

homogenitě seniorské populace. Mýtus neužitečného času způsobuje, že na náplň života 

seniorů pohlížíme s despektem: „Kdo pracuje, je užitečný, kdo nepracuje, byť proto, že je 

v penzi, ten ,není k ničemu‘. Každý důchodce je a priori považován za neužitečného, a to 

právě proto, že jsme pojem užitečné práce redukovali pouze na zaměstnanecký poměr. Ten, 

kdo není profesně zařazen do příslušné kategorie v produktivní sféře společnosti, prostě ,nic 

nedělá‘, a tudíž také ,nic neznamená‘ “ [Haškovcová 2010: 43]. Toto pohrdání a nezájem 

ústí v mýtus ignorace. S naší neschopností představit si seniorskou náplň života pak souvisí 

mýtus schematizace a automatizace, který předpokládá, že se staří lidé chovají určitým 

zažitým způsobem, o kterém nepřemýšlí a který není možné změnit. Stejně tak 

nepředpokládáme, či považujeme za nepatřičné, aby měli staří lidé sex – jde o mýtus 

asexuálního stáří. Přestože jsme přesvědčeni o úbytku schopností starých lidí na všech 

úrovních, tak zároveň věříme, že dnešní medicína má lék či řešení na všechny, a v zásadě 

není potřeba jiného, kromě lékařského zásahu. Taková představa ignoruje např. pomoc 

rodiny, a ukazuje i na náš strach ze smrti a jejího přijetí. Navzdory tomuto mýtu ale dále 

panuje představa, že jsou všichni senioři zapomětliví a dementní – jde o mýtus o panu 

Alzhemerovi [ibid.: 42 – 45]. Pro srovnání uvádím u Palmorův výčet nejčastějších 

předsudků, byť se nejedná o příklad z českého prostředí. Jsou jimi nemoc, impotence, 

ošklivost, pokles duševních schopností, duševní choroba, zbytečnost, izolace, chudoba, 

deprese, politická moc. Uvádí i pozitivní předsudky, mezi které řadí laskavost, 

moudrost, spolehlivost, blahobyt, politickou sílu, svobodu, věčné mládí (ve smyslu 

možnosti ho dosáhnout skrze kosmetický průmysl) a štěstí [Palmore 1999: 40]. 

Představám mladých lidí (středoškoláků) ohledně stáří se ve svém výzkumu 

věnovala Petřková (2004). Studenti měli např. určit hranici, kdy je podle nich člověk 
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starý (většina určila věk nad 60 let), stejně tak více jak 60% z nich uvedlo, že si 

s pojmem starý člověk spojují následující asociace: „zapomnětlivý, pomalý, tvrdohlavý, 

mrzutý, opatrný, zmatený“ [Petřková 2004: 73], přičemž měli na výběr celkem 30 

vlastností včetně kladných. Zároveň dostali studenti možnost doplnit charakteristiky, 

které v nabídce nenašli. Zde se opět objevila většina negativních, další – pozitivní – 

ovšem ukazují, že vztah ke starým lidem nabývá spíše ambivalentního rázu
8
. Tuto 

skutečnost ostatně ukázal i můj vlastní výzkum (primárně zaměřený na mezigenerační 

solidaritu), který jsem realizovala na bakalářském stupni mezi studenty pražského 

gymnázia a Fakulty sociálních věd UK. Byť byl počet dotazovaných nízký, a ovlivněný 

nereprezentativním výběrem, ukázal podobné závěry. Studenti vykazovali velmi dobrý 

vztah ke svým prarodičům, co se týká názorů na seniory obecně byla ovšem patrná 

ambivalence. Důrazně nesouhlasili s výroky „Staří lidé jsou zátěží pro společnost“ a 

„Staří lidé by neměli mít zadarmo MHD a jiné služby“ či „Investovat do vzdělávání 

seniorů je zbytečné“, čímž ukázali rozvinuté sociální cítění a cit pro potřeby seniorů. Na 

druhou stranu většina projevila souhlas s výroky „Staří lidé si stále zbytečně stěžují“ a 

„Zvyšování počtu důchodců a jejich volební síly způsobí oslabení politické moci 

mladých a pracujících“
9
, kde se ukázal vliv stereotypů a strach nevyhnutelného 

demografického vývoje. Tuto skutečnost komentuje i Petřková: „Strach a obavy ze 

stárnutí a stáří se objevují mnohem dříve než člověk zestárne; stereotypy a mýty tak 

slouží jako obranný mechanismus vytěsňující či zmírňující tyto pocity“ [ibid.: 72]. 

Ageismem se ve svém výzkumu
10

 zabývala i Vidovićová (2008), která 

upozorňuje na ambivalentní postoj (nejenom seniorů) k věkové diskriminaci: „Lidé sice 

věkově diskriminační chování velmi často vnímají jako diskriminační a nepříjemné […] 

a celkově tento problém jako závažný […] Respondenti poměrně běžně spojují sociální 

                                                 
8
 Podrobněji: „Více než polovina doplněných charakteristik starých lidí obsahuje velmi silný negativní 

náboj; jako příklad lze uvést takové vlastnosti jako ,agresivní‘, ,egocentrický‘, ,chamtivý‘, ,neschopný‘, 

,protivný‘, ,staromódní‘, ,zarputilý‘, ,závistivý‘ aj. Na druhé straně jsou uváděny vlastnosti vysloveně 

pozitivní: starý člověk je vnímán jako ,spravedlivý‘, ,rozvážný‘, ,laskavý‘, ,chápající‘, ,štědrý‘. Objevují 

se i takové charakteristiky, které vypovídají o vnímavosti studentů k sociální situaci starých lidí: jsou 

,chudí, a proto smutní‘, ,uzavření‘, ,málomluvní‘ “ [Petřková 2004: 74, kurziva v originále]. 

9
 Dotazování probíhalo několik měsíců po uveřejnění kontroverzního videa Jiřího Mádla a Marty Issové 

Přemluv bábu (o kterém se zmiňuji podrobněji v následující kapitole), které nabádalo mladé voliče před 

volbami v roce 2010, aby přemluvili své prarodiče a rodiče, aby volili pravici namísto levicových stran. 

Video dostupné zde: https://www.youtube.com/watch?v=MLfFhdcXJhA, citováno 20.5.14 
10

 Jednalo se o kvantitativní reprezentativní šetření na populaci ČR ve věku 18-80 let [Vidovićová 2008: 

62]. 

https://www.youtube.com/watch?v=MLfFhdcXJhA
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pozice s věkem, schvalují věkové normy a hranice rolí na neformální i formální 

(legislativní) úrovni a trpí některými silně negativními věkovými stereotypy (zde jsme 

se zabývali především stereotypy stáří)“ [Vidovićová 2008: 197].  Ukazuje tedy, že 

v případě věkových stereotypů používáme všichni (nejenom senioři samotní) dvojí 

metr. V určitých případech se proti ageismu vymezujeme a považujeme jej za 

odsouzeníhodný, ale jindy svými názory a chováním nerovnosti reprodukujeme. 

Zajímavé srovnání s ostatními evropskými zeměmi nabízí Rychtaříková (2011): 

„Ukázalo se, že jsou to právě postkomunistické země, které jsou nejméně tolerantní, 

ačkoliv dnes jejich populace nepatří k nejstarším, ale teprve výhledově zestárnou. 

Naopak země severní a západní Evropy se jeví jako více tolerantní“ [Rychtaříková 

2011: 106]. 

 K podobným závěrům ostatně dospěli i Bútorová a kol. (2004), byť se zabývala 

situací na Slovensku: „Veřejnost přisuzuje nejvyšší váhu čtyřem typům diskriminačního 

chování ke starším lidem: jejich podvádění a okrádání; bezohlednému přístupu k nim ve 

veřejném prostoru; jejich zanedbávání ve zdravotnických zařízeních a jejich zneužívání 

mladšími příbuznými“ [Bútorová  et al. 2013: 39]. Uvádí ještě jedno zajímavé zjištění: 

„…ve společnosti panuje přesvědčení, že ženy přicházejí do staršího věku dříve než 

muži“ [ibid.: 99]. Stejný názor sdílí jak muži, tak ženy, což znamená, že ženy přijaly za 

svůj názor, že stárnou rychleji než muži. 

 

1.5.2 Mediální obraz seniorů 

 Způsob, jakým média reprezentují stárnutí a jak mluví o seniorech, nepochybně 

formuje názory veřejnosti: „Je nesporné, že mediální prezentace stárnutí jako úpadku a 

stáří jako nedostatečnosti či dokonce stigmatu přispívá k šíření ageistických stereotypů 

a diskriminace“ [Bútorová et al. 2013: 37]. Médii jsou samozřejmě ovlivnění i samotní 

senioři, na což jsem se zaměřila i ve výzkumných rozhovorech. V této kapitole 

v krátkosti představuji závěry tří nedávných výzkumů, které přibližují, s jakým obrazem 

sebe samých se senioři mohou setkat v denním tisku. Podrobněji představuji i jedno 

populární video a dokument, které se rovněž seniorů dotýkají a výrazně formovaly 

jejich mediální obraz. 
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Analýze deníků Právo a MF Dnes se věnovala ve své diplomové práci Škodová 

(2012). Zaměřila se na rok 2011 a k výzkumu tak získala korpus 580 článků. Ty 

vyhledala na základě obsahu slov „stáří, senior a seniorka, důchodce a důchodkyně“ 

[Škodová 2012: 30]. Nejvíce článků se věnovalo kriminalitě (ve většině případů 

kriminalitě páchané na seniorech) a sociální péči a pomoci (dohromady se jednalo 

zhruba o polovinu), zbylá témata, jako např. vzdělání a osvěta, nedosáhly ani 10%. „Ale 

z uvedeného výše jasně vyplývá, že naprostá většina příspěvků publikovaných v Právu 

[v MF DNES byla kriminalita druhým nejčastějším tématem, poznámka K.P.] 

vyobrazovala seniory jako oběti loupeží nebo napadení, případně násilí spojeného 

s okradením. Ve spojení se slovem senior či důchodce a zveřejnění jeho věku byla hojně 

uváděna slova jako důvěřivý a bezbranný a naletěl, případně nechal se oklamat. Oběti 

byly také často označeny jako stařenka či stařec a popsány jako osoba nemožná se 

bránit kvůli své slabosti vyplývající z vyššího věku, a tedy z toho zřejmého důvodu – 

fyzické převahy útočníka, kterým nezřídka byly i ženy“ [Škodová 2012: 36 – 37]. 

Představu, kterou z článků vycházejících v deníku Právo může čtenář získat, shrnuje 

Škodová následovně: „Staří lidé jsou fyzicky a mnohokrát i duševně slabí a křehcí. Trpí 

mnohem častěji různými nemocemi než zbytek populace a ve více případech také 

vyžadují pomoc či radu, ať už ze strany příbuzných nebo různých veřejně prospěšných 

organizací. Povětšinou mají také velmi málo peněz, se kterými jen stěží vycházejí, ale 

může to být i výsledkem jejich volby žít skromně a dopřát lepší život dětem a 

vnoučatům“ [ibid.: 62]. Články v MF DNES nevyznívají tak křiklavě v neprospěch 

seniorů, přesto ale podporují zažité stereotypy. Pokud byl v obou denících uveřejněn 

článek o aktivních seniorech, jejich úspěších či např. vzdělávacích snahách, pak 

z většiny vyznívaly překvapeným tónem, čímž byl stereotyp neaktivních seniorů spíše 

podporován než narušen [ibid.: 64]. 

 Podobné závěry ostatně potvrzuje i Stehlíková (2012), která se ve své diplomové 

práci zaměřila na nejčtenější český deník Blesk (jednalo se tedy o bulvární žánr). Ve své 

práci srovnává rok 2007 a 2011 ve snaze najít určitý posun v zobrazování seniorů a péče 

o ně, který předpokládala s rozvojem trendu aktivního stárnutí. Při hledání článků 

nevyužívala klíčová slova, ale sama procházela jednotlivá čísla a vybírala takové 

články, které se věnovaly diskurzu stáří a péče o staré lidi. Srovnání obou let nepřineslo 

významné rozdíly, respektive nejvyšší četnost článků připadla do kategorie kriminalita, 

poté finance a na třetím místě se jednalo o kategorii zdraví, přičemž tyto tři skupiny 
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tvořily zhruba 70% analyzovaných článků. Autorka konstatuje: „Vůbec se senioři či 

důchodci neobjevovali v souvislosti se vzděláním či podnikáním ani jako politická 

elita“ [Stehlíková 2012: 29], což opět poukazuje na reprodukci stereotypů, a navíc ve 

vyšší míře než v MF DNES či Právu. 

 K velmi podobným závěrům došly o několik let dříve i Sedláková s Vidovićovou 

(2005), která se zabývaly rokem 2004 a monitorovaly jak tištěná média, tak televizní 

zpravodajství. O selekci témat v televizním vysílání a jejích důsledcích se vyjadřují 

následovně: „Například jsme nezaznamenali žádný příspěvek reflektující diskriminaci 

seniorů. Také velmi výjimečně byli diváci informováni o všedních problémech, 

charakterizujících každodennost osob důchodového věku a běžně realizovaných 

aktivitách. […] Jen v některých případech byla dána možnost samotným důchodcům, 

aby se k situaci vyjádřili. To se navíc děje zejména tehdy, když jsou senioři s průběhem 

události, o níž se informuje, nespokojeni. Tato jejich uveřejněná vyjádření pak přispívají 

k vnímání skupiny seniorů jako reptalů, nespokojených s výhodami, které jim poskytuje 

sociální stát“ [Sedláková, Vidovićová 2005: 19]. Autorky si všímají i fenoménu tzv. 

infantilizace stáří, kdy jsou v médiích staří lidé prezentování, jakoby se vraceli do svých 

dětských let, a jsou jim přisuzovány vlastnosti s tímto věkem spojené – závislost, 

bezstarostnost či naivita [ibid.: 37]. Je také důležité zmínit, že na českém mediálním 

trhu existují i časopisy
11

  zaměřené na seniory. Jak ovšem ukazuje Mannová (2011) ve 

své diplomové práci, tak o ně senioři nejeví přílišný zájem či vůbec neví o jejich 

existenci [Mannová 2011: 63 – 64]. 

Když Jiří Mádl ve videoklipu říká: „Starý lidi maj totiž takzvanou selektivní 

paměť, to znamená, že si pamatujou jenom ty hezký věci…“ [Mádl 2010], ukazuje tak 

typické stereotypy, které ohledně seniorů panují. Za svými zády přitom promítá obrázky 

velmi starých lidí (či zubních protéz) a mluví o tom, jak je potřeba seniory přesvědčit 

(případně přesvědčit své rodiče či další příbuzné), aby nevolili levicové strany či 

komunisty. Tato předvolební agitace obsahuje ageistických předsudků velké množství, a 

v době svého uveřejnění se těšila velké popularitě. Její autoři v ní na jedné straně 

zdůrazňují, jak jsou staří lidé hloupí a neschopní, ale zároveň varují před jejich 

obrovskou politickou mocí, které by se měli (především mladí) lidé obávat: „Jestli 

                                                 
11

 V roce 2010 se jednalo například o tyto časopisy: „Doba seniorů, Generace, Revue 50plus, Vital plus, 

Magazín 55+ (resp. Magazín Plus)“ [Mannová 2011: 22 - 25]. 
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v týhle zemi zvítězí u příštích voleb levice, tak za to budou moct starý lidi, protože to 

jsou ty, který levici volej“ [Issová 2010]. V zásadě tak nejenže ponižují staré osoby, ale 

staví je do nepřátelské pozice, a tentokrát nejde pouze o bezejmennou masu důchodců, 

ale o vlastní blízké příbuzné – dědečky a babičky. Byť došlo posléze k rozsáhlé diskuzi 

o vhodnosti videoklipu, a sami autoři se od některých částí distancovali, tak bylo z jeho 

sledovanosti a mnohých souhlasných reakcí jasné, že se trefili do vkusu velkého 

množství diváků. Nestalo se tak jen tím, že opakovali známé stereotypy, ale když přidali 

relativně nový (či méně akcentovaný) ohledně jejich politické síly. 

 Výrazně do debaty ohledně pozice seniorů a jejich problémů zasáhl dokument 

režisérky Sylvie Dymákové s názvem Šmejdi (2013). Autorka v něm ukazuje podvodné 

praktiky prodejních předváděcích akcí, jejichž obětmi jsou právě senioři. Zaměřuje se 

jak na propracovaný způsob přesvědčování a psychologického nátlaku, který prodejci 

užívají, tak na rozhovory se samotnými seniory. Ti se jí snaží vysvětlit, proč na podobné 

akce jezdí, a jaké jsou jejich motivace k nákupu. V některých chvílích jsou záběry velmi 

emotivní, ať už jde o hrubé vyhrožování prodejců, či o vystřízlivění zákazníků, kteří 

prodejcům naletěli a mnohdy takto přišli o celé své úspory. Dokument vyvolal velký 

ohlas, a přestože tyto akce nejsou v České republice žádnou novinkou (začaly se 

objevovat v 90. letech), tak až v reakci na snímek došlo ke změně zákona, který nyní 

akce podobného typu účinněji stíhá. Přes tento nesporný úspěch dokument příliš 

nepřispívá ke zlepšení obrazu seniorů, a naopak je (byť se prodejních akcí účastní pouze 

malá část důchodců) vykresluje jako nesvéprávné, hloupé a snadno manipulovatelné. 

Jak konstatuje jeden z uživatelů v diskuzi k dokumentu, když se zamýšlí nad cíleným 

publikem snímku: „Pro koho tedy je? No, pro všechny, aby se pobavili lidskou blbostí, 

lidským žalem, beznadějí, i temnými zákoutími lidské duše“ [Šmejdi – komentáře 

2013]. Dokument znala většina mých respondentů (někteří se o něm dokonce aktivně 

zmínili), a jejich názory na tuto problematiku, včetně její mediální reprezentace, se 

zabývám v analýze. 

Pro úplnost dodávám, že prezentace seniorů jakožto obětí zločinů si všímá i 

Palmore, nejedná se tedy pouze o český fenomén [Palmore 1999: 133 – 134]. 
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1.5.3 Studie chování seniorů 

Pravděpodobně nejpodrobnější studii, věnující se stárnutí populace a jejím 

důsledkům, představuje Zora Bútorová a kolektiv autorů (2013). Byť se ve své knize 

Štvrtý rozmer tretieho veku: desať kapitol o aktivnom stárnutí věnují Slovensku, 

dovolím si některé jejich poznatky představit. Publikace srovnatelně aktuální a rozsáhlá, 

věnující se českému prostředí, bohužel neexistuje. Autoři se zaměřovali na problémy 

současných slovenských seniorů, jejich postavení na pracovním trhu, okamžik odchodu 

do důchodu a přípravy na něj či jejich vlastní vnímání své skupiny. 

Bútorová a kolektiv se v souvislosti identifikace s věkem podrobně zaměřili na 

pětinu zkoumaných osob
12

, kteří se cítili mladší než jejich vrstevníci. Byli to: „…lidé 

s vyšším vzděláním; lidé, kteří se identifikují s vyšší společenskou vrstvou; lidé, kteří 

mají práci na rozdíl od nezaměstnaných; pracující starobní důchodci na rozdíl od 

nepracujících důchodců; lidé, kteří vykonávali po čas svého pracovního života práci 

přiměřenou své kvalifikaci na rozdíl od těch, co většinou dělali práci pod svou 

kvalifikaci. Silným faktorem je hodnocení vlastního zdravotního stavu, jako i míry 

zvládání fyzických a duševních nároků práce. K častějšímu pocitu mladosti přispívá i 

pravidelné sportování a aktivní pohyb“ [Bútorová et al. 2013: 107]. Detailněji se 

zaměřují i na zkušenosti čerstvých důchodců, tedy na změny, které jim nový stav 

přinesl, a na (ne)naplněná očekávání s ním spojená. Senioři si nejvíce chválí příliv 

volného času a konec stresu, který zažívali v zaměstnání, či více volného času 

s rodinou. Téměř polovina z nich si ale stěžuje na pokles životní úrovně a nedostatek 

financí vlivem nízkého důchodu. Málokdy ovšem uváděli takové činnosti, jako je 

vzdělávání či pěstování kultury, a ještě v menším počtu zmiňovali občanskou participaci 

(např. ve smyslu dobrovolnické či komunitní činnosti) [ibid.: 280 – 285]. 

Kirilenková (2013) si ve své diplomové práci dala za cíl „…popsat každodenní 

interakci seniorů s jejich okolím a změřit se přitom na to, jaké mají senioři osobní 

zkušenosti s chováním lidí a jak vnímají případně projevy ageismu ve svém životě“ 

[Kirilenková 2013: 54]. Důležitá především otázka, zdali se senioři při svých 

každodenních interakcích setkávají s projevy ageismu. Ten je v rozhovorech popisován 

                                                 
12

 Jednalo se o osoby ve věku 49 – 64 let, tedy v předseniorském nebo seniorském věku. 
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především jako bezohlednost a neúcta ze strany mladších lidí, a to jak při běžné 

komunikaci, tak např. ve zdravotnictví. Nejedná se ale o příliš častý jev, proto autorka 

došla k závěru: „Celkově však lze konstatovat, že projevy ageismu nejsou výrazným 

faktorem při vzájemné interakci seniora s okolím, a že nelze tvrdit, že by výrazným 

způsobem ovlivňovali jejich setkávání se s okolní společností nebo kvalitu jejich 

života“ [ibid.: 81].  

Velmi rozsáhlý kvalitativní výzkum, zaměřený na autonomii seniorů, realizovala 

Sýkorová (2007a). Zkoumala jak názory samotných seniorů, tak jejich potomků, a 

dohromady vytvořila plastický obraz. Zajímavý byl např. postoj starých lidí k vlastní 

soběstačnosti. Pokud odpovídali pouze na jednoduchou otázku, tak se většina z nich 

označila za velmi soběstačné. Z podrobných rozhovorů ovšem vyplynulo, že je tato 

soběstačnost leckdy stojí všechny síly, a vyjadřuje pouze pocit, že nakonec dané 

činnosti nějakým způsobem zvládnou. Fakt, že je mnohdy i maličkosti stojí obrovské 

úsilí, ale nechtějí to dát najevo, je důležitým poznatkem. Na druhou stranu, právě pocit, 

že se ještě o sebe dokáží postarat, jim poskytuje uspokojení v podobě sebevědomí a 

sebeúcty. Z toho důvodu se i zdráhají požádat o pomoc své děti či vnoučata. Stejně tak 

vyjadřují strach, že se někdy o sebe už nedokáží postarat, a budou tak na obtíž – ať už 

dětem, nebo sestřičkám či ošetřovatelkám, což považují za snesitelnější. Nezdolnost 

rodičů komentují ostatně s obdivem i jejich děti. Někteří potomci se ale naopak potýkají 

s pocitem, že jejich rodiče simulují a neustále si jen stěžují [Sýkorová 2007a:  105 - 

113]. Ve světle již zmíněné kriminality, páchané na seniorech, je vhodné zmínit, že oni 

sami sebe považují za kompetentní k rozhodování o každodenních věcech, byť 

přiznávají, že některým oblastem už příliš nerozumí, a výjimečně musí požádat 

příbuzné o radu [ibid.: 141 – 144]. Snaha nestěžovat si, nebýt na obtíž a nedávat najevo 

problémy, ať už jsou zdravotního, finančního či vztahového rázu se táhne jako červená 

nit celým výzkumem. Pokud se objevil nějaký problém, měli senioři tendenci hledat 

chyby spíše na své straně či např. omlouvat neúčast vnoučat nadbytkem práce apod., a 

tím zakrývat pravou podstatu absence kontaktu. Také nepovažovali za vhodné poučovat 

své potomky a udílet jim rady, a to i ve chvílích, kdy si byli jistí, že mají pravdu. Je 

zajímavé, že takové charakteristiky nepodporují obraz seniorů, jaký je zastáván 

masovou společností či médii. 
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1.6 Strategie zvládání stereotypizace a předsudků 

V následující kapitole uvádím přehled různých strategií, které marginalizovaní 

užívají k vypořádání se se svým nerovným postavení, či jejich reakcí na něj. Přestože 

jsem nenašla výzkum, který by se při zkoumání strategií zabýval konkrétně seniory 

(kromě Palmora), tak se ukázalo, že mnoho strategií je univerzálních a jsou 

vysledovatelné v chování aktivních seniorů. U všech autorů tedy uvádím pouze takové, 

a zbylé, neaplikovatelné, vynechávám. 

1.6.1 Gordon Allport  

 Gordon Allport ve své obsáhlé knize O povaze předsudků věnoval reakcím na ně 

- tedy obranným postojům, které oběti zaujímají - celou kapitolu.  Na úvod zdůrazňuje 

své přesvědčení, že předsudky nutně na člověka působí: „Ať už falešnou nebo 

pravdivou, pověst, kterou člověk má, mu nelze stále vtloukat do hlavy, aniž by to 

neudělalo něco s jeho povahou“ [Allport 2004: 166]. Co slovem něco myslel, 

představuji níže. Neuvádím zdaleka všechny reakce, Allport se totiž hlavně věnuje 

předsudkům spojeným s rasou, etnicitou či náboženským vyznáním, a ne všechny jeho 

myšlenky jsou tak v případě mého výzkumu uplatnitelné. Většina jeho úvah je ovšem 

univerzálních, včetně tvrzení, že reakce na předsudky jsou ovlivněné mnoha faktory a 

jsou značně individuální, byť vykazují určité společné rysy. Výchova a životní filozofie 

člověka ovšem podle něj hrají zásadní roli. 

 První zmiňovanou reakcí je utkvělé znepokojení, tedy nepříjemný pocit, kdy se 

diskriminovaní nemohou zbavit předpokladu, že budou vystaveni předsudkům. Toto 

znepokojení, kdy neví, od koho a kdy budou opět slyšet urážky apod., jim samozřejmě 

značně znepříjemňuje život. Týká se i osob, které samy obávanou situaci zažily 

minimálně, ale už jen možnost jejího opakování, byť málo pravděpodobná, stačí 

k vybudování strachu a nedůvěry.  Další strategií, kterou lidé využívají, aby se vyhnuli 

předsudkům, je stažení se a pasivita. Vyhýbání se potenciálně konfliktním situacím či 

absence nesouhlasné reakce v případě konfrontace s diskriminací může v důsledku vést 

k představě zbytku společnosti, že marginalizovaná skupina je vlastně se svou situací 

smířena a spokojena. Logickou reakcí při odmítání většinou společností je posilování 

vnitroskupinových pout, tedy sdružování se ve skupinách stejně perzekuovaných. Tím 
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současně může docházet ke zvyšování solidárnosti mezi příslušníky takových skupin, 

která může vést až k zaujatosti ve prospěch jejích příslušníků [ibid.: 167 – 174]. 

Opačným případem je identifikace s dominantní skupinou: sebenenávist, kdy 

diskriminovaní přijmou za svůj názor většiny za svůj vlastní a začnou se na svou 

skupinu dívat nepřátelsky. Smíří se tak s dominantním postojem a svých chováním jej 

podporují. „Protože [diskriminovaný jedinec, pozn. K. P.] nemůže vlastní skupině 

uniknout, v pravém slova smyslu nenávidí sám sebe – nebo alespoň onu židovskou
13

 

část sebe sama. A aby to bylo ještě horší, může sám sebe nenávidět za tyto pocity. Je 

hluboce rozpolcený“ [ibid.: 175].  S tím souvisí i další reakce – agrese vůči vlastní 

skupině, tedy situace, kdy dochází k vnitroskupinovým problémům a obviňování 

některých členů [ibid.: 177]. Jak Allport konstatuje dříve: „Rozdíly uvnitř skupin jsou 

téměř vždy větší než rozdíly mezi jednotlivými skupinami“ [ibid.: 167]. Podobným 

příkladem mohou být předsudky vůči cizím skupinám: „Oběti předsudků mohou 

samozřejmě to, co samy zažívají, přenášet dál. Člověk, zbavený moci a společenského 

postavení, pocit moci a postavení nutně potřebuje“ [ibid.: 178]. Aby tento pocit 

nadřazenosti získal, vybere si jinou (podle něj horší) skupinu, na kterou přenese svou 

křivdu. Opakem této reakce je sympatie vůči dalším marginalizovaným skupinám, 

kterým vyjadřují soucit či poskytují pomoc, protože se do nich dokáží vcítit a pochopit 

jejich situaci. Poslední strategií je zvýšené úsilí, tedy snaha kompenzovat svůj handicap 

nějakými neočekávanými výkony ve smyslu práce, sportu, vzdělání apod., a ukázat tak 

ostatním, že dosahují jejich kvalit, i je dokonce překračují [ibid.: 179 – 181]. 

 

1.6.2 Erving Goffman  

Když se Goffman zamýšlí nad reakcemi stigmatizovaných, zmiňuje několik 

způsobů. Jedním z nich je snaha o nápravu své vady či její zmírnění. Dalším je reakce, 

kdy stigmatizovaný „věnuje velkou část svého úsilí vyniknout v některé činnosti právě 

v oblastech, jež jsou obyčejně na základě obecného přesvědčení a vzhledem k fyzickým 

předpokladům považovány za takové, které jsou osobě s jeho nedostatky uzavřeny“ 

[Goffman 2003: 18]. Autor se ovšem hlavně zaměřuje na „smíšené kontakty“, tedy 

                                                 
13

 Allport většinu svých příkladů prezentuje na situaci Židů či Afroameričanů. 
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setkání osob normálních a stigmatizovaných. V případě kontaktu stigmatizovaný neví, 

jak se druhá strana zachová. Navíc, i pokud s ním je zacházeno slušně, pojímá 

podezření, že se ze strany normálních lidí jedná pouze o přetvářku [ibid.: 19 – 25]. Tato 

očekávání způsobují u stigmatizovaných časté „preventivní obranné přikrčení“ [ibid.: 

26], protože předpokládají výsměch či odsouzení. Mohou reagovat i opačně, tedy se 

rovnou dopředu chovat nepřátelsky.  Nemožnost předpokládat výsledek interakce vede 

na straně normálních lidí často k upjatému chování a ostychu při styku se 

stigmatizovanými [ibid.: 27 – 29]. 

 Reakcí na stigmatizace může být i boj za její lepší přijetí, avšak jak Goffman 

podotýká: „Upozorňováním na situaci osob své kategorie stigmatizovaný navíc svým 

způsobem upevňuje veřejný obraz své odlišnosti jako něčeho opravdu skutečného a 

svých spolustigmatizovaných jako skutečné skupiny“ [ibid.: 133]. Takové upozorňování 

tedy asimilaci příliš nepomáhá, a naopak podporuje vydělování skupiny. Dále 

upozorňuje i na častý jev, kdy stigmatizovaní přijímají pomoc, kterou ale nutně 

nepotřebují. Dělají to proto, aby vyhověli představám normálních o svém postižení, a 

neurazili je odmítnutím pomoci [ibid.: 137 – 138]. 

 

1.6.3 Leanne S. Son Hing 

Reakcemi na stigmatizaci a jejími důsledky se ve svém článku zabývá i Leanne 

S. Son Hing (2012), který se na problematiku dívá spíše z psychologického hlediska. Na 

základě mnoha analyzovaných výzkumů ukazuje, že se jedná o komplexní proces, a 

faktorů, které ovlivňují důsledky stigmatizace, je velmi mnoho. K jejich zkoumání 

přistupuje na základě transakčního modelu vypořádávání se se stresem, který vyvinuli 

Folkman a Lazarus
14

 a který říká, že: „…stres je způsoben tím, jak lidé interpretují své 

zkušenosti, nikoliv samotnou objektivní zkušeností“ [Hing 2012: 154] a že tedy záleží 

na mnoha souvislostech, v jakých je stigmatizace zakoušena. Jako první lidé 

vyhodnocují (dělají primární posouzení), jestli je pro ně potenciální stresor (případně 

jeho odsudky) významný či nebezpečný. Pokud ne, nedojde k pocitu stresu. Pokud ano, 
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 Více zde: FOLKMAN, Susan a Richard S. LAZARUS. 1980. An Analysis of Coping in a Middle-Aged 

Community Sample. Journal of Health and Social Behavior. 21(3): 219-239. 
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dochází k sekundárnímu posouzení, kdy oběť vyhodnotí, jestli má kapacitu pro 

zvládnutí stresoru (či odsudku) vlastními zdroji. Zdroje mohou být různého druhu – 

psychologické, kulturní, sociální, náboženské, institucionální atd.  Opět – pokud oběť 

své zdroje vyhodnotí jako dostatečné, nedojde ke stresu. 

 Již zmiňované primární posouzení je podle Hinga ovlivněno významem 

(důležitostí), jakou mu oběť přikládá. Pokud se oběť významně identifikuje 

s diskriminovanou skupinou, ke které patří (či ke které je přiřazována), a členství v ní je 

základem její identity, pak na stigmatizaci reaguje vyšším stresem. Analogicky jsou pak 

významnější i důsledky stresu, tedy jeho vliv na duševní zdraví a kognitivní funkce, 

které ale z logiky svého výzkumu měřit nemohu
15

. Stejně tak platí, že pokud existují 

stereotypy o určité (ne)schopnosti členů skupiny, tak vyšší míru stresu kontakt 

s předsudky vyvolá u jedinců, kteří si na těchto (ne)schopnostech zakládají. Druhým 

faktorem ovlivňujícím primární posouzení je míra ublížení, kterou předsudek vyvolá. 

Hing tvrdí, že ublížení je vnímáno jako vyšší, pokud se člověk s předsudky setkává 

častěji, a pokud věří, že stejné předsudky jsou uplatňovány na všechny z jeho skupiny. 

 Sekundární posouzení je ovlivněno několika typy zdrojů, které může oběť využít 

k vypořádání se se stigmatizací. První zdroje jsou psychologické a jsou to lidské 

vlastnosti jako schopnost sebekontroly, sebevědomí či optimismus – čím vyšší, tím 

menší je stres způsobený stigmatizací. Další zdroje jsou osobní, a Hing jimi označuje 

výši příjmu, vzdělání a profesní status – opět platí, čím vyšší, tím větší šance nevnímat 

stigmatizaci jako stresující. Posledními zdroji jsou sociální. Mezi ně patří pozitivní 

ohodnocení vlastní skupiny, stejně jako silná identifikace s ní [ibid.: 154 – 161]. Proč 

tomu tak je vysvětluje Hing následovně: „Zaprvé, identifikace se skupinou může 

podporovat přístup ke kulturním repertoárům, které poskytují alternativní zdroje uznání 

skupiny. […] Zadruhé, identifikace se skupinou může hrát příznivou roli, protože 

vytváří pocit sounáležitosti a přijetí, což je kriticky důležitý lidský motiv. […] Zatřetí, 

vnitroskupinová identifikace může jít ruku v ruce s možností čerpat z lepší sociální sítě: 

sociální podpora a materiální zdroje nabízené členy skupiny mohou být důležitými 

                                                 
15

 Hing v závěru práce přiznává, že důsledky stigmatizace, ke kterým se její oběti samy přiznaly, jsou 

menší, než je očekáváno. Předpokládá, že důvodem je právě velká komplexnost vlivů i nesnadné 

dokazování přímé souvislosti [Hing 2012: 161]. 
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zdroji ke zvládání stigmatizace“ [ibid.: 160]. Stejně tak tvrdí, že aktivita v rámci skupin 

či organizací z vlastní skupiny pomáhá překonat negativní vliv stereotypizace. 

 

1.6.4 Schwalbe a kol.  

Jeden ze zmiňovaných procesů reprodukce nerovností, které identifikovali 

Schwalbe a kol. a které jsem zmiňovala v kapitole 1.1.2.1, je zároveň strategií 

marginalizovaných, s jejíž pomocí se vyrovnávají se svou situací. Jedná se o obranné 

odlišování mezi podřízenými. Tato strategie spočívá v odmítání stigmatizace, které jsou 

jakožto členové marginalizované skupiny vystaveni. Toto odmítnutí je však zároveň i 

odlišením či vymezením se, protože je vztahují pouze na sebe (či své blízké). Podle 

autorů tak činí ve snaze získat bezpečí či nějakou výhodu na úkor zbytku své skupiny 

[Schwalbe et al. 2000: 425]. Tato strategie je však dvousečná. Chrání totiž pouze na do 

té míry, do jaké je stvrzován stereotyp o druhých. Druzí, což jsou mnohdy ti, k nimž se 

výzkumník během svého výzkumu nedostane, a kteří se tak nemají šanci vůči nikomu 

vymezit, jsou tak vystavení podvojné marginalizaci. Oběť stereotypu či předsudku ze 

strany většinové společnosti je podruhé marginalizována těmi, kdo se chtějí většinové 

společnosti (kterou výzkumník často představuje) ukázat v lepším světle. Podle autorů 

tuto reakci doprovází i narušení solidarity mezi příslušníky skupiny, a v důsledku 

dochází k neuvědomované reprodukci nerovných vztahů.  

 

1.6.5 Miller a Kaiser  

 I autoři dalšího článku, Miller a Kaiser (2001), se zabývají vyrovnáváním se se 

stigmatem, i když používají jiné rozdělení. Jejich závěry vychází ze studia mnoha 

výzkumů a používá následující dělení (převzaté od Compas a kol.
16

) na úmyslné 

(dobrovolné) a neúmyslné (nedobrovolné) reakce na stres (potažmo diskriminaci aj.). 

Tvrdí totiž, že: „Ne vše, co člověk udělá v reakci na stres, je součástí vyrovnávání se 

                                                 
16

 COMPAS, B. E., CONNOR-SMITH, J. K.., SALTZMAN, H., THOMSEN, A. H., & WADSWORTH, 

M. E. (2001). Coping with stress in adolescence: Measurment of coping and involuntary stress responses. 

Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 976 - 992 
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s ním“ [Miller a Kaiser 2001: 77]. Tyto neúmyslné reakce mohou být vědomé či ne, 

bývají ale nekontrolovatelné. Za úmyslné jsou pak považovány pouze ty, které vědomě 

vedou ke zvládání stresu [ibid.: 77 – 78]. Pro komplikovanost rozdělení uvádím na 

konci kapitoly schematický nákres. 

 Úmyslné (dobrovolné) reakce na stres dělí autoři na neangažované a 

angažované. Do první skupiny patří fyzické a sociální vyhýbání se situacím, ve kterých 

by se mohlo stigma ukázat jako problematické. S tím souvisí i zvýšená frekvence 

setkávání se se stejně diskriminovanými osobami či takovými lidmi, kteří vůči 

postiženému předsudky nemají či neprojevují. Vyhýbají se také srovnání sebe 

s ostatními, nestigmatizovanými, ve snaze nebýt terčem výčtu rozdílů. Druhou je snaha 

odmítat a minimalizovat předsudky a diskriminaci. Může jít o snahu nestěžovat si na své 

postavení, byť je jasně negativně ovlivněné předsudky, či prostá snaha přát si změnu 

k lepšímu. Angažované dělí podle účelu. Mohou být primární (za účelem získat 

kontrolu nad situací a vlastními emocemi) či sekundární (za účelem vyrovnat se 

proběhlou špatnou zkušeností). Mezi primární reakce řadí autoři následující. První je 

kompenzace, při níž oběť diskriminace přizpůsobí svou interakční strategii tak, aby 

mohla stále dosáhnout svých cílů i přes vystavení se předsudkům. Samozřejmostí je 

kontrola emocí a výrazu, za účelem lepší koncentrace při zvládání předsudečného 

chování. Další strategií je řešení problému, aplikovanou nejčastěji při skupinové snaze 

vyrovnat se s předsudky, kdy se jedná o společně vyjednaný postup. Mezi sekundární 

patří rozptýlení, tedy snaha odlákat pozornost od stresujících pocitů (myslet či dělat 

něco jiného). Další strategií je kognitivní restrukturalizace, tedy obrana spočívající 

v soustředění se na vlastnosti či schopnosti, ve kterých daný jedinec či skupina naopak 

vyniká (může jít o zavrhování vysmívaných vlastností jako nedůležitých). Poslední 

strategií je přijetí stigmatu jako svého údělu.  

 Neúmyslné (nedobrovolné) reakce na stres jsou opět rozděleny na neangažované 

a angažované. Neangažované zahrnují vyhýbání se, které je sice také řazeno mezi 

úmyslné reakce, v tomto smyslu však jde o jev, kdy oběť mimoděk, neuvědoměle 

nepostřehne předsudek (či jiný jev, vedoucí ke stresu), což je důsledek dlouhodobého 

zvyku. Někteří lidé se takto např. naučili vyhýbat určitým slovům, vyvolávajícím 

nepříjemné pocity. Mezi angažované patří zvýšení tlukotu srdce a krevního tlaku a 

emocionální i fyziologické vzrušení a zneklidnění, které často přichází při pouhém 
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pomyšlení na možný kontakt se stresem a může vést k depresím. Tyto reakce mohou 

vyústit v impulsivní akci [ibid.: 79 – 87]. Jak je jasné z jejich povahy, nejsou jednoduše 

postřehnutelné v mém výzkumu. 

 Jeden člověk užívá více strategií/reakcí současně (většinou), vybírá také různé 

podle situace – to tvrdí i Schwalbe a kol. Stejně tak je třeba rozlišovat, zdali jde o velký 

stres životního významu, či jen každodenní událost či jinou maličkost.  

 

 

 

1.6.6 Erdman B. Palmore 

 Ve své práci o ageismu se Palmore zabývá i reakcemi starších lidí, kteří jej 

zakouší, a jeho názory tak doplním již prezentované obecné strategie/reakce. Jako první 

uvádí akceptaci stereotypů, ale i jejich odmítnutí. To se může projevovat lhaním o 

opravdovém věku či odmítání označení „starý“ apod.  Další zmiňovanou reakcí může 

být vyhýbání se ageismu a jeho projevům, kterého chce dosáhnout např. odstěhováním 

se do domova pro seniory, omezením kontaktů s mladšími lidmi či v krajním případě i 

alkoholismem či sebevraždou. Poslední zmiňovanou odpovědí je reforma, tedy aktivní 
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snaha o zmírnění ageismu, prosazování lepšího postavení starých lidí či naplňováním 

konceptu aktivního stárnutí [Palmore 1999: 108 – 116]. 

 

1.6.7 Shrnutí 

Jak je vidět, tak se vybraným autorům nepodařilo dosáhnout konsensu ohledně 

popisu reakcí na stres způsobený stigmatizací a diskriminací, a ohledně vztahu 

jednotlivých vlivů, proto jsem vybrala více postojů a rozdělení. Jsou však jasně vidět 

shody v základních kategoriích, byť k nim autoři dospěli různými způsoby. I tak je 

ovšem jejich analýza reakcí velmi náročná a mnohdy rozporuplná, jak shrnuje Miller a 

Kaiser: „Jeden znepokojující rys předsudků je častá značná nejednoznačnost ohledně 

toho, zda události, které se staly, jsou důsledkem předsudků a diskriminace, nebo jiného 

faktoru. Sami stigmatizovaní mohou být často na pochybách, jestli konkrétní reakce 

byla diskriminační. Jiní lidé mohou přehodnotit svá tvrzení ohledně stresu, způsobeného 

předsudky a diskriminací, a mohou devalvovat stigmatizované lidi, kteří tvrdí, že je 

předsudky ovlivňují“ [Miller a Kaiser 2001: 74]. 
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2 Metodologie 

V následující kapitole představuji postupy, které jsem uplatnila při sběru dat a 

jejich analýze. Ukazuji, jakým způsobem probíhala příprava rozhovorů i výběr 

respondentů. Zaměřuji se i na možné ovlivnění výzkumu z mé strany či představení 

výzkumného prostředí a respondentů v širších souvislostech. 

2.1 Hloubkový rozhovor 

2.1.1 Představení metody 

 Jako metodu výzkumu jsem si vybrala hloubkový, polostrukturovaný rozhovor, 

který Švaříček (2007) definuje jako „nestandardizované dotazování jednoho účastníka 

výzkumu zpravidla jedním badatelem pomocí několika otevřených otázek“ [Švaříček 

2007: 159]. Důležitý je zejména typ použitých otázek, který udržuje vyprávění 

v tematických mezích daných výzkumným tématem, zároveň ale dává respondentům 

dostatek prostoru, neomezuje jejich odpovědi jako při užití uzavřených otázek a 

nechává je používat jejich vlastní výrazy i strukturu odpovědí. Při použití otevřených 

otázek ovšem dochází i ke zvýšenému vlivu výzkumníka, který rozhoduje, kdy je 

vhodný čas na další otázku, a svými verbálními i neverbálními reakcemi, i přes snahu je 

eliminovat, působí na respondenta. V rámci většího přiblížení se vypravěči a vytvoření 

méně formální atmosféry je občas nucen vyjádřit svůj názor či přidat svou zkušenost 

[ibid.: 159-161]. Podrobněji se možnému vlivu výzkumníka věnuji v kapitole 2.2.5. 

 

2.1.2 Příprava rozhovorů  

 Přestože bylo moje téma poměrně úzké, tak nebylo možné se na něj zeptat 

jedinou otázkou, respektive tak položenou otázkou, která by nabídla odpověď 

v dostatečné šíři. Postupovala jsem opět podle Švaříčka, který zmiňuje, že si má 

výzkumník vytvořit: „schéma základních témat, která vychází z hlavní výzkumné 

otázky, a ke každému tématu několik otázek, jak by se na danou skutečnost mohl ptát“ 

[ibid.: 162]. 



   

 

40 

 

Sestavila jsem si proto seznam tematických okruhů, o kterých jsem chtěla 

s respondenty mluvit (viz. Příloha č. 1). Zahrnuje takové oblasti (sociální postavení, 

trávení volného času, pohled na situaci seniorů, názor na aktivní stárnutí), jejichž 

znalost mi pomůže interpretovat odpovědi na otázku hlavní. Ostatně se málokdy 

v rozhovoru stalo, že bych se přímo zeptala: „Jak se vyrovnáváte s diskriminací či 

stereotypy o seniorech?“, či jak se vyrovnali s jejich konkrétním projevem. Podobného 

omezení si všímá i Hing, když říká, že: „Navzdory tomu, že zeptat se lidí vystavených 

stigmatizaci na jejich subjektivní zkušenost je jediná cesta, jak položit konkrétní otázku 

[…] tak tento způsob nepřinese kompletní nebo přesný obraz důsledků stigmatizace, 

které mohou být nepovšimnuty“ [Hing 2012: 151]. Namísto takové otázky většinou 

stačilo pozorně naslouchat vyprávění o každodenních situacích a případně se doptat. 

Pomáhalo mi také, pokud jsem se mohla při rozboru této klíčové otázky odvolat na 

situace, které už senioři v rozhovoru zmínili, či které zmínili předchozí vypravěči. 

 Vzhledem ke komplexnosti tématu a také jeho citlivosti jsem považovala za 

vhodné si plánovanou strukturu rozhovoru vyzkoušet na nečisto, tedy s respondentem, 

jež nebude součástí vybrané zkoumané skupiny, ale bude splňovat její velmi obecná 

výběrová kritéria, zmíněná výše (bude se tedy považovat za aktivního seniora či se bude 

přímo účastnit společných seniorských akcí). Přemýšlela jsem, jestli bude vhodnější si 

vybrat někoho blízkého, před kým bych necítila nervozitu a dokázala se lépe soustředit 

na sledování zmíněných témat a doplňující otázky; či naopak vybrat úplně cizí osobu, 

jejíž reakce na citlivé otázky nebudou nijak ovlivněné naším blízkým vztahem. Nakonec 

jsem se rozhodla provést rozhovor se svou babičkou, která se jako „výzkumný objekt“ 

osvědčila už v několika předchozích školních projektech, a to z důvodu podrobné 

zpětné vazby, kterou jsem očekávala, že mi poskytne. S drobnými výtkami se mi 

potvrdila jak funkčnost úvodní otázky, tak doplňujících, přestože jsem se musela 

vyrovnávat s jejich nepochopením (a zároveň svou snahou neříct explicitně, kam 

dotazem mířím, a ovlivnit tak odpověď respondenta). 
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2.1.3 Postup rozhovoru 

Když jsem připravovala strukturu rozhovoru, soustředila jsem se především na 

výběr ústřední otázky, a učinila jsem tak v duchu narativního rozhovoru (přestože 

zbytek rozhovoru už se řídil jinými postupy). Narativní rozhovor si klade za cíl 

poskytnout co největší prostor volnému vyprávění respondenta a co nejméně tento 

průběh narušovat a určovat jeho směr. Rozhovor je pak minimálně ovlivněný 

výzkumníkem, na druhou stranu pak mohou být jednotlivé rozhovory obtížně 

srovnatelné, protože mohou ubírat rozdílnými směry.  Dochází ovšem k cenné eliminaci 

výzkumnického ustavování pro respondenta nerelevantních témat, na která pak jen 

obtížně konstruuje žádané odpovědi. S podobnými problémy při přípravě a vedení 

rozhovorů se setkávají výzkumníci (zde konkrétně u výzkumu nerovností) běžně. 

Příkladem může být popis Šmídové: „Čím více jsou naše otázky jen tematickými 

okruhy nebo zcela otevřenými životními příběhy respondentů, tím větší máme šanci se 

dozvědět, s jakými záležitostmi, životními situacemi a oblastmi lidé jistá témata a 

pojmy spojují a jak je kontextualizují. Zda jsou pro ně vůbec relevantní a pokud ano, 

jak. Jinak hrozí, že se nedozvíme nic jiného, než že jsou schopni a ochotni otázky 

zodpovědět“ [Šmídová 2009: 69]. 

Narativní rozhovor začíná krátkým vysvětlení tématu výzkumu a následně je 

respondentovi položena úvodní otázka, kterou je vymezeno téma pro vyprávění. 

V ideálním případě následné vyprávění obsáhne většinu rozhovoru, a výzkumník tak do 

jeho průběhu zasahuje pouze pobízením a vyjadřováním zájmu [Schütze 1999: 2 – 5 

odst.]. V mém případě jsem narativním rozhovorem inspirovala pouze v otázce úvodní 

otázky, která uvozovala krátké vypravování, a poté navázala již zmiňovaným 

polostrukturovaným rozhovorem. Jako úvodní otázku jsem zvolila následující větu či 

její variaci: „Tak já bych začala tím, že bych se vás zeptala, jaké to bylo, když jste 

odešel/odešla do důchodu. Kdy se to stalo, co jste dělal/a předtím, jak se vám změnil 

život, co zůstalo stejné, co se změnilo“. 

Všechna témata, která jsem postupně s vypravěči probírala, jsou v přiloženém 

postupu rozhovoru. Většina z nich byla zmíněna spontánně, nebylo třeba je proto 

ustavovat, a nebylo tak ani dodrženo pořadí. Témata sloužila spíše pro mou orientaci 

v rozhovoru (jakmile jsem dělala několik rozhovorů za sebou, informace mi trochu 
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splývaly), tak pro respondenty – představa jejich volného vypravování je mírně děsila a 

byli rádi, pokud jsem zmínila, že mám připravené otázky (byť šlo spíš o okruhy). 
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2.2 Sběr dat a jejich popis 

2.2.1 Výběr respondentů 

Vzhledem k výběru tématu byla cílová skupina rozhovorů jasná – senioři. Toto 

vymezení je ovšem velmi volné a samotný výklad slova senior nabízí několik možných 

uchopení či vymezení. Prvním může být vnímání společností, které na základě výzkumu 

definuje Kolesárová a Sak následovně (2012): „…podle české populace se člověk stává 

seniorem mezi 60. a 70. rokem věku v závislosti na svých individuálních 

charakteristikách. […] Polovina populace (49%) spojuje seniora se stářím, starým 

člověkem, starcem. Druhým nejčastějším znakem tvořícím identitu seniora je jeho 

ekonomický status (role) – nepracuje, má důchod (40%) […] Pozitivní konotace seniora 

– zkušenosti, moudrost, nadhled, zodpovědnost určuje identitu seniora pouze podle 2% 

populace“ [Kolesárová, Sak 2012: 26-27]. 

Ve Velkém sociologickém slovníku se například pojem senior nevyskytuje, ale 

mluví pouze o tom, že stáří je: „závěrečná etapa života, u člověka často vymezovaná 

jako doba od skončení ekon. aktivity do smrti, nazývaná též třetím věkem. […] 

Multifaktoriálním způsobem se starý člověk uvolňuje z dosavadních struktur, s jeho 

rostoucí spol. izolovaností roste jeho soustředění na stále užší okruh zájmů. Řada těchto 

rysů s. [stáří, K.P.] však může být do značné míry kompenzována psych. připraveností a 

vlivem soc. okolí“ [Velký sociologický slovník 1996: 1218, zvýraznění v originále]. 

O stáří se vyjadřuje ve svém slovníku i Jandourek (2007). Hranici stáří a 

důsledky jejího překročení definuje následovně: „Právní definicí s. [stáří, K.P.] je věk, 

kdy člověk odchází do důchodu. Je to umělá hranice, ale má konkrétní společenské a 

psychologické důsledky, protože často znamená ztrátu statusu, zmenšení příjmu, snížení 

životního standartu, ztrátu pracovní rutiny trvající desítky let, snížení respektu 

(zkušenosti už nejsou pro mládež použitelné), konec kontaktů s kolegy“ [Jandourek 

2007: 238, kurziva v originále]. 

Z výše uvedených charakteristik nevyplývá konkrétnější vymezení seniorů, kteří 

jsou navíc jako skupina (i z důvodu své velikosti) značně heterogenní, jak si všímá 

například Petrová – Kafková: „Třetím významným prvkem je změna na úrovni 
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hodnotové, tedy nástup postmodernity a s tím související důraz na individualismus, 

nárůst heterogenity a fragmentarizace. Důraz na heterogenitu má v souvislosti se 

stárnutím mimořádný význam, seniorská populace je totiž výrazně heterogenní, více než 

mladší populace, a rozdílnost v rámci skupiny stárnoucích stále vzrůstá“ [Petrová - 

Kafková 2013: 9]. Toto dilema jsem vyřešila v duchu interakcionistického přístupu, jak 

jej ustanovuje Blumer – „Lidské bytosti se chovají k věcem [nebo lidem, pozn. K.P.] na 

základě významu, který jim přisuzují“ [Blumer 1969: 2 citováno dle Harris 2000: 375], 

kdy jsem za seniory považovala osoby, které jsou takto vnímáni svým okolím, 

respektive společností (a tedy splňují některé z výše uvedených definičních znaků, 

především věk). Zařazení k seniorské populaci bylo u většiny z nich potvrzeno i tím, že 

se zúčastní akcí klubu seniorů, přičemž jeho název a program také potvrzuje tuto 

obecnou identitu. Navíc jsem samozřejmě uvažovala rovinu aktivity, kde jsem za 

„aktivní“ považovala ty, kteří se tak sami dopředu označili, či mi byli doporučeni 

předchozími respondenty či známými. 

Zaměřením se pouze na aktivní seniory jsem se na jednu stranu připravila o 

náhled problematiky očima různých představitelů skupiny, ale vzhledem k velikosti 

populace seniorů a její výrazné heterogenitě jsem se rozhodla pro kompaktní skupinu 

(jak se později ukázalo, i tak se mezi respondenty objevily výrazné rozdíly). Tím, že 

jsem se nakonec rozhodla pro volbu více homogenního vzorku, jsem se sice připravila o 

možnost pokládat výsledky své práce za univerzální (s vědomím všech omezení, které 

se týkají generalizace výsledků kvalitativních výzkumů), ale, což považuji za cennější, 

získala jsem možnost podrobněji nahlédnout do uvažování užší skupiny respondentů. 

 

2.2.2 Hledání respondentů 

Když jsem přemýšlela, jakými způsoby seniory pro výzkum sehnat, tak jsem 

uvažovala o místě, kde se senioři schází či kde by bylo možné je oslovit. Ptát se seniorů 

na ulici či v jiných veřejných prostorech mi nepřišlo vhodné. Nepovažovala jsem 

současnou dobu plnou varování ohledně podvodných praktik zaměřených vůči seniorům 

za příznivou tomuto způsobu hledání respondentů. Zaměřila jsem se proto na 

organizace, které se seniory nějakým způsobem pracují. Na začátku jsem myslela, že se 
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mi seniory podaří najít na mezigeneračním festivalu s názvem Old´s Cool
17

, které 

pořádala společnost pomáhající seniorům Elpida, ovšem na dvou akcích, kterých jsem 

se v rámci festivalu zúčastnila, se téměř žádný senior nevyskytoval. Uvědomila jsem si 

ale, že i ve vesnici na kraji Prahy, kde bydlí mí rodiče, funguje Klub seniorů. Napsala 

jsem proto jeho vedoucí a domluvila si schůzku. 

Svůj projekt výzkumu jsem seniorům představila na jejich pravidelné (měsíční) 

schůzce na začátku října 2014. V souvislosti s doporučeními, která zmiňuje Šmídová – 

tedy neptat se respondentů na nerovnosti přímo a ani nepoužívat pro uvození tématu 

pojmy s nerovnostmi spojené [Šmídová 2009: 69] - jsem seniorům nepředstavila 

skutečné téma výzkumu (tedy objevení strategií), ale pouze jsem téma obecně nastínila 

jako můj zájem o názory seniorů na své postavení v současné společnosti a její 

fungování. Z doplňujících otázek, které mi po přednesení prosby o spolupráci kladli, 

jsem pochopila, že mají z účasti na výzkumu mírné obavy. Báli se například, že moje 

otázky budou příliš intimní či že budou muset mluvit o tématech, se kterými se svěřovat 

nechtějí. Nadšení nevzbudilo ani moje upozornění, že rozhovory budu za účelem a 

analýzy nahrávat. Na místě se k výzkumu nikdo nepřihlásil a já proto odcházela 

zklamaná a přemýšlela jsem, jestli jsem ve své prezentaci udělala nějakou chybu. 

První rozhovor mi nakonec poskytla právě vedoucí klubu (sama v seniorském 

věku), a její pozitivní zkušenost zapůsobila i na ostatní. Víc než 8 rozhovorů se mi 

ovšem v lokalitě nepodařilo nahrát. Využila jsem proto nabídku vzdálené známé 

z městečka blízko Prahy, přes kterou se mi postupně podařilo sehnat zbytek 

respondentů. V místě Klub seniorů nefungoval, ale zúčastnění chodili na seniorské 

cvičení do Sokola, či se účastnili organizovaných výletů a zájezdů, byť u nich 

převažovaly neorganizované aktivity. Jak už jsem zmínila, respondentky jsem sháněla 

mimo prezentace na schůzce Klubu seniorů metodou sněhové koule. Kritériem výběru 

byla účast seniora na některé z aktivit Klubu, či jeho docházení na jiné organizované 

akce. Toto jsem respondentům vysvětlila a požádala je, aby se poptali ve svém okolí. 

Obyčejně začali ihned mluvit o svých kamarádkách či kamarádech, kteří jsou velmi 

aktivní a které zkusí oslovit. Osloveni tak byli ti senioři, které jejich okolí považovalo 

za aktivní, čilé, komunikativní a „v pohodě“.  

                                                 
17

 http://elpida.cz/refestival/   (cit. 7. 7. 2015) 

http://elpida.cz/refestival/
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2.2.3 Představení respondentů a prostředí 

 Už jsem zmínila, že mě nakonec překvapila různorodost respondentů, které se 

podrobněji věnuji v analýze. Pro přehlednost přikládám jednoduchou tabulku se 

stručnou charakteristikou každého z nich (viz. Příloha č.2). Mezi respondenty 

převažovaly ženy (celkem jich bylo 11) a lidé s vysokoškolským vzděláním. Jména 

respondentů jsou z důvodu anonymizace dat změněná. 

 Rozhovory probíhaly v místní knihovně či v prostorách Klubu seniorů, v jednom 

případě v kavárně a ve zbytku u respondentů doma, jednalo se tedy o neutrální prostředí 

či prostředí seniorům známé. Bohužel se mi nepodařilo mít vždy absolutní soukromí, 

protože jsem někdy v knihovně nemohla zůstávat sama. Uvědomuji si, že to mohlo 

v některých pasážích způsobit větší ostýchavost respondentů či záměrné vynechání 

některých informací, nepředpokládáme ale, že by tato situace byla jiná např. v prostředí 

kavárny či u nich doma za přítomnosti jejich partnera, byť by byl například v jiné 

místnosti. Myslím, že určité nevýhody plynoucí z místa rozhovorů jsou bohatě 

vyváženy známostí místa pro respondenty a jeho blízkostí k jejich domovu, a taktéž 

výpomocí paní knihovnice se sháněním dalších respondentů. Jako mnohem větší 

omezení bohužel působil diktafon. Přestože byli respondenti dopředu seznámeni 

s nahráváním rozhovoru, tak vždy znervózněli, když jsem diktafon zapnula, a současně 

jim dala k podepsání informovaný souhlas s rozhovorem. Cítila jsem, že se cítí nesví, a 

přítomnost diktafonu v nich umocňovala důležitost rozhovoru. I proto jsem jako úvodní 

otázku zvolila jednoduché téma, ke kterému měl každý z respondentů co říci, a které 

vybízelo k delšímu vyprávění, které jim pomohlo lépe překonat nervozitu a uvolnit se. 

 

2.2.4 Vztahy v „terénu“ a etické souvislosti 

 Jako každý výzkum, odehrávající se v byť jen částečně v terénu, s sebou i můj 

přinášel některé etické otázky či s nimi související vztahy. Pro jejich identifikaci a popis 

jsem se rozhodla použít úvah ze Silvermanovy učebnice (2005), který myslím velmi 

jasně ukazují, jakými směry by se měl výzkumník zabývat. 
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 Jako první zmiňuje Silverman různé druhy prostředí („uzavřené“ či „otevřené“) 

a taktéž přístupu („skrytý“ či „otevřený“). Jak už jsem zmiňovala, k prvním 

respondentům jsem se dostala skrze schůzku v Klubu seniorů, kde mi jako „dveřník“ 

pomohla jeho vedoucí. Jednalo se tedy o uzavřené prostředí, a i v případě, že jsem dále 

postupovala metodou sněhové koule, se vždy jednalo o doporučení přes někoho, kdo už 

se výzkumu účastnil, či od známých Přesto jsem ale cítila při rozhovorech určitou 

ostražitost, jak ohledně mé osoby, tak ohledně kladených otázek. Podrobněji se tomuto 

jevu věnuji v části o vlivu výzkumníka i v analýze samotných rozhovorů. Výzkumný 

přístup byl samozřejmě otevřený: „ ,otevřený‘ přístup na základě informování subjektů 

a získání jejich souhlasu, často prostřednictvím ,vrátných‘ “ [Silverman 2005: 213]. 

 Autor popisuje, jak se jemu samotnému několikrát nepodařilo získat přístup do 

terénu kvůli maličkostem, například nevhodnému oblečení. Jak už jsem popisovala, i 

moje úvodní prezentace v Klubu seniorů skončila nezdarem, z přítomných se nakonec 

přihlásily pouze dvě osoby, a zbylé se mi podařilo sehnat až na doporučení od 

respondentů, kteří už rozhovor absolvovali. Bohužel jsem nepřišla na důvod, proč 

nebylo moje vystoupení před členy klubu úspěšné.  Získání prvních respondentů 

neznamená vítězství - Silverman ukazuje na konkrétních příkladech z výzkumů chyby, 

kterých by se měl výzkumník vyvarovat, aby mohl úspěšně pokračovat. Jedna poučka 

zní nehodnoťte. Říká, že je důležité se jakéhokoliv hodnotícího dojmu vyvarovat, 

zejména pokud by se jednalo o kritiku profesionálů [ibid.: 214]. Pro mě nebylo 

jednoduché tuto poučku dodržet. Nekritizovat (ať už zkoumané osoby, či se 

nepřipojovat k jejich kritice ostatních) bylo snazší než nevyjadřovat jim obdiv či 

alespoň podporu. Bylo téměř nemožné je žádat o vyprávění o volném čase a jejich 

aktivitách, a zároveň neukázat svůj kladný postoj a souhlas s jejich životním stylem. 

Uvědomuji si, že moje nedodržení neutrality mohlo ovlivnit vyprávění (ve smyslu 

zveličování významu aktivního života či zamlčení jeho kritiky). Silverman na druhou 

stranu ale také zmiňuje touhu zkoumaných subjektů po zpětné vazbě. Původně jsem 

měla v plánu představit respondentům své závěry a požádat je o zpětnou vazbu na 

společné schůzce. Nakonec ale nepocházeli ze stejného místa, tudíž by společná 

schůzka byla jen těžko možná. Někteří se navíc velmi dobře znali, a některé názory 

svých přátel by mohli v mých závěrech rozpoznat, čemuž jsem nechtěla nikoho vystavit. 
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Je důležité zmínit, že se všemi respondenty byl podepsaný informovaný souhlas 

a byli poučeni o dalším nakládání s nahrávkami. Na jednu stranu jasně vymezil náš 

vztah a poskytl jim oficiální záruku, na druhou stranu jsem ale cítila, že jeho 

podepisování na začátku výzkumu svým způsobem narušilo přátelskou atmosféru, jejíž 

obnovení následně několik minut trvalo. Řešením by mohlo být shrnutí pravidel na 

začátku nahrávání rozhovoru a souhlas by tak byl jen slovní (nahraný). V souvislosti 

s velkou opatrností seniorů či dokonce jejich nechutí se mnou hovořit se mi zdálo lepší 

jim informovaný souhlas vytisknout a kopii nechat pro pozdější dobu, kdy by mohli 

začít pochybovat o své účasti, váhat, co odsouhlasili, či by si chtěli vyžádat doplňující 

informace. 

 

2.2.5 Vliv výzkumníka 

Je též vhodné zmínit, jakým způsobem přistupuji k zachování objektivity ve 

svém výzkumu. Tu nechápu v pozitivistickém pojetí, ale souhlasím s Fayem (2002), 

který říká: „Fakty nemluví samy za sebe, se světem se setkáváme vždy pouze 

zprostředkovaně“ [Fay 2002: 243] a také tvrdí, že se věda nemůže při vysvětlování 

zdržet hodnotových soudů. Jako alternativu nabízí kritickou intersubjektivitu  - je 

potřeba se podrobně zaměřit na objektivitu procesu zkoumání, tedy jeho východisek a 

postupů. Být otevřený cizím názorům, teoriím a být připraven revidovat své závěry. 

Oprostit se od svých předsudků, či si je alespoň uvědomovat a snažit se od nich 

odpoutat. Dívat se na výzkumný problém z různých perspektiv, metod i přístupů a 

neustále je srovnávat [ibid.: 252 – 253]. V souladu s představeným Fayovým přístupem 

nyní ukážu, jakými způsoby mohl být můj výzkum ovlivněn, a jak s tímto možným 

vlivem dále pracuji v analýze samotných dat. 

Přestože jsem před prvním rozhovorem provedla již zmiňovaný „nanečisto“ 

s babičkou, uvědomovala jsem si v průběhu prvních rozhovorů chyby, kterých jsem se 

následně snažila vyvarovat. Patřilo mezi ně zejména zbytečné skákání do řeči, 

způsobené mou netrpělivostí (namísto kterého by stačilo vyjádření souhlasu či zájmu) či 

nabízení možných odpovědí v okamžiku, kdy respondent chvíli váhal s odpovědí). 

Několikrát se mi tak nechtěně podařilo zastavit respondenta ve vyprávění o tématu, 
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které ještě nebylo vyčerpané, a já už se ptala na další. Některé mé otázky (zejména 

ohledně nerovností v každodenním životě a způsobů vyrovnávání se s nimi) mohly 

respondenty vyčerpávat a způsobit tak jejich snahu něco odpovědět či odsouhlasit, aby 

uspokojili mou otázku, protože neměli svůj vlastní názor, či jej nedokázali zformulovat. 

Předpokládám, že můj vztah s respondenty při rozhovorech byl ovlivněn i 

genderem. Jak tím, že jsem žena, tak tím, že jsem většinou mluvila právě se ženami. 

Předpokládám, že z mé strany počítaly s větším pochopením, pokud mluvily o 

každodenních starostech (péče o domácnost, vnoučata, manžela). Na druhou stranu tyto 

oblasti příliš podrobně nepopisovaly – neměly za to, že je vysvětlení potřeba. 

Mnohokrát jsem také byla pozvána na rozhovor přímo k nim domů, a to i v případě, že 

byly doma samotné. I toto považuji za velký projev důvěry, kterého by se muži – 

výzkumníkovi nemuselo dostat. 

Jako poslední chci zmínit formu odměny pro respondenty. Všichni účastníci ode 

mě dostali po skončení rozhovoru jako poděkování bonboniéru. Výzkum byl ovšem 

představený jako finančně nehodnocený, a s tímto vědomím se ho respondenti 

zúčastnili. Pro některé tak byl motivací zájem a zvědavost, pro jiné snaha pomoci 

studentce ve věku jejich vnoučat či představa, že se jejich názory tímto způsobem 

mohou dostat k odborníkům a politikům. 

 

2.2.6 Postup interpretace dat 

Ohledně důležitosti přepisu rozhovorů myslím nepanují mezi výzkumníky 

pochybnosti, lze však uvažovat o nutnosti kompletního přepisu či možnostech jeho 

následných úprav (nespisovná slova, opakování výrazů, úprava větné stavby). 

V souladu se Švaříčkem: „Co nejpřesnější přepis vede k tomu, aby si badatel byl 

schopen vzpomenout na intonaci účastníka rozhovoru, jeho zámlky či ironii v hlase“ 

[Švaříček 2007: 41] jsem přepisovala doslovně celý rozhovor, včetně zdánlivě 

nesouvisejících příhod či odboček od tématu. Považovala jsem za důležité nic 

nevynechat a nepřipravit se tak o možnost hledání širších souvislostí. Taktéž si myslím, 

že je vhodné zachovat respondentův slovosled či např. případné váhání a opakování 

slov, které může pomoci si později při analýze připomenout průběh rozhovoru bez 
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nutnosti hledat příslušné místo na nahrávce. V použitých citacích jsou tedy výroky 

pouze minimálně upravovány. 

Přepsané rozhovory jsem několikrát podrobně přečetla a pomocí textového 

editoru v nich označovala jednotlivé kategorie, vztahující se k mým otázkám. Následně 

byly rozhovory analyzovány kombinací dvou metod. První je metoda konstantní 

komparace, která spočívá v hledání podobností (shodných kategorií) nejdříve v rámci 

jednoho rozhovoru, posléze napříč všemi. Toto srovnávání probíhá neustále v průběhu 

celého procesu analýzy: „Tímto způsobem je jednak zjišťována konzistence 

jednotlivých případů, jednak jsou případy srovnávány mezi sebou. To vede nejen 

k vytvoření zárodečné typologie případů, ale také k rozpoznání podmínek, které vedou 

ke vzniku odlišných typů případů“ [Šeďová 2007: 224]. Druhou užitou metodou je 

analytické závorkování. Při něm výzkumník pracuje se dvěma dimenzemi: „Je to 

dimenze substantivní, kdy se něco reálně odehrává v nějakých objektivních 

podmínkách. Zkoumáme-li tuto dimenzi, klademe si otázku Co? (Co se děje? O čem 

subjekt vypovídá?). Na druhé straně je dimenze konstruktivní, kdy zúčastnění aktéři 

sami aktivně vytvářejí a reprodukují svou definici reality. Zkoumáme-li tuto dimenzi, 

klademe si otázku Jak? (Jak subjekt realitu popisuje? Jak definuje sebe sama?)“ [ibid.: 

225, zvýraznění v originále]. Znamená to, že jsem věnovala pozornost nejenom 

tématům, o kterých respondenti hovořili, ale i důvodům, proč je zmiňovali, a jak tímto 

způsobem vytvářeli obraz reality i prezentovali sebe samé. 

Rozhovory trvaly průměrně jednu až dvě hodiny a celková délka všech 

přepsaných rozhovorů je cca 300 NS. 
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3 Analýza jednotlivých rozhovorů/oblastí/strategií 

Ve své analýze se věnuji aktivním seniorů z toho důvodu, že mě zajímá, jakým 

způsobem reagují na situace, kdy o nich společnost uvažuje v rámci stereotypů obecně 

spojovaných se starými lidmi. Tento rozpor shrnula Haškovcová: „Potíž je v tom, že 

všichni, kteří dosáhli důchodového věku, jsou mladšími spoluobčany považováni za staré 

lidi, a proto jsou i mladým důchodcům přisuzovány vlastnosti vyzrálého stáří. Tato 

nespravedlnost má však vážné důsledky. Pokud mladí důchodci ještě pracují, jsou vnímáni 

jako méně hodnotní pracovníci. Pokud jsou skutečně příjemci starobního důchodu a nejsou 

zaměstnáni, reprezentují skupinu obyvatelstva, která ,nic‘ nedělá a je jen přítěží. To má 

nesporný vliv nejen na hodnocení vlastního stáří, ale i na celkový obraz stáří, který je 

v současné společnosti výrazně negativní i přes řadu oficiálních prohlášení, že staří lidé 

mají být respektováni a ctěni“ [Haškovcová 2010: 32]. Autorka sice zmiňuje vážné 

důsledky, neukazuje ale jaké konkrétně. Na tuto otázku odpovídám následující analýze. 

Z výše uvedeného i dalších představených výzkumů vyplývalo, že senioři jsou 

mladšími lidmi považováni spíše za jednotnou masu, respektive že se tak o nich lidé 

vyjadřují, a nezamýšlejí se nad možnou heterogenitou jejich populace. Odlišný názor ovšem 

nabízí Petrová – Kafková, kdy mluví o dvou rozdílných obrazech: „Nejen ve veřejném 

diskurzu tedy existují dva kontradiktorní obrazy stáří. Na jedné straně představa 

relativně mladého seniora aktivně a plnoprávně participujícího ve všech sférách 

společnosti. Na straně druhé existuje obraz seniora ve vysokém věku, závislého na 

pomoci druhých, s omezenou autonomií, a tedy i omezenou možností aktivně 

rozhodovat o vlastním životě“ [Petrová - Kafková 2013: 33]. Její představu jsem 

zaznamenala ve snahách respondentů oddělovat aktivní seniory od pasivních či 

nemohoucích a částečně i v jejich tvrzeních, že si významné diskriminace či předsudků 

nejsou vědomi. 
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3.1 Charakteristika respondentů 

Jak už jsem zmínila, moji respondenti byli vyššího vzdělání (většinou 

vysokoškolského) a převážně ženy. Některé z nich byly vdovy, ale i ty, které měly 

doma manžela, většinou tvrdily, že i přesto, že by splňoval kritéria výzkumu, by nebyl 

ochotný k rozhovoru. Nižší počet mužů ve výzkumném vzorku je tak způsoben několika 

vlivy – nižší nadějí na dožití, nižším zájmem o účast na výzkumném rozhovoru a taktéž 

nižší participací na organizovaných aktivitách. Té si ostatně všímá více autorů (srov. 

Haškovcová (2010), Hasmanová Marhánková (2013)). 

Velmi zajímavé byly odpovědi na úvodní otázku. Zhruba polovina seniorů se do 

důchodu těšila (využili první příležitosti k odchodu ze zaměstnání) – nemohli se dočkat, 

až budou mít konečně čas na své koníčky a podniknou aktivity, které kvůli práci 

nestíhali. Druhá část se naopak snažila pracovat co nejdéle. Tato touha mnohdy vedla ke 

změně zaměstnání na samotném sklonku pracovní kariéry, jen aby mohli pokračovat 

v práci i v důchodovém věku. Často docházelo k postupnému snižování pracovního 

úvazku, dokavad byli schopní alespoň částečně pracovat. Spojovala je ale jedna věc – 

snaha zůstat aktivní, nesedět doma, nezakrnět psychicky ani fyzicky. Jejich časové 

vytížení dobře vystihuje skutečnost, že většina z nich s obtížemi hledala místo ve svém 

nabitém rozvrhu, aby se se mnou sešli k rozhovoru. 

„Takhle to nějak bylo, nebo je, pořád si ještě zvykám. Samozřejmě že je to lepší, 

dá se říct. Dělám různý věci samozřejmě tady. Hraju šachy po síti s někým, sudoku , na 

zahradě dělám, i různý věci jsou doma, o který se musíme dělit s manželkou, nějaké 

vaření občas, nákupy a tak. Takže je co dělat, ale ještě na to nejsem zvyklej. I když už je 

to rok a půl“ (Petr) 

„Tak nemůžu říct, že jsem se těšila, ale brala jsem to jako…já vždycky na každý 

věci vidím něco dobrýho. Takže tím, že jsem zůstala doma, tak jsem to brala, jako že 

budu mít čas na věci, na který jsem, když jsem chodila do práce, čas neměla. Asi tak 

bych to shrnula…prostě furt je něco. Takže člověk v podstatě spoustu věcí nestačil. Já 

mám spoustu knih, který jsem si koupila a ještě jsem je nepřečetla, a někdy ani nevím, 

jestli to vůbec přečtu“ (Renata) 
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Kromě (mimo)pracovního nasazení je ale spojoval přístup k životu, 

charakterizovaný výrazným optimismem (ovšem v rámci realistického posouzení 

možností) a pozitivním přístupem k životu, které zastávali i přes mnohdy velmi náročný 

životní úděl. Zdůrazňovali, že to, jaký život vedou, je hlavně jejich vlastní zásluha, a že 

se nejedná o samozřejmost – tento přístup nejlépe vystihuje respondenty několikrát 

zmíněné pořekadlo: „Jaký si to člověk udělá, takový to má“. K tomu je potřeba hodně 

úsilí a odhodlání. Samozřejmě ale upozorňují i na zdravotní stránku, která může 

mnohdy rozpětí aktivit značně omezit či je znemožnit. 

 „Já si myslím, že kdybych byla doma, že jsem ten typ, že bych to nějak 

nezvládala. Že prostě člověk aby byl fit po stránce duševní, tak že potřebuje chodit mezi 

lidi a něco dělat…Cokoliv. Musíte něco dělat. I kdybyste se měla učit denně, já nevím, 

dvacet slovíček z cizího jazyka, nebo cokoliv, ale prostě člověk musí něco dělat“ (Lýdie) 

„Dokavad se budeme hejbat, tak je to s náma dobrý. Dokavad máme nějaký cíl, 

tak je to s náma dobrý. Pokavad máme nějaký zájem, o cokoliv. Někdo o psy, někdo o 

divadlo, někdo o filozofii, tak to všechno je plus“ (Karolína) 

„No tak možná to asi souvisí, ta vůle je rozhodně nezbytná pro to, i pro tuhletu 

fázi. Je nezbytná prostě, jinak by to mohlo klesnout k tomu sezení u televize, to by byl 

konec. Nebo k tomu sezení u okna a dívání se, kdo tam zrovna jde, to je průšvih, konec 

života“ (Petr) 

Svůj věk nevnímají jako problém, byť si jsou samozřejmě dobře vědomi 

omezení, která jim přináší. Jsou ale vděční, že se jej dočkali, a že stále mohou užívat 

mnoha věcí, které život nabízí. Trápit se tím nemá smysl. 

„Jak se s tím vypořádám? No tak, heleďte, to jako já…to řeknu dřív, než to stačí 

říct někdo jinej. Jsem stará bába, to mě jako neuráží, prostě tak to je. To mě fakt 

neuráží, že…spíš jsem ráda, že jsem se toho dožila. Jako když se někdo stydí, že oslavuje 

sedmdesátiny, tak já jsem byla ráda, že jsem se toho dožila“ (Radka) 

„To je spíš taková nechuť, taková…bolestínství, nebo takovýho něco, 

nevyrovnání se s tím (nevrlost některých seniorů)…já, právě proto, že já nejsem 

schopná vůbec vnímat ten svůj věk, tak já to beru tak, jak to přichází. Já jsem vždycky 
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všechno brala tak, jak ten život jde, děti přijdou, narodí se, odejdou, budou 

vnoučata…tak ten život prostě plyne, a normální člověk by se s tím měl srovnat, teď 

jsem starej, tak už nemůžu dělat to co zamlada, i kdybych tisíckrát chtěla“ (Cecílie) 

Několik respondentek bylo ovdovělých, a právě chvíle, kdy mluvily o svém 

zemřelém manželovi, byly jedny z mála, kdy se ukázalo, že jejich elán a chuť do života 

je doopravdy každodenním soubojem se smutkem ze ztráty partnera. Na význam této 

ztráty poukázala Špatenková (2005): „Náš výzkum poukázal také na to, že větším 

problémem než stáři je pro seniory právě ztráta životního partnera […] jedná se o 

celý komplex souvisejících ztrát. Vdova/vdovec totiž ovdověním neztrácí „jen“ 

partnera, ať už byl jejich vztah jakýkoliv, ale také např. společně vytvořené zvyky a 

rituály, společné plány, touhy a očekávaní do budoucna, výhody a jistoty vyplývající ze 

života v páru – pocit bezpečí, pocit vzájemné podpory, pocit sounáležitosti a 

porozumění s někým blízkým, roli manžela/manželky se vším, co tato role přináší 

apod.“ [Špatenková 2005: 74, zvýraznění v originále]. 

„No, tak a jako určitě by můj život vypadal jinak, kdyby manžel tady byl, no 

možná by to bylo stejný, stejně bych nemohla moc chodit, tak by mě třeba vozil… To 

bysme stoprocentně jezdili“ (Radka) 

„No tak být naštvaná, smutná, zlá, je blbost. Já jsem odmalinka, to mi říkala i 

mamka a babička, že jsem buldok…Člověk se musí nějak snažit. A říkám, já nejsem zase 

vyloženě takový fňukal, který by nad sebou nějak…to jsem nikdy nebyla a asi už nebudu. 

Holt to musím doklepat tak, jak jsem“ (Květa) 

 

3.1.1 Kdo je typický senior? 

Otázka, která většinu respondentů zaskočila, a museli se nad ní chvíli zamýšlet. 

Shodli se na tom samém, jako odborníci – tedy že senioři jsou velmi různorodí, a 

spojuje je prakticky jen dosažený věk a pobírání důchodu. Zmiňovali také, že se jedná o 

stav, do kterého se každý jednou dostane, a který si nevybíráme. Právě tato 

nedobrovolnost způsobuje, že se seniorská populace nedá snadno charakterizovat, stejně 

jako například kategorie „mladí lidé“. Ubývání sil nakonec omezí u většiny seniorů 
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jejich pracovní aktivity, a ti se tak stanou závislí na pobírání důchodu – což má za 

důsledek nutné přehodnocení nakládání s penězi a u mnohých znatelné snížení 

životního standartu. 

Ve svém hodnocení ale nezapomínali zmínit, jakým způsobem se od sebe 

jednotliví senioři liší, a jako odlišující prvek zdůrazňovali právě míru aktivity (byť by si 

mohli vybrat například místo bydliště, finanční situaci, věk či pohlaví). V rámci tohoto 

svého rozdělení neopomínali zdůraznit, že oni sami patří do té aktivnější části, a že ale 

určitě existují i skupiny seniorů, které naplňují zažité předsudky a stereotypy. Tuto 

snahu odlišit se rozebírám podrobněji jako jednu ze strategií. 

„Já nemám žádný velký srovnání. Já mám srovnání tady z tý společnosti, se 

kterou já se stýkám, to jsou většinou ženský mladší než já. No, znám spoustu seniorů, 

který žijou velice aktívně, a většinou ale ve dvojicích žijou, takže…i spolužáci ještě 

jezděj na hory, sjezdujou, běhaj, co zdraví dovolí, že jo, no. Na druhou stranu mám 

spolužáky, kteří už nejsou…“ (Radka) 

„To já bych řekla, že se vůbec nedá. Prostě tak jak jsou ty lidi různí, že jo, 

v zaměstnáních a to, tak jsou různí i ty senioři. Někdo je ufňukaný a furt u doktora, to je 

prostě nejenom v tom seniorským, ale to si sebou ten člověk bere do té penze. Někdo zas 

to třeba přehání, že prostě nechce, aby o něm vůbec říkali, že je senior“ (Dana) 

„Spíš budou brblající než radující se ze života, si myslím. […] Spíš ta negativní 

nálada bude asi, tak 60 ke 40, nebo tak, já nevím, já se s nima tak nestýkám. Ty, co mám 

známý, tak ani tak nejsou nadávající. Nebo půl na půl, já nevím. Já vlastně se stýkám 

většinou ve všech věkových kategoriích s pozitivně myslícími lidmi. Akorát jedna 

švagrová, která mi byla přidělena osudem, jaksi, tak ta je brblající“ (Iva) 

Zdůvodnění, proč někteří senioři patří do aktivní skupiny, a jiní ne, je třeba 

hledat spíše v jejich životním stylu v průběhu celého života, než v atraktivitě aktivit, 

nabízených seniorskými kluby. Když jsem se respondentů ptala, jestli je možné do 

kroužků a kurzů, kterých se účastní, přilákat více seniorů, či proč tam někteří z jejich 

známých či sousedů nechodí, byly odpovědi jednoznačné. Tyto aktivity nejsou pro 

každého, k jejich zvládnutí je potřeba jistá dávka odhodlání či překonat počáteční 

nepohodlí (sport, jazyky), a tento zápal není vlastní všem. Pokud někdo nikdy 
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nesportoval (nevěnoval se ručním pracím, nechodil na výstavy apod.), velmi těžko s tím 

začne proto, že má v důchodu více času. Velmi srozumitelně to shrnula jedna 

z respondentek:  

„Člověk, který celý život si nekoupil jedinou knížku, který nikdy nešel do divadla, 

nejel na žádnou dovolenou, chodil jenom do hospody, no tak se vám pravděpodobně 

v tom seniorském věku bude chovat úplně stejně. Zůstane mu ta hospoda a televize. 

Lidé, kteří byli aktivní v tom pracovním věku, kdy byli zaměstnaní, tak ve většině 

případech si to zachovávají ještě i v tom vyšším věku. Člověk, který přemýšlel a byl 

vždycky jako, já nevím, vždycky se o sebe dovedl postarat, tak stejně postupuje i v tom 

seniorským… Ale lidi, který nikdy nic takovýho nedělali, to máme tady taky několik 

takových sousedů, přijdou z práce, navaří, kouknou se na televizi, tak tak budou 

pokračovat v důchodu taky“ (Renata) 

Respondenti zastávali názor, že být aktivní je většinou otázkou vůle. Aktivní 

sportování, poznávání památek či navštěvování kulturní akcí ale patří spíše k životnímu 

stylu střední a vyšší třídy – a to jak v aktivním věku, tak seniorském. Schwalbe a kol. 

proto poukazují, že předávání kulturního kapitálu či přístup k němu hrají významnou 

roli v reprodukci nerovností, jak shrnuje i paní Renata [Schwalbe et al. 2000: 430 - 

432]. 

 

3.1.2 Organizované volnočasové aktivity 

Mezi nabídky center (klubů) pro seniory patří široké spektrum aktivit. Jakýmsi 

základem ale bývají kurzy trénování paměti či jemné motoriky, počítačové kurzy různé 

úrovně, pohybové aktivity (od cvičení pro seniory po jógu či nordic walking) a 

umělecké kroužky (malování, zpěv, tanec, rukodělná výroba). Nabídka bývá pravidelně 

obohacena o společné návštěvy výstav, divadel či exkurze a výlety, někdy i zájezdy.  

Společným znakem těchto aktivit bývá velmi příznivá cena (způsobená nevýdělečným 

charakterem většiny center, ale hlavně dotacemi). 

Velmi populární jsou také jazykové kurzy, byť nemusí být přímo zaměřené na 

seniory – jako na každém kurzu se zde schází účastníci různé úrovně znalostí, ovšem u 
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jazyků jsou rozdíly markantnější. Existuje i nabídka tzv. univerzit třetího věku, takové 

se ale zúčastnila pouze jedna paní, a lektoři dojížděli přednášet přímo do domova 

s pečovatelskou službou. Pro zbylé seniory nebyla nabídka dostatečně atraktivní, či je 

odrazovala nutnost pravidelného dojíždění na univerzitu do Prahy. 

„Teďka sem chodím na španělštinu, to už ale teďka chodím snad třetím nebo 

možná čtvrtým rokem. […] Je to těžký, protože si vybavuju všechny ty anglický slovíčka, 

který jsem dávno zapomněla, a ty španělský který jsem se naučila před tejdnem ne a ne 

přijít, ten mozek už není…“ (Radka) 

„Tak my tady pravidelně, každý rok jednou nebo dvakrát pořádáme kurz 

trénování paměti. Teď už je sedmý. A vždycky to má deset lekcí, a je to čím dál tím těžší, 

bych řekla. Ta lektorka nás nutí hledat na internetu, honí nám mozek skutečně na plný 

obrátky, musíme se při tom pohybovat…“ (Karolína) 

Zdaleka nejpopulárnější jsou ale organizované výlety po českých památkách. 

Místa v autobuse jsou velmi rychle zaplněná, až dochází dokonce k závisti, že se někdo 

o výletu dozvěděl dříve, a stihl se tak přihlásit. Výlety jsou částečně dotované a jedná se 

o jednu z mála aktivit, které se pravidelně zúčastní manželské páry. Program je 

uzpůsobený seniorům a není otevřený jiným účastníkům. 

„Tady pořádají, teď jsou čtyři, bylo jich šest, je to směšný, taková legrace – 

zájezdy. Protože zase jedou ty báby, dědkové…za tři stovky, ráno tam, večer zpátky, 

vejlet. Je úžasnej, vidíme, ať už to jsou zámky, hrady, cokoliv prostě, jedem se někam 

podívat, zažijeme spolu něco. A večer se zase vyspíme ve vlastní posteli, což je taky 

fajn“ (Cecílie) 

 

3.1.3 Neorganizované volnočasové aktivity 

Aktivity pořádané klubem seniorů či jinou organizací zabírají jen menší část 

volného času respondentů. Zbytek je tvořen jejich koníčky, které ovšem také spadají do 

jejich definice aktivního trávení volného času. Jedná se především o péči o vnoučata, 

individuální sportovní či turistické aktivity a návštěvy kulturních akcí. Samozřejmě, že 
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respondenti zmiňují i pasivní koníčky – sledování televize či čtení novin, časopisů a 

knih. Ty ale považují (v omezené míře) za přirozené, a z toho důvodu se o nich zmiňují 

pouze okrajově. 

 Pokud respondenti vnoučata měli, tak zpravidla zmiňovali, že se intenzivně 

věnovali či věnují péči o ně. Někteří dokonce předčasně odešli do důchodu či se vzdali 

možného „přesluhování“, aby se mohli věnovat vnoučatům, a ulehčit tak svým dětem 

(především tedy dcerám). Někteří měli již vnoučata odrostlá, ale vždy o nich mluvili 

s velkým zájmem a náklonností. Nezapomínali ale zdůraznit, že toto dělají dobrovolně a 

rádi, a ne na úkor jiných svých aktivit (což prezentují na příkladech odmítnutí hlídání, 

pokud zrovna mají jinou, pro ně důležitou aktivitu).  

 Z individuálních sportů patří k nejpopulárnějším plavání a jízda na kole, ale 

hlavně turistika, ať už se jedná o krátké vycházky po okolí či výlety po Čechách. Na ty 

se často vydávají s partou známých, se kterými se většinou znají celý život, a pokračují 

tak v tradici víkendů a dovolených, byť v omezeném rozsahu. 

 Poslední významnou oblastí (byť pouze u některých respondentů) je kultura. 

Mnoho z nich navštěvuje divadelní představení a chodí do kina, přičemž se snaží 

využívat dopolední seniorská představení či jiné slevy. Někteří také chodí na koncerty 

či výstavy. V obou obcích je kulturní vyžití velmi omezené, musí proto dojíždět do 

Prahy, což může některým z nich činit problém, zejména pokud se mají vracet domů 

sami pozdě večer. 

Někteří respondenti přímo dávají přednost samostatným aktivitám, a společné 

trávení volného času je příliš nepřitahuje – opět se ale jedná o náturu a celoživotní zvyk. 

„Nejradši s manželkou sami, takový nějaký ty skupiny to ne…jsou samozřejmě i 

ty turistický kroužky, ale ty jsou vlastně plný těch ženských, vdov vlastně. Ale to ne, to 

my radši chodíme sami“ (Petr) 

 Petr ostatně nabízí i jiné řešení stárnutí populace, než je aktivní stárnutí – mluví 

o zapojení seniorů do různých dobrovolnických aktivit, aby byli prospěšní ostatním, a 

zároveň sami měli dobrý pocit, že jsou ještě užiteční. Bohužel je toto myšlenka, na 

kterou se v současnosti soustředí pouze málo organizací: 
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„Já nemyslím jen ten užitek, že si něco kupujou a tím pádem je obchod a tím 

pádem kdo vyrábí, může pro ně vyrábět, a léky se pro ně můžou vyrábět – i když tohle je 

samozřejmě taky. Ale hlavně v takovým tom smyslu, že by se do něčeho, prostě kde 

chybí…ne že by vydělávali, prostě že by jenom byli užitečný, a že by tím pádem byli 

sami rádi, že jsou ještě užitečný, a přitom by je to ještě bavilo a přitom to, co by dělali, 

by prospělo někomu dál“ (Petr) 

 

3.1.4 Budoucnost 

Ačkoli jsem se přímo neptala, jakým způsobem uvažují respondenti o své 

budoucnosti, tak většina začala o tématu sama mluvit. Po tom, co mi představili svůj 

současný životní styl, cítili potřebu mluvit nejen o tom, jak jej budou udržovat, ale i ukázat, 

jak se vyrovnávají s ubýváním sil a schopností, včetně chvíle, kdy se mohou stát 

nesoběstační. Mít realistickou představu o své budoucnosti a nebát se o tématu vyprávět 

považovali za jeden ze znaků své odpovědnosti – jak vůči sobě, tak svým blízkým. Některé 

také k oblasti vysokého stáří a umírání přivedly úvahy o zdravotní péči v ČR, respektive o 

pečovatelských zařízeních pro seniory. 

Můj výzkum v této oblasti potvrzuje názor, ke kterému došla např. Krompolcová 

(2014): „Co je věc, která je nejvíce děsí na pozdní etapě stáří, je právě ona nesoběstačnost – 

všichni se totiž shodli na tom, že nechtějí být přítěží pro svou rodinu a způsobovat jí 

problémy. S negativním očekáváním se váže i velké množství obav a naopak“ 

[Krompolcová 2014: 62]. Úsilí v žádném případě nebýt na obtíž se může projevovat i 

odmítáním pomoci ze strany příbuzných nebo přátel, či snahou nepožádat o ni, pokud není 

nezbytně nutná. Je ale zajímavé, že tento poznatek neplatí o všech oblastech. Pokud se 

jedná o nové schopnosti (ovládání počítače, nákup moderní elektroniky apod.), nepovažují 

senioři za ponižující zeptat se na radu. Pokud se však jedná o schopnosti, které měli a nyní 

je postupně ztrácí (odvézt velký nákup, umýt okna atd.), tak jejich ztrátu nesou hůře. 

K podobným závěrům dospěla i Sýkorová (2007a) (viz. Kapitola 1.5.3) a Haškovcová: 

„Podstatné je, že než se člověk stane skutečně starým, prožívá poměrně dlouhé období, 

v němž řadu svých nedostatků běžně a úspěšně koriguje: pořídí si brýle či naslouchadla a 

vyhýbá se extrémní fyzické námaze nebo si práci rozvrhne do delšího časového úseku. 

Počítá také s tím, že je pomalejší, a jinak hospodaří s časem“ [Haškovcová 2010: 32]. 



   

 

60 

 

„Až se dožijete takovýho věku, jako my, tak uvidíte, jak vám všechno strašně 

dlouho trvá, a jste vděčná za to, že nemusíte být na někoho odkázaná, že si můžete 

všechno udělat sama a ještě vám zbude čas třeba si přečíst knížku, jít na vejlet, udělat si 

procházku. Dokavaď jsme na tom byli zdravotně líp, tak jsme dělali hodně velký 

procházky do okolí, a […] no, dneska už na to jenom vzpomínáme. Ono je to jako 

úměrný k věku, že se snižuje ta možnost takovýho ňákýho vyžití. Zaplať pánbu ještě to 

jde“ (Pavla) 

„Já se tak nedržím doma, já chodím dennodenně, se snažím jít aspoň na malou 

procházku, držet se trochu v kondici, aby člověk nebyl na obtíž. A šetřím si, kdyby bylo 

potřeba, tak abych měla peníze ušetřený na ňáký dům nebo prostě co až bude třeba…ale 

to si nemůžu myslet, že se mi být zdravá vyplní.“ (Iva) 
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3.2 Postoj k nerovnostem, stereotypům a předsudkům 

Respondenti zpravidla ze začátku zmiňovali, že se s žádnou diskriminací 

nesetkali (odpověď na přímou otázku). Tato skutečnost může souviset s mým mylným 

předpokladem (plynoucích z výzkumů veřejného mínění a mediálního obrazu stáří), že 

jsou senioři mladšími lidmi vnímáni jako jedna skupina a v rámci zmiňovaných 

předsudků. Je možné, že se obraz stáří i vlivem trendu aktivního stárnutí postupně mění 

a s ním i předsudky ohledně starých lidí. Zejména aktivní a mladší senioři tak opravdu 

nemusí být žádné významné diskriminaci vystaveni. Neochoty přiznat si pozici 

diskriminovaného si ale všimla i Horká (2011) při svých rozhovorech se seniory v 

zařízeních s pečovatelskou službou: „Na druhou stranu však někteří respondenti chtěli 

negativní odpovědi zlehčit a dokonce se ukázalo, že nechtěli projevy diskriminace 

přiznat, protože se za to styděli. Právem nemohli pochopit, proč by někomu mladšímu 

mohl vadit jejich věk. Nesmíme zapomenout, že se jedná o generaci, která měla 

naprosto přirozenou úctu ke svým předkům. Mnozí vidí v projevech diskriminace svoje 

vlastní selhání a je pro ně těžké přijmout fakt, že někteří jedinci z mladší generace na ně 

mají negativní pohled“ [Horká 2011: 41]. Tento jev tedy není vázaný pouze na aktivní 

seniory, a podle Millera a Kaisera se jedná o všeobecnou úmyslnou strategii, jak se 

vypořádat se stresem – skrze snahu odmítat a minimalizovat předsudky a diskriminaci 

[Miller a Kaiser 2001: 80]. 

Respondenti ale postupně začali vzpomínat, co se dělo jejich známým či o čem 

slyšeli v médiích, a když se více zamysleli, začali přicházet s příklady z vlastního 

života. Vždy jsem se ale setkala s tím, že je úmyslně zlehčovali, užívali ironii a s hrdostí 

a humorem prezentovali, jak lehce se dokázali s nastalou situací vyrovnat, případně co 

by udělali, kdyby se jim situace, kterou zažili jiní, stala na vlastní kůži. Předpokládám, 

že ač jsou respondenti diskriminaci a stereotypizací vystaveni, tak během primárního 

posouzení [Hing 2012: 154] (viz kap. 1.6.3) vyhodnotí stigmatizaci jako nevýznamnou a 

neohrožující, a nedojde tak u nich k pocitu stresu, a tím pádem ji ani nevnímají jako 

něco nepříjemného a důležitého. 

 „Mně to nějak nevadí. Já nějak tak asi vím, na co stačím a na co nestačím. 

Takže když si myslím, že to je volovina, nebo že to je přehnaný, jako třeba ty slevy, tak 

prostě mě se to netýká. Já se nějak necítím tímhle tím dotčená“ (Petra) 
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Někteří respondenti ovšem projevili názor, že pocit diskriminace, který deklarují 

jiní senioři, je neoprávněný, a způsobený jejich neschopností se se situací vyrovnat, či je 

dokonce vymyšlený a souvisí s jejich věčně nabručenou a konfliktní povahou. Takový 

názor je nebezpečný, protože jednak ukazuje na nedostatek solidarity v rámci skupiny 

seniorů, tak přímo nerovnosti popírá, respektive svaluje vinu za ně na seniory samotné. 

Podobné postupy zaznamenalo více autorů. Allport je nazval agresí vůči vlastní skupině 

[Allport 2004: 177]., ale upozorňuje na ně i Schwalbe a kol., kteří je označují jako 

obranné odlišování mezi podřízenými [Schwalbe et al. 2000: 425 - 426]. Zjednodušeně 

se jedná o stav, kdy část diskriminované skupiny začne kritizovat její zbytek, a mnohdy 

k tomu užívá stejnou rétoriku jako jejich utlačovatelé – v tomto případě tedy aktivní 

senioři kritizují ostatní za jejich nabručenost a kverulantství, které je ovšem všeobecně 

připisováno všem seniorům. Podrobněji se tomuto odlišování věnuji v kapitole o 

strategiích. 

 „No ale proč se stydí? Já umím jiný věci, který ten člověk třeba neumí vůbec. 

Člověk musí znát svou hodnotu, a nesmí se prostě bát někoho na něco zeptat. Ty lidi 

vám to rádi řeknou. Já jsem se nikdy nesetkala s tím, když jsem se někoho zeptala, na 

cokoliv…buď mi řekne, že nemá čas, nebo mi s tím pomůže. Ale nikdo mi nikdy 

nevynadal nebo…ne. Všechno v pohodě, opravdu. To si dělaj lidi sami.“ (Renata) 

„Já nemám špatný zkušenosti. Naopak si kolikrát myslím, já mám jednu známou, 

o kus mladíš, a ta když někam jde, tak vždycky nadává na úřadech. Jenže ona vystupuje 

na tom úřadě tak, že podráží tu úřednici. Záleží na tom, jak s lidma jednáte. Jak se do 

lesa volá, tak se z lesa ozývá, víte. A je to pravda“ (Iva) 

„S člověkem se zachází tak, jak on si to nechá líbit“ (Renata) 

 

3.2.1 Příklady nerovností a stereotypů 

3.2.1.1 Finanční nerovnost 

Po obecné otázce, jaké problémy trápí či podle respondentů mohou trápit české 

seniory, jsem téměř vždy obdržela očekávanou odpověď – nízké důchody. Většina 



   

 

63 

 

mých respondentů vzápětí dodala, že oni sice také mají nízké důchody, ale umí 

hospodařit a v průběhu života se na stáří připravovali formou spoření. Často také 

ukazovali, jakým způsobem dovedou ušetřit – ať už se jednalo o návštěvy dopoledních 

seniorských představení v pražských divadlech či kinech, nákup přes internet nebo 

využívání místní knihovny. 

„Nejhorší je ta finanční stránka bych řekla. Že my jsme vlastně staropenzisti, a 

máme každý deset tisíc. A teďko bysme rádi třeba i na nějaké ty dovolené do ciziny, ale 

to je už docela problém. My tedy jezdíme každý rok lyžovat do Itálie, no a pak už 

většinou, si říkám, musíme si ušetřit ještě na to léto, ale většinou na to nezbyde“ (Dana) 

Finanční nedostupnost některých aktivit zmiňovali senioři i ve výzkumu 

Krompolcové: „I přes odlišené finanční zázemí informantů se téměř všichni shodli na tom, 

že tomu tak není. Aby si člověk mohl vyrazit, musí mít předem našetřeny peníze, protože z 

důchodu se tyto výdaje pokrýt nedají. […] Názory mladších seniorů se na tuto tématiku 

shodovaly, i když měli jiné podmínky zázemí“ [Krompolcová 2014: 56]. Vohralíková a 

Rabušic (2004) také materiální ohrožení části populace seniorů potvrzují, upozorňují ale 

na důležitý fakt – více seniorů, než kteří jsou „tabulkově“ chudí, si na chudobu stěžuje – 

jedná se tedy o subjektivní pocit: „Ačkoli chudoba českých seniorů není z hlediska 

současného českého standardu životní úrovně velkým problémem, […] jejich pocity 

deprivace jsou relativně vysoké a subjektivní chudoba českých seniorů je problémem 

celkem závažným“ [Vohralíková, Rabušic 2004: 53]. Pominu-li fakt, že studie je stará 

jedenáct let, je toto zjištění zajímavé – fakt, že důchodci mají pocit deprivace a chudoby 

(navzdory objektivním charakteristikám) ukazuje i na jejich nejisté postavení a pocit, 

který vyvolává. Jinak řečeno, pokud někdo nakonec pravidelně se svým příjmem 

dokáže vyjít, ale děsí se nečekaných výdajů či růstu cen, tak svou příjmovou situaci 

nevnímá kladně. Svou roli hraje v tomto případě jistě i přechod z pracovního poměru do 

důchodu a s ním spojené snížení příjmu. 

 Specifickým případem chudých seniorů jsou ovdovělé ženy. Skopalová (2005) 

se zamýšlí nad znevýhodněným postavením žen – seniorek, které se sice dožívají 

vyššího věku, ale do důchodu odcházejí dříve a pobírají i nižší penzi. Většina seniorů, 

kteří se dostanou do finančních problémů, či žijí na hranici chudoby, jsou právě ženy: 

„Problémy starých osamělých žen jsou zcela na okraji zájmu nejen odborníků, ale 
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především politiků. Zviditelnit starší ženy považuji za nutnost. […] Být ženou, a k tomu 

být stará, znamená byt dvakrát neviditelná“ [Skopalová 2005: 67 – 68]. 

 

3.2.1.2 Nerovnosti a stereotypy v rodině 

Prezentovat svou širší rodinu jako fungující a v dobrém světle bylo pro 

respondenty velmi důležité. Dávali ale najevo, že takový stav není samozřejmý, a stojí 

na kompromisech z obou stran. Jako jeden z nich se tak jeví přehlížení podceňování 

schopností seniorů ze strany dětí či vnoučat. To se projevuje jak při ovládání moderní 

techniky, tak například při podepisování pojištění či nákupu dražších spotřebičů. 

Obecně jsem ale cítila, že mluvit o rodině, a hlavně svých dětech, ve spojení 

s diskriminací, je pro respondenty velmi náročné a nepříliš příjemné (to samé platí 

ohledně možné kritiky chování vnoučat). U tohoto tématu si nemyslím, že bylo během 

rozhovorů dostatečně vyčerpáno, ale povaha rozhovoru neumožňovala jít do větších 

podrobností. 

„A pak tam přišla dcera moje, a říká, hele mami, to není tak jednoduchý, víš. 

Nejdřív se to naučíš nanečisto, teď si kup ten obyčejnej mobil za pětistovku (smích)“ 

(Radka) 

„Ale máme tady syna, takže když něco potřebujeme, tak nám to poradí. 

S takovým tím přehlížením jako, no jo, to já se obětuju a tak. To je od syna, ale to je spíš 

legrace. Támhle natahujeme hodiny, protože ty maj ještě normální strojek. „A dejte si 

tam baterii“…“Nechceme, dyť je to hezký, když nám to takhle tiká“… „To jo, ale 

spadneš ze židle“…a podceňuje mě…“ (Petra) 

„Víte, ono ne všude ty vztahy mladý starý fungujou dobře. To jako…já si myslím, 

že ono to vyžaduje…prostě určitý diplomatický řešení, a hlavně se předem domluvit. Jo, 

domluvit pravidla hry“ (Jitka) 

Jak je vidět z prvních dvou citací, senioři v některých případech vítají pomoc a 

jsou ochotni část své soběstačnosti, na které si jinak velmi zakládají, obětovat. Podle 

Schwalbeho a kol. jde o jeden ze způsobů adaptace na podřízení – výměnu moci za 
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ochranu, který ovšem ve svých důsledcích reprodukci nerovného postavení seniorů 

napomáhá [Schwalbe et al. 2000: 426 - 427]. 

Někteří senioři upozorňovali na násilí na seniorech, odehrávající se v rodinách, a 

o kterém slyšeli od známých či v médiích. Nikdy ale nezmínili, že by k něčemu 

podobnému docházelo mezi jejich příbuznými. Předpokládám ovšem, že se jedná o 

natolik citlivé téma, že by nebyli ochotni se mnou o něm mluvit. 

 

3.2.1.3 Nerovnosti a stereotypy v každodenním životě 

Jak už jsem zmiňovala v úvodu, respondenti uváděli zažívané nerovnosti spíše 

váhavě. Opět hlavně zmiňovali chování k seniorům celkově s tím, že oni sami situaci 

jako problematickou nevnímají. Na čem se ovšem shodnou je neúcta mladých lidí vůči 

starším, a celkově jejich chování. Jak je ale známo, takovým pocitem trpí každá starší 

generace, a je proto těžké usuzovat na nějaký výrazný posun k horšímu.  

„No, víte co mě tak jako uráží trošku, no, uráží…mě teda neurazí, když mě pustí 

někdo sednout. Ale můžu říct, že mě tedy urazí, když mě nepustí sednout … mě teda dost 

pouštěj, mě to neuráží. Ale většinou ženy středního věku, chlapi seděj taky jako pecky. A 

mladí teda, tak si říkám, asi se chudáci styděj, asi mě nechtěj urazit. Si říkám no dobrý, 

ještě vydržím stát“ (Radka) 

„Já když jsem byla mladá, tak my jsme byli vychovávaný v úctě ke stáří, 

k seniorům. A bylo to postavený tak, jako že, ty jseš mladej, nemáš žádný nápady, nebo 

prostě seš cucák, nemáš se k čemu vyjadřovat. Tady prostě byl piedestal stáří. Vopravdu 

to bylo takhle postavený. Teď se to v tý společnosti zhouplo obráceně“ (Lýdie) 

„Taková nevraživost mladejch proti starejm podle mě byla podle mě uměle 

vyvolaná po roce 89, protože i v těch, i v tisku, i v televizi, všude se mluvilo, co oni ty 

důchodci stojej ten stát peněz, a to je celou dobu. Že co stojej peněz, a že to ten stát 

nemůže utáhnout, a že vlastně nic už dneska tý republice nedávají a tak dále a tak dále a 

tak dále“ (Pavla) 
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Občas se setkávají s netrpělivostí, kterou jim okázale dávají najevo mladší lidé 

např. při nakupování v obchodě či na úřadech. Opět ale podle respondentů jde o situaci, 

kterou snadno přejdou humorem. Snaží se ukázat, že pro ně takové chování 

nepředstavuje problém. 

„Tak že by byl vyloženě hrubý, to ne. Jako že tak jako neřekne třeba ani slovo, 

ale tak tam tak jako nervózně takhle…že mi něco dýl trvá. Tak to se mi stalo. Ale já když 

vidím, že tam někdo, tak řeknu, no to víte, už mi není 20, tak musíte počkat, než holt ty 

drobný tady z tý peněženky vyndám“ (Jitka) 

„Ani snad ne. I kdyby to udělal, tak já z toho asi budu mít srandu. Já…vždyť 

jsem stará baba, no tak jako ježišmarja. Dyť na to ten dotyčnej má právo, mi říct ty 

stará motyko (smích) Jo jako, jsou lidi zlí, někdy. Nebo takový z tý zloby se stane, že… 

Ale já…není to tragický pro mě, pro mě je to spíš sranda“ (Cecílie) 

 Mezi ikonické formy pomoci starým lidem, které jsou vštěpovány dětem 

odmalička, patří kromě pomoci s těžkým zavazadlem/nákupem či přejitím přes přechod 

i pouštění sednout v dopravních prostředcích. Ze strany mnoha lidí se jedná o jedinou 

formu kontaktu se seniory, kteří nejsou jejich příbuznými či známými. Přesto mě 

překvapuje, že právě pouštění sednout považují senioři za velmi důležité, respektive 

nikdy jej neopomenuli zmínit, byť ne vždycky o takové ulehčení stojí. Skutečnost, že i 

sami senioři toto chování zmiňují jako první, ukazuje, že není snadné změnit zaběhnutý 

pohled na potřeby starých lidí nejenom na straně mladších, tak na straně seniorů 

samotných. 

 Podceňování, ke kterému dochází v rodinách, se děje i v obchodech, zejména při 

nakupování moderních spotřebičů, či při jednání v bance nebo s telefonním operátorem. 

Respondenti ale tvrdí, že buď přesvědčí druhého člověka o opaku, anebo naopak 

nevnímají negativně, když někdo pro ně komplikované věci zjednoduší do přijatelné 

podoby. 

„My jsme byli kupovat mobil, že jo, já mám ten dotykový mobil (smích) a mě tam 

nabízeli takovouhle potvoru velkou. Sice já blbě vidím, to vidí každý blbě v tomhle věku, 

ale prostě jednali se mnou jako s imbecilem, tak jsem prostě…a nebo vám nabízej věci, 
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který jako by nikdo jiný nekoupil. Já vždycky říkám, slečno, to si nechte, já si vyberu 

něco jinýho, anebo půjdu někam jinam“ (Renata) 

Někteří senioři ještě zmiňovali možnou diskriminaci ve zdravotnických 

zařízeních či domovech důchodců, setkali se s ní ale pouze zprostředkovaně či 

v médiích. Sami mají pocit, že nejsou ve stavu, kdy by mohli být jejím terčem. 

 

3.2.1.4 Mediální obraz seniorů 

Někteří senioři spontánně zmínili (zbylým jsem otázku ohledně médií sama 

položila), že v tisk či televize často zjednodušuje problematiku stárnutí, a ukazuje 

seniory pouze jako velkou skupinu neaktivních lidí, na které musí ostatní vydělávat. 

Ostatní po mé konkrétní otázce zmiňovali, že si takových zpráv jsou vědomi, přičemž 

některým už ani nestojí za čtení a rozčilování se. Jedná se o skutečnost, jejíž změna je 

pro ně nedosažitelná, a proto se ji snaží ignorovat. 

„Ale musí se nad tím mávnout rukou, protože nic s tím nenaděláte, a záleží, jak 

se s tím vyrovnáte, když něco takovýho slyšíte. Protože ta skutečnost je tady, že to, co 

máte, to máte, víc nedostanete. Jestli někdo říká tohle nebo tohle…nedá se s tím nic. 

Ono se to může nelíbit, ale nic s tím nenaděláte“ (Pavla) 

„A potom ještě další věc je, že třeba v té televizi, nebo v rádiu, oni neustále 

zdůrazňují, jak důchodci zatěžují státní rozpočet. To je podle mě velice…nechci říct 

vyloženě sprostý, ale hrubý, protože většina těch lidí, který jsou v mojí věkový kategorii, 

celej život do toho přispívala, ať chtěla nebo nechtěla, protože většina těch lidí byla 

jako zaměstnaná, a nikdo se neptal, prostě musel to odevzdat, jo. A oni si na ten důchod, 

na těch pár let, co tady budou potom důchodu, několikrát vydělali“ (Renata) 

„…zejména v některých médiích, nebo v některých novinách to staví ty důchodce 

s těma mladýma jako do konfliktní situace“ (Jitka) 

 



   

 

68 

 

3.2.1.5 „Šmejdi“ a kriminalita páchaná na seniorech 

 Téma „šmejdů“ jsem původně chtěla s respondenty otevírat spíše z mé 

zvědavosti a zaujetí tématem. Ukázalo se ale, že mnoho seniorů jej považuje za velmi 

závažný problém, a zhruba polovina z nich jej zmínila spontánně jako jednu z věcí, 

které je v současné společnosti trápí. Obraz, který si o prodejních akcích vytvořili, není 

překvapivě formován jen médií či vyprávěním známých. Většina z nich se takové akce 

sama zúčastnila, a někteří dokonce nějaký produkt zakoupili, a mají tedy rámcovou 

představu, jak akce fungují, a jakému nátlaku jsou jejich návštěvníci vystaveni. Shodují 

se ale na tom, že jedna návštěva byla až příliš – nikdy by se na podobnou akci nevrátili. 

Z této pozice většina z nich nedokáže pochopit, proč se někteří senioři takových akcí 

aktivně opakovaně účastní, a to i navzdory současné silné osvětové kampani. Za jeden 

z důvodů pokládají samotu seniorů, kteří hledají rozptýlení v podobě výletů, které jsou 

často s akcemi spojené (byť se často jedná pouze o vyjížďku autobusem bez slibované 

zastávky na zámku apod.). Dále zmiňují neschopnost rychle vyhodnotit situaci, 

uvědomit si např. výši splátek či ztrátu asertivity a schopnosti rozumně uvažovat – to 

považují za příznaky stáří, které některé seniory potkají dříve, některé později, a některé 

nikdy. Přestože na mou otázku po důvodech opakovaných návštěv dokázali odpovědět, 

tak většina jedním dechem dodává, že jednání podvedených seniorů za žádnou cenu 

nedokáže pochopit. Často se objevuje vyjádření, že nikdo přece nic zadarmo nikdy 

nedostal/nikdo vám zadarmo nic nedá, a kdo tuto skutečnost nechápe, tak si zaslouží být 

potrestán za svou hloupost a chamtivost. 

„Dyť furt vyzývaj, aby na to nenalítli ty lidi, a řekněte mi, že přeci nejsme 

s odpuštěním národ blbejch lidí…že tam ty lidi jdou, to nepochopím. Jestli je to chtivost, 

já nevím. Já neznám takový…protože já, i moji kamarádi senioři všichni víme, že je to 

jen léčka, čili ti by tam nikdy nešli“ (Iva) 

„Jak si může někdo stěžovat, že se nechal napálit a koupil si novej vysavač za 30 

tisíc? No řekněte mi proč. Proč tam jezdí na tu akci. Víte proč tam jezdí? Oni tam 

nabízej třeba šišku salámu. A dělá to chamtivost těch lidí. Tyhle lidi moc nelituju, i když 

potom v tý televizi pláčou, jak je ty šmejdi okradli. Ale oni vlastně si to způsobili sami, a 

že vlastně ty šmejdy vyrábějí, nebo podporujou tím, že se zúčastňujou takovýhle akcí“ 

(Pavel) 
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„Tedy já vím, že některý starší už mají to myšlení…jsou prostě v pasti, oni 

nevědí co kde, nemají informace, tedy do toho spadnou. Já to řeknu ošklivě, to jsou 

prostě blbý lidi, to musí každýho napadnout, že…to vám nedá zadarmo nikdo nic, zvlášť 

teď, když se jen jedná o zisk. Ne e bych jim to přál, ale zas je nějak nelituju“ (Martin) 

 Ukazuje se tedy, že v tomto případě solidarita s oběťmi prodejních akcí 

nefunguje. Naopak, vyjadřované nepochopení působí prohloubení propasti mezi 

aktivními - bezproblémovými seniory, a pasivními, bezbrannými seniory, kteří snadno 

naletí. 

 Prodejní akce jsou ale pouze pomyslnou špičkou ledovce, o které se nejvíc 

mluví. Nejedná se ale pouze o ně – respondenti zmiňují návštěvy doma, telefonáty, 

oslovování na ulicích. I proti těmto prodejcům se ostře vymezují, byť jejich 

problematické chování znají spíše z médií – sami se totiž dokáží „ubránit“. Potvrzují tak 

již zmiňované výzkumy médií, které poukazují na skutečnost, že kriminalita páchaná na 

seniorech je ve spojitosti se starými lidmi nejčastěji medializovaným tématem. 

„Ale ono je těžký, když mi to těm starým říkáme, ale když je paní stará a vetchá 

a vleze jí do dveří a odstrčí ji a řekne jí: já jdu tam, a já jdu támhle, a co ta babka 

chudák má dělat jako?“ (Cecílie) 

„Jako nepustím je ani do baráku, ale občas ty telefonický, jako vyčistíme vám 

koberec za poloviční cenu, ale já si do bytu nikoho nepouštím. To já všecko odpaluju, i 

ty mobily, ty furt otravují, nabízejí nějaké služby. Říkám, já jsem penzista nechodící a já 

nemám o nic zájem (smích). To funguje.“ (Dana) 

 

3.2.2 Shrnutí 

Jak jsem naznačila na začátku kapitoly, jistý posun ve vnímání stáří mohl ve 

společnosti nastat. Jak ale ukazuji hlavně v analýze strategií, jedná se spíš o kombinaci 

životního stylu a nátury, které pomáhají nerovnosti nevnímat v jejich opravdové míře, či 

se jim vyhnout. 
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3.3 Způsoby vyrovnávání se se stereotypizací 

V následující kapitole prezentuji způsoby, které jsem identifikovala 

v provedených rozhovorech. Vycházím z poznatků autorů, zmíněných v teoretické části, 

a většina zmiňovaných strategií je tak výsledkem kombinace názorů několika z nich. 

3.3.1 Životní optimismus 

Životní optimismus považují jak respondenti, tak já na základě analýzy 

rozhovorů, za nejdůležitější nástroj k vyrovnání se s nerovným postavením a 

stereotypizací. Nejedná se ovšem o přímou reakci na diskriminaci. Optimismus je 

životní postoj, který respondenti zastávají a budují po celý život, a už s ním do stáří 

vstupují. Pozitivní přístup k životu a všemu, co přináší, nepovažují za samozřejmost – 

naopak upozorňují na skutečnost, že udržet si takový názor stojí často mnoho sil. Z toho 

pramení i jejich pocit hrdosti a určité výjimečnosti oproti ostatním (nejenom seniorům).  

Nátura či temperament výrazně ovlivňují schopnost vyrovnat se příkořími i 

podle již zmiňovaných autorů. Allport přikládá zásadní význam výchově a životní 

filozofii jedince [Allport 2004: 186]; Hing pak zmiňuje, že významným faktorem, 

ovlivňujícím sekundární posouzení, je právě optimismus a sebevědomí, či např. profesní 

status a vzdělání (jež byly u většiny respondentů relativně vysoké) [Hing 2012: 158 - 

161]. Tyto závěry potvrzuje i výzkum Krompolcové: „Klíčem k úspěchu je podle 

mladších seniorů aktivní přístup a optimistický postoj ke stáří […] Negativistické vnímání 

nám naopak může ublížit a podpořit proces stárnutí. Důležité je ze všeho se snažit brát to 

dobré, vážit si maličkostí, neupínat se na materiální statky“ [Krompolcová 2014: 54]. 

„Zatímco pesimisti furt jen chodí, stěžují si, nadávaj a tak. A ty mají to stáří 

neskutečně těžký. Protože nikdo s nima nechce se stýkat, protože furt jenom otravujou, 

nadávají, pomlouvají a tak. Tak od těch se ty ostatní tak jako odtahujou. A ty si potom 

říkají, já jsem tady sám, a co já celý den nemám co dělat, a kdyby tak někdo, a kdyby ta 

rodina za mnou přišla…ale nepřijde, protože sotva přijdou, tak to jsou lamentace, že 

důchod má malý, všecko je drahý, všecko mě bolí atd. no tak to každého otráví, že jo“ 

(Jitka) 
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Z životního optimismu vychází několik pod-strategií. První z nich jsem nazvala 

nebrat to ve zlém, a užila jsem tak přímo časté vysvětlení respondentů. Ti tvrdí, že je 

důležité se nad projevy diskriminace nerozčilovat, ale hlavně nevnímat všechny narážky 

negativně. Mnoho jiných důchodců je totiž podle nich příliš vztahovačných a zbytečně 

hledají za každým pohledem ostatních nějakou výtku a nepřátelství. Tato strategie 

ovšem ve svém důsledku může vést i k ignoraci projevů nerovností či jejich přehlížení. 

„Ne, mě to neuráží, protože…já už si říkám, mám na to nárok, a tak se s tím 

smířím, a prostě, oni mi…mě je to milejší, než kdyby mi pochlebovali. Babi, 

prosimtě…no, já nevím, mě to neuráží. Ale já nebyla nikdy urážlivá“ (Iva) 

 Název další strategie opět vychází z užitých výrazů respondentů a jde o mávnutí 

rukou. Většina projevů diskriminace, posměšky či stereotypní vyjadřování médií podle 

respondentů nestojí za to, aby si kvůli nim kazili náladu, či proti nim nějak bojovali. 

Mnoho jevů, provázejících diskriminaci, se tak naučili ignorovat a vytěsňovat, a ne o 

nich přemýšlet a hodnotit je. Zmiňují, že si o situaci myslí své, a trápit se jimi by bylo 

zbytečné. Miller a Kaiser tuto snahu myslet na něco jiného, namísto podvolení se stresu, 

nazývají rozptýlením [Miller a Kaiser 2001: 81]. 

 „Ne, prosím vás, o tom nemůžete přemýšlet, protože si musíte říct, je to takhle 

nastavený, a člověk by to změnil jedině tehdy, kdyby tu možnost měl. A já tu možnost 

nemám to změnit, jo? A nebudu se trápit věcí, kterou nemůžu změnit. To nikdy nedělám. 

Já si musím uvážit, zabývám se věcí, kterou můžu změnit. Třeba nezměním to, že mi je 

70. Tak prostě se netrápím se tím, že jsem stará bába“ (Renata) 

„Ale musí se nad tím mávnout rukou, protože nic s tím nenaděláte, a záleží, jak 

se s tím vyrovnáte, když něco takovýho slyšíte. Protože ta skutečnost je tady, že to, co 

máte, to máte, víc nedostanete. Jestli někdo říká tohle nebo tohle…nedá se s tím nic. 

Ono se to může nelíbit, ale nic s tím nenaděláte“ (Pavel) 

 Dalším způsobem, který rozvíjí dva předchozí, je humor. Jak už jsem zmínila, 

respondenti byli výrazně optimistického založení, a užívání humoru (často přecházející 

ho v sarkasmus) je pro ně velmi přirozenou reakcí. Z jejich vyprávění se ukazuje, že na 

způsobená příkoří reagují se smíchem jak přímo ve chvíli, kdy jsou jim vystaveni, ale 

snaží se je s humorem a bezstarostností prezentovat i v rozhovorech, když o svých 
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zážitcích vyprávějí. To souvisí i s popisovanou snahou o zlehčování zažívaných 

nerovností a jejich popírání.   

„Já se nad tím…no jsem stará, no tak jsem stará (smích), no tak vy taky jednou 

budete starý, no. Budete starý, možná že budete ještě chromější, než jsem já, nebo ještě 

blbější, než jsem já, no tak já se s tím dokážu vyrovnat. Fakt je, že některých lidí se to 

dotkne. Je to tak. Některý lidi chtějí pořád být považovaní prostě za mladý a tak, a zase 

naopak jiný, kterým je to jedno, tak řeknou, já jsem stará, já už brzy umřu stejně, to je 

zase druhý příklad. Já se s tím dokážu vypořádat“ (Jitka) 

„Nemůžu říct, že by se někdo ke mně choval tak, ty už jsi stará … anebo i když to 

někdo, tak si z toho prostě dělám legraci. Řeknu si, počkej, na tebe taky dojde. No a jak 

říkám, teď už je to jedno úplně. Když někdo řekne babo nebo něco, co tady děláš, tak si 

říkám, no dobrý, počkej, až budeš ty takový“ (Dana) 

V citacích se objevuje ještě jeden způsob, který je specifický právě seniorům, a 

ze své podstaty se nedá pozorovat u jiných marginalizovaných skupin. Je spojený 

s nevyhnutelností stárnutí a stářím jako stavem, do kterého každý z nás velice 

pravděpodobně jednou dospěje. Spočívá v poukazování na skutečnost, že každý, kdo se 

stáří vysmívá a postrádá pochopení, bude dříve či později ve stejné situaci – některé 

činnosti mu zaberou více času, bude více unavený či ho začnou trápit zdravotní 

problémy. Mnoho seniorů tak dokáže tato představa částečně uspokojit, byť vidina 

zadostiučinění a prozření dané osoby je často desítky let vzdálená. Někteří jej spojují 

s vírou v Boha a vyšší spravedlnost, tedy s přesvědčením, že vše zlé se lidem jednou 

vrátí.  

Jako podobný příklad může sloužit jen diskriminace mladých a jejich možná 

reakce „Však ty jsi taky byl mladý“, pokud je jim staršími osobami něco vytýkáno jako 

mladistvá nerozvážnost či prohřešek. 
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3.3.2 Stažení se a pasivita 

Reakce, kterou Allport nazývá stažení se a pasivita [Allport 2004: 171], se 

objevuje i u aktivních seniorů. Ti ve snaze zabránit možnému konfliktu raději sleví ze 

svých návyků. Tvrdí, že je nutné předvídat, kdy může nastat sporná situace, a jak by se 

jí měl člověk vyhnout. To se může týkat situací v běžném životě, jako je nakupování či 

cestování, ale i při řešení konfliktů v rodině. Většina respondentů tvrdila, že není 

vhodné svým dospělým dětem mluvit do života, tedy příliš radit a kritizovat. Pokud 

chtějí zachovat dobré vztahy, je podle nich lepší slevit ze svých názorů a jejich 

prezentace. 

„A hlavně musí člověk na to být připravený. Když vidím, že za mnou stojí fronta, 

tak nebudu tam lovit ty drobný, vytáhnu já nevím tu papírovou bankovku, a nechám si 

vrátit, protože ta pokladní to tam rychle vyndá, a zaplatím těma drobnýma, když tam ty 

lidi nejsou. Nebo tak, aby člověk zbytečně se nedostával do konfliktních situací, protože 

samozřejmě že taky nemá smysl chodit, když jsem celý den doma, což senioři jsou, 

nakupovat ve chvíli, kdy je tam nejvíc lidí. To je blbost, tak tam jdu, když tam ty lidi 

nejsou, abych si to v pohodě nakoupila, a nemusel tam kvůli mně někdo čekat, že mi to 

dlouho trvá, než to sundám a strčím to do peněženky. Ale bohužel jsou lidi, který si tohle 

neuvědomí, a nebo to dělají třeba schválně, to já nevím“ (Jitka) 

Pasivita se ale neprojevuje pouze vyhýbáním se, ale i reakcí na již nastalé situace 

výsměchu, agrese či negativních stereotypů. Jak jsem ukázala v kapitole ohledně 

postojů vůči nerovnostem, většina respondentů uvádí, že se jich zmiňované situace 

příliš nedotýkají, a pokud ano, nedávají to příliš najevo: „Svou zášť mohou skrývat tak 

dokonale, až povrchní pozorovatel nabude dojmu, že jsou naprosto spokojeni se svým 

údělem. Spokojená maska je jejich způsob, jak přežít“ [Allport 2004: 171]. Tato 

strategii se úzce prolíná i s již zmíněným mávnutím rukou. 

Přestože respondenti tvrdí, že jim urážky a poznámky nejsou nijak zásadně 

nepříjemné, tak jejich snaha se jim vyhnout ukazuje, že vyrovnat se s nimi není tak 

jednoduché, jak by rádi prezentovali. Svou pasivitou ovšem nerovnosti spíše podporují 

a přijímají. Na tento způsob reprodukce nerovností skrze management emocí 

upozorňuje i Schwalbe a kol., a nazývá jej podmiňováním emocionální subjektivity, kdy 
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se lidé (nejčastěji jde o profesionály) učí ovládat své emoce a nedat najevo rozladění 

[Schwalbe et al. 2000: 436 - 437]. Podobnou strategii popisují i Miller a Kaiser, kteří ji 

nazývají kontrolou emocí a výrazu [Miller a Kaiser 2001: 83]. 

 

3.3.3 Vyhýbání se  

Přestože se aktivní senioři prezentují jako velmi otevření a bez větších problémů 

v komunikaci s mladšími osobami, tak většina z nich zmiňuje, že upřednostňují kontakt 

s jedinci svého věku. Ať už se jedná o organizované aktivity, jako je plavání, výlety či 

kurzy, nebo zájezdy s kamarády – vrstevníky. Allport tuto strategii nazývá posilováním 

vnitroskupinových pout [Allport 2004: 172 - 174], ale není jediný, kdo si zvýšeného 

sdružování osob z diskriminovaných skupin všímá. Například Goffman upozorňuje na 

důsledky takového oddělování, když tvrdí, že může vést k posílení vnímání dané 

skupiny jako skutečně odlišné [Goffman 2003: 50]. Miller a Kaiser pak mluví o 

fyzickém a sociálním vyhýbání se jakožto o reakci na stres, kterou může být právě snaha 

dosáhnout svého cíle (výletu, kurzu) tím, že se senioři dohodnou, a sejdou se pouze ve 

své společnosti – dochází tak ke společnému řešení problému diskriminace [Miller a 

Kaiser 2001: 79 - 83]. Palmore tuto strategii též nazývá vyhýbání se [Palmore 1999: 111 

– 114]. 

 „Ano, paní průvodkyně, strašně milá a příjemná. Ale já mám takový dojem, že 

prostě…ty účastníci těch výletů jsou ukázněný lidi. Prostě málokdy se stane, a málokdo 

je takovej, že odbočí a myslí si, že na něj všichni musí čekat, když se řekne tak a tak, tak 

prostě to porovnání máme, když už jsme jezdili taky s jinejma“ (Pavla) 

„Tam můžou jet i jiní, ale ta parta je tvořená prostě seniorama. Víte, ono 

kombinace třeba starý a vyloženě třeba rodina s dětma není šikovná. Protože dneska ty 

děti jsou vychovávaný dost tak jako volně, a někdy je dlouhodobá přítomnost dětí 

v kolektivu seniorů velmi rušivá, abych to řekla tak slušně“ (Jitka) 

Schwalbe a kol. říkají, že formování alternativních subkultur je jedním typem 

adaptace na podřízení. Pokud se senioři sdružují ve společnosti ostatních starých lidí, 

namísto zapojení se do aktivit s různými věkovými skupinami, tak dochází k reprodukci 
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nerovností – senioři se vzdalují zbytku společnosti, a dávají tak najevo svou odlišnost 

(byť nevědomky) [Schwalbe et al. 2000: 427 - 429]. 

Respondenti ale přiznávají, že ne vždy je jednoduché trávit čas se svými 

bývalými spolužáky či dlouholetými kamarády, protože ti už mnohdy upřednostňují 

klidnější aktivity, či jsou příliš „seniorští“ – neustále upozorňují na své nemoci a 

problémy, což nejsou témata, o kterých by se chtěli respondenti bavit. Při trávení času 

s nimi tak mnohdy dochází ke kompromisům. 

„Horší je že moje kamarádky tedy taky stárnou, no a některý jdou krok co krok 

co noha nohu mine, no tak to se člověk podle nich tak plouží. Ale zase to beru tak, že 

ony, aby vůbec někam šly, tak jdou pomalu, no tak jdu s nima pomalu, že jo. Protože 

kdybych já s nima nešla, tak by zůstaly sedět doma“ (Jitka) 

Musím ale zdůraznit, že tato strategie není jednoznačná. Několik respondentů 

naopak s hrdostí upozorňovalo na skutečnost, že mají mnoho přátel mezi mladšími 

lidmi, a jsou jimi vnímáni jako rovnocenní partneři. 

„Já mám spoustu známých, […] ale ti sou stále zaměstnaní. Jsou minimálně o 

deset let mladší. Dá se říct stále kolegové, stále se vídáme […] já mám kamarády, který 

se přibližujou mýmu věku, ale stejně třeba o pět let mladší“ (Martin) 

„No, to mě vždycky můj syn říkával, babi, ty máš štěstí, že máš kamarády mezi 

mladejma. Ale já nejsem líná, já jim uvařím, pozvu je, nebo jim…prostě, neotravuju je 

tím, že bych si stěžovala. Oni mě maj rádi, a choděj ke mně jako domů. Takže to je taky 

ohromný plus“ (Iva) 

 

3.3.4 Přijímat pomoc, i když o ni nestojí 

Přehnaná a nevyžádaná pomoc seniorům a jejich podceňování je benevolentním 

a pozitivním ageismem. Takové chování působí v očích masové společnosti neškodně, a 

naopak jsou lidé přesvědčeni o jeho vhodnosti. Senioři tento způsob pomoci často 

přijímají, a nedávají najevo její nadbytečnost. Mnohdy navíc okázale projevují 
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vděčnost, aby snad druhou osobu neurazili. Jejich reakce ovšem vede k replikaci 

zmíněných situací a k reprodukci nerovných vztahů, které je ustanovují. Schwalbe a kol. 

tuto situaci nazývají výměnou moci za ochranu [Schwalbe et al. 2000: 426 - 427]. Fiske 

pak tvrdí, že porušení ustálených modelů chování může ze strany mladých způsobit 

rozčilení a ochladnutí vztahů, na což ostatně respondenti také upozorňují [Fiske 2012: 

42]:  

 „Samozřejmě že za to člověk musí být vděčný a musí poděkovat, i když jsem si 

někdy myslel, že se mi nechce sedět, ale to by asi nebylo správný, když bych to řekl. Pak 

by si někdo mohl říct, takovýho dědka, už ho pouštět nebudu příště“ (Petr) 

„(syn) mi koupil – já mám mobil pro seniory. Já jsem si chtěla před dvěma lety, 

že už mi nějaká Nokia dodělala, tak jsem říkala, prosim tě, kup mi novej k Vánocům. Ale 

je to fajn, jenže já bych to ještě nemusela mít, za to se i trošku stydím. Já vidím velmi 

dobře“ (Petra) 

I u aktivních seniorů tedy dochází k určité internalizaci stereotypů, byť se, 

zejména v rodinném prostředí, snaží cizí pomoci bránit. V cizím prostředí je ale 

prosazování autonomie náročnější. Tvrdí, že kdo je zná (rodina, přátelé), ten si je 

dostatečně dobře vědom jejich schopností, a ze strany blízkých tak k podceňování příliš 

často nedochází. Jak jsem ale již ukázala, i v rodinách se objevují určité ústupky (byť 

nepochybuji, že jsou oboustranné) ve vztahu senioři – děti, vnoučata, spočívající 

v přijímání rad a pouček, o kterých mají respondenti pocit, že nejsou na místě. 

 

3.3.5 Vymezování se vůči ostatním seniorům 

Možnou reakcí na stereotypy je pocit, že nejsou určeny jim konkrétně, ale jiným 

členům skupiny. Vědomí, že oni sami takoví nejsou (nenaplňují stereotypy apod.), může 

mnohým lidem stačit k vyrovnání se s nerovným postavením. Tento pocit ovšem 

vychází z předpokladu, že jedinci, kteří stereotypy naplňují, existují, a mohou tak ve 

zbytku společnosti vzbuzovat v zásadě oprávněný dojem, který je pak uplatňován na 

všechny jedince dané skupiny. Respondenti tak staví mezi sebou a ostatními (z pohledu 

masové společnosti) typickými seniory symbolickou hranici, přičemž ty „druhé“ 
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označují za nositele všech seniorům běžně přisuzovaných vlastností, negativních 

nevyjímaje. 

Je ovšem zajímavé, že mnoho takových typických představitelů neaktivních 

seniorů neznají. V některých případech dávají za příklad vzdálené příbuzné či sousedy, 

ale nejčastěji se omezují na obecné, a tedy nepodložené, soudy. O takových seniorech 

pak mluvili stejným způsobem, jako pohlíží na stáří zbytek společnosti. Označovali je 

za nerudné, líné, příliš spořivé, věčně si stěžující, neupravené či simulující zdravotní 

potíže. Allport tuto strategii nazval identifikace s dominantní skupinou: sebenenávist, 

protože přijetí většinového názoru s sebou nutně nese i konflikt ve vztahu k vlastní 

osobě. Podle něj pak může jedinec dospět k neúctě a nenávisti sebe sama, pokud u sebe 

pozoruje některé ze zavrhovaných vlastností [Allport 2004: 175 - 176]. Na podobný 

rozpor upozorňuje i Goffman, který si všímá tendence méně stigmatizovaných jedinců 

vyjadřovat se o těch více postižených (či vykazujících více znaků, připisovaných dané 

skupině) ve stejném duchu jako zbytek společnosti chování [Goffman 2003: 124]. 

Stejné zjištění představuje i Sýkorová: „Senioři se vymezují vůči určitým, zvláště 

výrazně stigmatizujícím vlastnostem ostatních vrstevníků. Největší odpor u nich 

vyvolávají projevy resentimentu a kverulantství starých lidí. […]  Udržují si tak odstup 

od cizích, anonymních seniorů, na které nahlížejí prizmatem negativních věkových 

stereotypů ,normální‘ většiny. Na jejich adresu používají diskreditující, ironizující 

označení a kontakty s nimi výslovně odmítají. Pokud uvažují o nich, ignorují 

heterogenitu seniorské populace, avšak jde-li o ně samotné, snaží se homogenizující 

pohled na ni vyvrátit“ [Sýkorová 2007a: 2017 – 218, kurziva v originále]. 

K podobnému ambivalentnímu pocitu dochází i ve chvíli, kdy je starý člověk 

svědkem typického chování, které je starým lidem připisováno. Bojuje s nenávistí, 

kterou k člověku, který jeho skupině dělá ostudu, cítí, a zároveň pociťuje solidaritu a 

soucit. Taková rozpolcenost je patrná například v již představeném vztahu ke 

„šmejdům“. Respondenti odsuzují staré lidi, kteří se na akcích nechají podvést, zároveň 

se ale snaží o jejich pochopení a vysvětlení chování, které odůvodňují přirozeným 

poklesem intelektu. 

Skutečnost, že zastávají stejné předsudky, přestože do diskriminované skupiny 

sami patří, nutně vede k podpoře a reprodukci nerovností. Schwalbe a kol. mluví o 
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obranném odlišování mezi podřízenými, přičemž upozorňují i na již zmíněnou ztrátu 

solidarity [Schwalbe et al. 2000: 425 - 426]. Respondenti totiž často zmiňovali, že ne 

všichni senioři se chovají vhodně, a mnozí svým chováním nepřátelské reakce 

provokují, a mohou si tak za nenávist sami. K podobným závěrům došla při 

rozhovorech se seniory i Chalupová (2012): „S přímou formou diskriminace se nesetkal 

žádný z respondentů. V několika případech bylo pouze zmiňováno hrubé chování ze 

strany mladší generace. S tímto přístupem se setkali starší respondenti, je zde tedy vidět 

souvislost s narůstajícím věkem. Ostatní respondenti zastávali názor, že velice záleží na 

chování samotného seniora“ [Chalupová 2012: 106]. 

„Já vidím třeba lidi, který nadávaj, že nám málo přidávaj, a přitom vidím, že 

žijou dobře, že jim nic neschází, že to je prostě zvyk, víte, ta nespokojenost“ (Pavel) 

„No ono třeba je řada těch důchodců, osamocených, a to jsou pak takový ty 

babky, co sedí u toho okna, a nehýbou se, jenom se koukaj a neví, co by. Ty už nemaj 

vůli k tomu, aby se nějak vzepnuly…samozřejmě kromě toho minima, aby si uvařily a 

tak…“ (Petr) 

„Já se stýkám převážně s lidma 55 – 60 let, já nechodím na lavičky se 

seniorama, čili já nevím vůbec, co si říkají“ (Iva) 

„Ano, protože vím, že známí…ta moje kamarádka má sousedy, kteří jedou přes 

celou Prahu a koupí si dvacet rohlíků do mrazáku, když zjistí, že tam jsou o dvaceťák 

nebo…ale to už je snad takový sport jejich“ (Iva) 

 

3.3.6 Vymezování se vůči neaktivním seniorům 

Schwalbe a kol. tvrdí, že v rámci podřízené skupiny může dojít k oddělení její 

části, která se považuje za určitou elitu, přičemž využívá i své finanční a společenské 

postavení  - jde o budování mocného virtuálního já [Schwalbe et al. 2000: 424 - 425]. 

K tomuto vymezování dochází u aktivních seniorů, a strategie navazuje na předchozí 

zmiňovanou. Nedochází ale pouze k odlišení se od té části seniorů, kteří stereotypy 

naplňují, ale i k explicitnímu označení aktivního životního stylu jako lepšího a 
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vhodnějšího. Hasmanová Marhánková v tomto případě upozorňuje na vliv konceptu 

aktivního stárnutí [Hasmanová Marhánková 2013: 88], v rámci svého výzkumu jsem 

ovšem podobnou distinkci pozorovala i u jedinců, kteří žádné kluby a jiné organizované 

aktivity nenavštěvují. 

Senioři vnímají svou aktivitu jako hlavní prvek, který je odlišuje od zbytku 

seniorské populace, a dávají zvýšený důraz na tvrzení, že jejich způsob stárnutí je pro 

společnost potřebný, a pro seniory nejvhodnější. Byť si uvědomují, že pro některé 

seniory může být jeho realizace značně problematická, tak zdůrazňují, že jeho 

nenaplnění je ve většině případů otázkou slabé vůle. Právě důchodců se slabou vůlí a 

dalšími vlastnostmi, jako je lenost, věčná nespokojenost či simulantsví je podle 

respondentů spíše většina. Tohoto odlišování se všímá i Sýkorová: „Někteří senioři se 

vyčleňují ze skupiny vrstevníků odkazem na aktivity ,vyhrazené produktivnímu věku’, 

kterým se na rozdíl od nich věnují. Zdůrazňují, že jsou zaměstnaní, či alespoň pokračují 

v původní profesi mimo trh práce, vzdělávají se, zajímají se o politiku, věnují se sportu 

apod.“ (Sýkorová 2007b: 143). 

„To určitě, protože najednou nemáte ty povinnosti. Protože když tohle neudělám, 

tak se nic nestane. Ale doma se nakonec, kdyby tady nebylo uklizíno, kdyby nebylo 

vypráno, tak furt to ještě není katastrofa. Když se neuvaří, může se koupit támhle něco. 

Ale to je chyba. Anebo nemusím se upravovat, když jsem doma, nemusím se česat, 

oblíkat. Ale to opravdu do toho myslím že dost lidí potom může sklouznout, pokud nikam 

nechodí“ (Petra) 

„Dřív to byl naprosto živej člověk, všechno dělal, všechno. Přišlo mu 70, a pak 

už byl jen doma. Je sice zdravej, je mu 85, ale absolutně nic nedělá, jen sedí, čumí na tu 

televizi a tý televizi nadává“ (Martin) 

 V očích respondentů je velmi jednoduché zapojit se do některé 

z neorganizovaných, ale hlavně organizovaných aktivit, jako jsou např. výlety a 

přednášky. Nabídka je velmi široká a seniorům přizpůsobená. Skutečnost, že někteří 

senioři i přes velkou snahu místního klubu nikdy nepřijdou, je pro ně téměř 

nepochopitelná, a jejich přesvědčování už vzdali. Ostatně s neaktivními lidmi si 

nerozumí, a nemají mezi nimi mnoho přátel. 
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„Takže, no ale oni to nezkusili, a oni prostě to nezkusej, no … Známí, kteří bydlí 

třeba v ulici naší. Proč nejezdíte, když tady ta možnost je, přivezou vás, máte to skoro u 

nosu, dojdete si kousíček k tomu autobusu, ne oni nemůžou“ (Pavla) 

 

3.3.7 Snaha o zvýšenou aktivitu 

S touhou odlišit se od ostatních  - neaktivních - seniorů souvisí i následující 

strategie. Allport ji nazývá zvýšeným úsilím: „Lidé, kteří volí tuto cestu, vzbuzují často 

závistivý obdiv. A mohou si vysloužit i potupné narážky, že jsou příliš pracovití a 

chytří“ [Allport 2004: 181, kurzíva v originále]. Stejného způsobu, tedy snahy 

vyniknout v takových činnostech, které nejsou u stigmatizovaných očekáváné, si všímá 

i Goffman [Goffman 2003: 18]. Miller a Kaiser upozorňují na podobnou strategii, 

kterou nazývají kognitivní restrukturalizací – spočívá v tom, že se diskriminovaní 

soustředí na činnosti, ve kterých vynikají, což jim pomáhá zvýšit sebevědomí a lépe se 

vyrovnat s odsudky [Miller a Kaiser 2001: 81]. Posledním z autorů, kteří si všímají 

zvýšené aktivity diskriminovaných, je Palmore. Poukazuje na snahu některých osob 

svým chováním přesvědčit okolí o nepravosti předsudků a změnit tak vnímání své 

skupiny – pojmenoval ji reforma [Palmore 1999: 114 - 115]. 

U seniorů se tato strategie projevuje snahou zůstat aktivní za každou cenu a co 

nejvíce činností zvládat samostatně (jak jsem již zmiňovala). Pomocí své pevné vůle 

překonávají lenost či zdravotní překážky a snaží se ukázat ostatním, že ještě nepatří do 

starého železa. Ukazují, že ani v důchodovém věku není pozdě začít se zajímat o 

technické novinky či se učit jazyky. Jejich aktivita je částečně ovlivněna konceptem 

aktivního stárnutí a jeho prosazování jako vhodného a uznávaného způsobu seniorského 

života, ale vliv není příliš výrazný. Jak jsem už ukázala, jedná se hlavně o vliv životního 

stylu, který byl aktivní a naplněný koníčky i před důchodem. 

„Někdy si říkám, když ležím v posteli, že bych tam ještě dvě hodiny zůstala. 

Někdo řekne, tak proč tam nezůstaneš, ale nemůžu tam zůstat“ (Pavla) 

„Ale já si myslím, že hlavní v tom důchodu je snažit se vydržet v přijatelném 

stavu pohybovém a hlavně duševním co nejdéle. Ale dá to práci, protože člověk si pořád 
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musí říkat, nejsem ještě tak stará na to, abych si nemohla dojít koupit, já nevím, támhle 

něco. […] Ale ve chvíli kdy si člověk všecko tohleto dělá moc pohodlný, tak zleniví tak, 

že už se do tý další aktivity jako vpravuje podstatně hůř. Musíte si dávat tu laťku 

takovou, aby se ještě, když se člověk trochu natáhne, na ni dosáh. Jakmile si ji dáte moc 

nízko, tak to není dostatečně motivující. A když si ji dáte moc vysoko, tak řeknete, no jo, 

tak to už pro mě není, a zase je to špatně. Musí to být tak, že na to s bídou dosáhnete 

nebo ještě o kousínek výš. A snažit se prostě ještě trošku“ (Jitka) 

 

3.3.8 Vztah k ostatním skupinám 

 Allport zmiňuje dva protichůdné způsoby vyrovnání se s předsudky, které se 

ovšem obě v rozhovorech objevují zároveň, a v souladu. Prvním jsou předsudky vůči 

cizím skupinám. Vyjádření nesouhlasu s chováním někoho jiného či nenávisti lidem 

pomáhá přenést se přes vlastní nepříjemné pocity, či ze svého stavu někoho vinit. 

V případě mých respondentů se nejedná o žádný extremismus, ale většina z nich 

neopomněla zmínit svou nespokojenost např. ohledně politiky vůči Romům či 

nezaměstnaným. Vyjadřovali názor, že stát je příliš štědrý vůči lidem, kteří nechtějí 

pracovat, což oni, kteří žijí aktivně a snaží se o co nejvyšší soběstačnost, nedokáží 

přehlížet. 

 Zmíněné skupiny pak viní z využívání státních peněz, kterých se pak nedostává 

na jejich důchody. Nemyslí ale jen na sebe. Naopak projevují značné sympatie a 

solidaritu s dalšími podobně znevýhodňovanými skupinami, jako jsou matky na 

mateřské/rodičovské dovolené či invalidní důchodci [Allport 2004: 178 - 180]. 

„Vadí mi tu spousta věcí, jak jsme ty Rusáky vyprovodili a jak se sem stěhujou 

zpět. Já jedu tramvají, přede mnou mluví Rusáci, za mnou Číňani, vedle mě sedí 

černoška (smích). Nevím, jestli jsem v Praze nebo kde“ (Radka) 

„Ale Samozřejmě, když je někdo postiženej, nemocnej, nebo se matka s dětma 

dostane do nějaký prekérní situace … tak pomoct, ale ne tím, že jí budu dávat peníze, 

ale najdu jí odpovídající pracovní místo, co by mohla vykonávat a taky pracovala. 
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Jakmile někdo dostává peníze zadarmo je to strašně nemorální. To mě na tom režimu 

nejvíc štve, opravdu mě to štve“ (Renata) 

  „….já si myslím, že kdo se do půl roku, z mladých lidí, nezaměstná, tak si 

zadělává na problém, a hlavně ta společnost si zadělává na problém, protože takovýhle 

člověk bude ten příživník dlouhou dobu, pořád bude chodit s tou nataženou rukou pro 

nějaké sociální dávky, protože se mi prostě bude zdát, že je nedoceněný, a že on přece 

takovouhle práci dělat nebude“ (Jitka)  

V případě těchto strategií je samozřejmě obtížné prokázat jejich spojitost se 

stereotypizací, protože se objevují napříč věkovými skupinami. Považuji ale za důležité 

ukázat názor respondentů na sociální otázky. 

 

3.4 Důsledky 

Jak už jsem zmínila v průběhu analýzy jednotlivých příkladů nerovností a 

strategií, tak v několika případech dochází k nezamýšleným důsledkům reprodukce 

nerovností. Co se týče vnímání nerovností, je významné, že někteří senioři jakoby 

nechtějí připustit skutečnost, že jsou diskriminováni a vystaveni předsudkům. Dokonce 

se mohou cítit uraženi, pokud někdo v jejich spojitosti nerovnosti zmíní. Tato 

skutečnost působí kontraproduktivně proti všem kampaním a snaze zlepšit postavení 

seniorů ve společnosti. Obsahuje i druhé znepokojivé zjištění. Někteří senioři nejenom 

že problém diskriminace nepovažují za reálný, ale dokonce spolu se zbytkem 

společnosti odsuzují ty, kteří si na nerovné zacházení stěžují. Tím opět napomáhají 

prohlubování nerovností. S tím souvisí i schvalování některých předsudků o starých 

lidech jakožto oprávněných (mnohdy i bez toho, aby seniory předsudkům vyhovující 

znali), které vede ke stejnému důsledku. 

S tím souvisí i strategie distancování se od takových seniorů a jím způsobené 

štěpení seniorské populace (alespoň pohledem mých respondentů). Představa, že je 

seniorská populace jednotná, by byla naivní, otevřené odsuzování a konflikt je ale 

poměrně znepokojivým důsledkem. S vymezováním se vůči ostatním seniorům souvisí i 

reprodukce nerovností jakožto nezamýšlený důsledek trendu aktivního stárnutí, který 
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upřednostňuje seniory, které jej naplňují, a ti, kteří mu z různých důvodů nevyhovují, 

čelí následně kritice jak ze strany svých (aktivních) vrstevníků, tak zbytku společnosti. 

Jak jsem ale ukázala, navrhuji rozšířit názor Hasmanové Marhánkové (2013) na 

všechny aktivně žijící seniory, a nevnímat jejich pouze jako vliv trendu.  

Respondenti vyjadřovali názor, že aktivně stárnout může každý, komu to zdraví 

dovolí, a že i v nemoci je možné, v rámci možností, zůstat velmi činorodý (nejlepším 

příkladem je respondentka Květa, která vlivem nemoci postupně ochrnula na polovinu 

těla). Organizované aktivity, stejně jako kulturní akce či seniorům přizpůsobená 

sportoviště jsou ale výsadou měst a příměstských oblastí. Stejně tak jsou lépe dostupné 

finančně zajištěným a vzdělanějším jedincům, kteří byli na podobné činnosti zvyklí 

během života. Pasivním seniorům tak většinou chybí kulturní, sociální i ekonomický 

kapitál, což jim prakticky k podobným aktivitám zamezuje přístup. Rozptýlením jejich 

seniorského života pak mohou být právě prodejní akce, které se na tuto část seniorů 

soustředí. 

Na závěr pouze znovu upozorním na důsledky stažení se a pasivity a přijímání 

pomoci, o kterou nestojí. Tyto dvě strategie oslabují snahy seniorů o uznání a rovné 

zacházení, a naopak upevňují jejich podřízenou pozici. 
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Závěr  

Ve své práci jsem hledala odpovědět na otázku, jakým způsobem se aktivní 

senioři vyrovnávají s předsudky, stereotypizací a diskriminací ve společnosti – a to jak 

na úrovni rodiny a běžného života, tak médií. Mnou dotazovaní senioři se shodují, že 

nerovnosti v běžném životě příliš nevnímají a nepovažují je za velký problém. Zbylí 

senioři – pasivní či nemocní - podle respondentů patří k těm, kteří jsou nerovnostem 

více vystaveni, a kteří je také silněji pociťují, přičemž je toto vnímání často hodnoceno 

jako přehnané. Ukázalo se ovšem, že i aktivní senioři zažívají projevy nerovností, pouze 

se s nimi dokáží úspěšně(ji) vyrovnat. V analýze ukazuji, že na situaci této skupiny 

seniorů je možné aplikovat mnoho obecných strategií (či reakcí) vyrovnávání se se 

stereotypy, na které už upozorňovali autoři přede mnou. 

Patří mezi ně především životní optimismus. Pozitivní přístup k životu pomáhá 

překonat stereotypizací, vysmívání i nepochopení. Respondenti jej považují za 

nejdůležitější. Díky němu zůstali aktivní, zajímají se o nové věci, jsou sebevědomí a 

smíření s poslední životní fází a vším příjemným i nepříjemným, co ji provází. Jejich 

charakter jim umožňuje nebrat ve zlém mnoho z projevů diskriminace či nad nimi 

mávnout rukou a nenechat si kazit dobrou náladu. S ní souvisí i schopnost reagovat na 

nepříjemnosti humorem až sarkasmem. 

Navzdory svému optimismu vědí, kde má jejich schopnost přenést se přes 

předsudky své meze, a proto někdy volí strategii vyhnout se příležitostem, kdy by 

k nepříjemným situacím mohlo dojít.  Pokud se do nich dostanou, často nedávají najevo 

své pocity a raději se stáhnou a zůstanou pasivní, než aby se dostali do konfliktu. S tím 

souvisí i přijímání pomoci, o kterou nestojí. 

Za nejvýraznější strategii považuji vymezování se vůči ostatním a neaktivním 

seniorům. Chování těchto „ostatních“ či „druhé skupiny“ kritizují často stejnou 

rétorikou, kterou ve vztahu k sobě odmítají. Stejně tak jsem ale ve vyprávěních 

nezaznamenala výrazný nedostatek solidarity – přestože vypravěči část seniorů 

nehodnotí kladně, či jim jejich životní styl nepřipadá vhodný, tak se většinou snažili 

v rozhovorech hledat různé důvody, které k němu mohou vést. Často zmiňovali chatrné 

zdraví či osobní problémy, pro které nemají mladší lidé pochopení. Dostávali se tak 
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mnohdy do rozporu, kdy kritizovali seniory „sedící u televize“, ale později v rozhovoru 

uváděli, že odsuzovaní možná nemají jinou možnost.  

Druhá otázka, která mě zajímala, bylo, jak aktivní senioři vnímají a hodnotí sebe 

samotné a svou pozici v rámci obecné kategorie seniorů. Vypravěči v rozhovorech se 

mnou shodně zdůrazňovali, že nejsou těmi seniory, na které by se daly vztáhnout 

negativní předsudky, ovšem neodmítali svou „seniorskou“ identitu (či alespoň její část). 

To usuzuji z jejich neproblematického vztahování se k věku, snížené či žádné pracovní 

aktivitě či klesající fyzické kondici (jedná se o ty předsudky či vlastnosti, které 

nekritizovali, a vnímají je jako neutrální či pozitivní). Nedávali najevo, že by se cítili 

být někým jiným než seniorem (či důchodcem, kdy se jedná o výraz, který jsem na 

rozdíl od nich já nepoužívala).  Svou rozdílnost staví především na svém aktivním 

životním stylu, ale i cílevědomosti a odhodlání, které je k němu zapotřebí. Ve svých 

vyprávěních pak ukazovali, jak se snaží zůstat velmi aktivní a jak se nestydí za svůj věk 

a jeho důsledky.  I z toho důvodu často kritizovali jiné skupiny, které se podle nich 

v životě dostatečně nesnaží – ať už šlo o nezaměstnané či Romy. 

Důsledkem těchto strategií a sebehodnocení je vyčleňování aktivních seniorů 

z heterogenní skupiny všech seniorů, jak jsou vnímáni zbytkem společnosti. Ke 

srovnatelným závěrům dospěla i Hasmanová – Marhánková ve svém výzkumu 

zaměřeném na klienty center a klubů pro seniory, kdy toto oddělování považuje 

primárně za důsledek myšlenky aktivního stárnutí jako jediného správného (vhodného) 

způsobu stárnutí, která je seniorům předkládána právě v rámci trávení volného času 

v klubech či centrech. Mnou zkoumaní senioři ovšem nebyli příliš aktivními členy 

klubu, či dokonce do klubu ani nechodili, a účastnili se jiných i organizovaných aktivit 

– Sokol, vzdělávací kurzy, zájezdy pro seniory. Rytmus jejich volného času ale nebyl na 

klubu závislý, a co je důležité, sami se označovali za „aktivní“, nezávisle na tom, zda se 

hlavně věnovali sportu, kultuře či hlídání vnoučat. Stejně jako senioři ve zmíněném 

výzkumu upozorňovali s hrdostí na svou rozdílnost oproti ostatním seniorům, o kterých 

se vyjadřovali v intencích typických předsudků – jako o pasivních, věčně si stěžujících 

lidech, kteří už dobrovolně svůj život vzdali. Na rozdíl od nich samotných, kteří na sobě 

pracují, nevzdávají se, zachovávají si životní realismus či optimismus a co jim síly stačí 

se snaží zůstat aktivní. Navrhuji proto poznatek Hasmanové Marhánkové rozšířit na 
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všechny aktivní seniory, byť jde o kategorii velmi vágní a její nejlepší definicí je 

přítomnost sebehodnocení jako „aktivního člověka – seniora“. 

Tímto svých chováním mnou zkoumaní senioři nejenže vytváří nerovnosti 

v rámci své seniorské – celkově diskriminované – kategorie, ale podílejí se i na 

replikaci zažitých stereotypů. Přestože hodnocené pasivní seniory mnohdy osobně 

neznají (a pokud ano, vzpomínají často sousedy či vzdálené příbuzné) a vlastně o jejich 

náplni volného času příliš neví, nevyhýbají se negativnímu hodnocení jejich životního 

stylu. Stejně tak nedokáží pochopit jejich účast a nákup na stále populárních prodejních 

akcích, což jen svědčí o vznikající propasti.  

Byť se koncept aktivního stárnutí (ať už ve své organizované či individuální 

formě) těší velké finanční podpoře jak na lokální, tak státní i nadnárodní politické 

úrovni, je třeba zachovávat opatrnost v názoru, že skrze něj bylo objeveno řešení 

demografické krize. Příklad mých respondentů ukazuje, že akviziční potenciál klubů pro 

seniory a dalších podobných aktivit není příliš vysoký. Většina ze seniorů byla velmi 

aktivní už za produktivního života (ať už ve volném čase či v pracovní oblasti) a 

v seniorském věku tak pouze pokračovali ve svém navyklém životním stylu. Nabídka 

klubů či univerzit třetího věku je samozřejmě velmi nápomocná ve způsobu, jak takový 

aktivní životní styl naplňovat; spektrum aktivit, o kterých respondenti mluvili, je ale 

mnohem širší, a ty organizované skrze kluby tvoří pouze jednu část. 

V průběhu rozhovorů i jejich následné analýzy se přede mnou neustále zjevovala 

skupina líných, věčně si stěžujících, neupravených, simulujících a do letáků a 

nekonečných seriálů zahleděných seniorů. Opravdu Českem obchází strašidlo 

neaktivních seniorů? Nebo jsou jen představou, kterou jsme si sami zformovali na 

základě předsudků a nezájmu o ně, a kterou přijali i aktivní senioři? Tato otázka 

ohledně verifikace stereotypů je nepochybně nezodpověditelná a ze své podstaty 

hloupá. Dobře ale ukazuje, co se mi při psaní honilo hlavou, a kam by bylo možné 

směřovat další výzkum. Jací jsou senioři, kteří do klubu, na výlet či do tělocvičny nikdy 

nezavítali? Čím vyplňují svůj čas? Jak vnímají sami sebe, své aktivnější vrstevníky a 

stereotypy? Jak žili před důchodem a co od něj očekávali? Takový výzkum by jistě 

přinesl ve srovnání s mou prací zajímavé závěry. 
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V závěru je rovněž vhodné znovu poukázat na limity mého výzkumu. 

Respondenti pocházeli z Prahy či jejího blízkého okolí, přičemž se jedná o specifickou 

oblast, zejména v možnostech trávení volného času, ale i finanční situaci residentů. 

Bylo by též vhodné získat k rozhovorům více mužů – seniorů, o jejichž volném čase, 

mimo ten trávený společně s partnerkami, jsem se příliš nedozvěděla. Naopak 

v promluvách většiny respondentek docházelo k jejich kritice jako neaktivních, 

nespolečenských či více ovlivněných ukončením pracovní kariéry – někdy se tato 

rétorika nápadně podobala kritice ostatních seniorů. 
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Summary 

 In my thesis "How active seniors cope with stereotyping" I focus on the 

current topic of population ageing. I do not focus on all seniors, however, I am 

interested only in the group of active seniors, because of the following reasons: 

According to sociological studies the Czech society still significantly 

discriminates seniors. The senior population is associated with many stereotypical labels 

or assumptions. The most common is labelling the elderly as being lazy, poor, all the 

same, ugly or useless. The trend of active ageing is trying to fight against ageism. It 

promotes equal opportunities for elderly people, supports their participation in society 

and independent lifestyle with an emphasis on maintaining mental and physical health. 

This trend is most often fulfilled through activities of senior citizens’ clubs or other 

events, such as festivals and universities of the third age. Such activities receive 

significant financial and political support in the Czech Republic and the European 

Union. 

Every discriminated group uses some strategies to cope with their status, elderly 

people as well. Having considered the heterogeneity of the senior population, I decided 

to focus only on its part - the active seniors. Moreover, I found it very interesting to 

investigate, how the active seniors, who constitute a veritable antithesis of the 

abovementioned stereotypes, deal with them in their lives. 

In my work, I refer to a cultural trend in social inequalities research and experts 

on prejudice and inequality, such as Gordon Allport and Erving Goffman. During the 

analysis of strategies of coping with inequalities I used the findings from various 

studies, although almost none of them focused explicitly on seniors. A collection of 14 

semi-structured interviews, each about 80 minutes, constituted the data for my analysis. 

An important finding is that active seniors perceive hardly any discrimination or 

significant inequalities in their lives, or do not consider them a tremendous restriction. 

The most commonly mentioned are financial inequalities caused by their old-age 

pensions perceived as low and unfair. They also note a certain underestimation among 

their relatives as well as in everyday life, especially in contact with strangers. Active 



   

 

89 

 

seniors also negatively perceive the media presentation of seniors as a homogenous 

category of people, pictured as not very intelligent and as a frequent target of crime. 

Linked to this is their incomprehension of the sales events phenomenon, to which, 

unfortunately, many seniors are still attracted. 

The identified strategies, through which seniors cope with stereotyping, are as 

follows. The most important one is the life optimism, which allows respondents to 

ignore the negative stereotypes and pass them over with good humour. Their current 

active lifestyle is based on their positive perception of life, and is a continuation of their 

pre-retirement lifestyle. This lifestyle is not, therefore, caused by the trend of active 

ageing, although it provides for such a lifestyle more opportunities. Another strategy is 

retracting and being passive, ignoring presence of stereotypes or trying to avoid them. 

In consequence, these seniors spend much time in closed groups of elderly people. 

Some active seniors, despite their proclaimed assertiveness, accept assistance they do 

not need nor wish for, which reinforces their unequal position. The second most 

pervasive strategy is not only distancing themselves from stereotypes, but also from the 

seniors who match those stereotypes and who are not as active as they (the respondents) 

are. Through this behaviour the active seniors not only create a new inequality within 

their seniors - discriminated already as a whole - category, but are also involved in the 

replication of the stereotypes. While they often do not personally know those passive 

and inactive seniors they judge (and if so, they often remember neighbours or distant 

relatives) and in fact do not know much about their actual free time activities either, the 

active seniors do not abstain from a negative assessment of the lifestyle of the others. 

Likewise, active seniors fail to understand the participation of some seniors in the 

increasingly popular sales events, which only testifies to the emerging divide. They seek 

to accentuate their difference from “the other seniors” sometimes with flamboyant 

presentation of their active lifestyle, in which they do not slow down, even if it costs 

them a lot of energy. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Tematické okruhy rozhovorů (text) 

 

Úvodní otázka:  

 Povězte mi prosím, jaké to bylo, když jste odešel/odešla do důchodu. Kdy se to 

stalo, co jste dělal/a předtím, jak se vám změnil život, co zůstalo stejné, co se 

změnilo…? 

Další otázky: 

 Jak se teď máte? 

 Jak si myslíte, že se mají ostatní senioři v České republice?  

 Považujete se za typického seniora? Kdo je podle vás typický senior? 

 Jak jste spokojení s tím, jak se stát stará o seniory? Jak se o ně zajímají politici? 

Jaká je nabídka aktivit tady či v okolí? 

 Setkáváte se někdy s předsudky? Doma či ve společnosti, v práci, v médiích? 

 Setkáváte se někdy s diskriminací? Co si o tom myslíte? Jak si to vysvětlujete? 

Jak se tomu bráníte? 

 Souhlasíte s předsudky? Jsou situace, kdy vám předsudky vadí, a kdy ne? 

Snažíte se ostatní přesvědčit, že jste jiní?  

 Co si myslíte o trendu aktivního stárnutí? Proč chodíte do Klubu seniorů (či 

jinam)? Kterých aktivit se tam účastníte? 

 Co si myslíte o prodejních akcích pro seniory a jejich účastnících? Jaký máte 

názor na osvětové kampaně či případnou starost příbuzných o vaše možné 

ovlivnění těmito akcemi? 
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Příloha č. 2: Charakteristika respondentů (text) 

 

1. Karolína, 70 let, SŠ, účetní a později sekretářka a knihovnice 

2. Cecílie, 68 let, SŠ, pracovala v soukromém podniku 

3. Radka, 73 let, VŠ, výzkumná pracovnice, později učitelka a účetní 

4. Lýdie, 70, VŠ, vychovatelka a později masérka 

5. Iva, 83 let, VŠ, - 

6. Pavla, 75 let, SŠ, pracovnice ve zdravotnictví 

7. Pavel, 78 let, SŠ, tiskař 

8. Martin, 77 let, VŠ, právník 

9. Petra, 71 let, VŠ, programátorka, později administrativní pracovnice 

10. Petr, 71 let, VŠ, programátor 

11. Renata, 72 let, VŠ, programátorka, učitelka 

12. Květa, 77 let, SŠ, po operaci v invalidním důchodu 

13. Jitka, 75 let, VŠ, výzkumnice v laboratoři 

14. Dana, 75 let, VŠ, programátorka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


