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1 Úvod 
Pro zpracování absolventské práce jsem si vybrala téma Aktivní stárnutí na 

Novobydžovsku. Ovlivnily mě především zkušenosti, které jsem získala v rámci svého 

zaměstnání. 

V absolventské práci se snažím poukázat na lokalitu Nového Bydžova, kde pracuji na 

oddělení sociálních věcí na Městském úřadě. Zde jsem také zapisovatelkou Komise 

65+. Se členy Komise 65+ se scházíme několikrát do roka, kde mám možnost sdílet 

názory, podněty, ale také zkušenosti z řad seniorů, kterým není lhostejné, jak budou 

stárnout nejen oni sami.  

Jako sociální pracovnice mám k lidem velmi blízko a práce s nimi mě velmi naplňuje. 

V současné době se zamýšlím nad stárnutím naší populace, nad tím, jak jednotlivé 

věkové kategorie mají chuť do života, jak aktivní jsou a co město Nový Bydžov nabízí 

jednotlivým skupinám stárnoucího obyvatelstva. 

Hlavní část práce je zaměřena na popis změn v období starší dospělosti. Velmi zajímavý 

je zde popis fyzických a psychických změn, neboť čím jsme starší, tím se naše tělo 

i mysl mění. 

Odchod do důchodu a změny psychiky jsou uvedeny v další části práce. Je tomu 

skutečně tak, že člověk si ze dne na den přijde nepotřebným a čeká pouze na dožití? 

Jak se toto odráží na jeho psychice? Je možné žít naplno život i v tomto období života? 

Tato část vše uvádí na pravou míru. 

Fyziologické změny a závažnější změny psychiky obsahuje část práce s názvem „Pravé 

stáří“. Senioři se ocitají ve stádiu, kdy vlivem psychických a fyzických změn nejsou 

schopni zvládat běžné každodenní úkony. Je zde vyčleněn popis možných institucí, 

které pomáhají seniorům na Novobydžovsku při zvládání každodenního života. V tomto 

období se značná část seniorů adaptuje na konec života. Jedním z prostředků adaptace 

na smrt je především uchýlení se k náboženství. 

Cílem práce je především poukázat na fakt, že stárnutí není negativní částí života, jak jí 

mnozí lidé vnímají. Existuje mnoho institucí a zájmových klubů, které zprostředkovávají 
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seniorům každodenní kontakt s vrstevníky a dbají na jejich zdravý životní styl, aby se 

občané cítili co nejvíce a nejdéle ve svém životě fit. 

 

„Štěstí je poznat v mládí přednosti stáří a stejné štěstí je udržet si ve stáří 

přednosti mládí.“  

Johann Wolfgang Goethe. 
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2 Cíle absolventské práce 

2.1 Hlavní cíl: 

Hlavním cílem absolventské práce je zjistit nedostatky z  oblasti informovanosti o možných 

volnočasových aktivitách ve městě. 

2.2 Dílčí cíle: 

 Zjistit, zda stárnoucím obyvatelům v Novém Bydžově chybí dostatek volnočasových 

aktivit. 

 Zjistit, zda se stárnoucí obyvatelé města Nový Bydžov mají o volnočasové aktivity 

zájem. 

 Zjistit, jak nejčastěji tráví stárnoucí obyvatelé volný čas. 
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3 Pohled mladých lidí na stárnutí 

3.1 Ageismus 

Postoj současné společnosti ke starým lidem, stáří a nemocem starých lidí je spíše 

negativní. Stáří je chápáno jako období, kdy může člověk pouze chátrat, v nejlepším 

případě si zachovává část toho, co získal během svého aktivního života. Zkušenosti 

i kompetence ztrácejí svůj význam, pro společnost není takový člověk ničím přínosný. 

Mladí lidé v dnešní době vnímají stárnoucí obyvatele spíše jako přítěž pro společnost. 

Postoj, který vyjadřuje obecně sdílené přesvědčení o nízké hodnotě 

a nekompetentnosti stáří se projevuje podceňováním, odmítáním a mnohdy až 

odporem ke starým lidem, se nazývá ageismus. 

Ageismus, stejně tak jako všechny ostatní předsudky, příliš zjednodušuje 

a nepřiměřeně generalizuje. Považuje za méněcenné všechny staré lidi bez rozdílu. 

Nebere ohled na jejich individualitu a někdy i značné odlišnosti, které mezi lidmi této 

věkové kategorie existují. 

Dnešní mládež ztrácí respekt ke stárnoucím rodičům či prarodičům a respekt nemají 

ani k ostatním stárnoucím lidem. Chovají se vůči starším generacím vulgárně, nechovají 

žádnou úctu k obyvatelům a především nestojí o jejich názory, protože v dnešní době 

mladí lidé žijí nespoutaným životem, rádi si utváří svět podle vlastní představy 

i scénáře a nestojí o rady zkušenějších občanů. 

S ageismem se můžeme setkávat i v různých pracovních profesích, protože cílem 

dnešní společnosti je omlazovat pracovní kolektiv, aby byla dána šance i tzv. 

„novopečeným“ absolventům škol. Takoví absolventi jsou samozřejmě rychlejší, 

výkonnější, efektivnější, obratnější a především přinášejí nové nápady. Vlivem toho 

dochází k propouštění starších a zkušenějších pracovníků.  

3.2 Věková diskriminace 

Dalo by se říci, že věková diskriminace začíná být globálním problémem nejen na 

Novobydžovsku, ale i obecně v České republice. 
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V zaměstnání, stejně jako jinde v životě, by měl člověk být hodnocen podle svých 

schopností a dovedností. 

Mezi hlavní diskriminační prvky patří nižší vzdělanost starších občanů, neboť 

v dřívějších dobách bylo trendem především vyučení se různým řemeslům. Moderní 

doba se však snaží vše modernizovat a ve většině případů se začínají využívat různé 

stroje a počítače, se kterými však dnešní „padesátníci“ neumí. Když dojde ke ztrátě 

zaměstnání člověka s výučním listem, je velmi obtížné sehnat nové zaměstnání, 

protože téměř na každé nabízené pracovní pozici je podmínkou nejen maturita, ale 

i znalost práce na počítači. 

Tato modernizace společnosti způsobuje obyvatelům značné deprese. Cítí se 

nepotřební, nevzdělaní, pro život nepoužitelní. Úřady práce v dnešní době nabízí různé 

rekvalifikační kurzy, ale lidé na ně chodí se znechucením a obavami, že nebudou ve 

svém věku schopni vstřebat probíranou látku. 

Samozřejmě, že vlivem omlazení i vedoucích pracovníků dochází ke kritice starších 

pracovníků. Vedoucí pracovník požaduje více efektivity, více nápadů, více moderního 

pohledu, kreativity a především potřebuje být naladěn se zaměstnanci na stejnou vlnu, 

což lze jen velmi zřídka, pokud je mezi jím a pracovníkem značný věkový rozdíl. Na 

Novobydžovsku se také setkáváme s případy, kdy zaměstnanec přestal být zajímavým 

pro zaměstnavatele kvůli věku a již nesplňuje požadavky zaměstnavatele. 

S věkovou diskriminací toho bohužel moc nenaděláme, protože je téměř 

neprokazatelná. Pokud nebude člověk vybrán do zaměstnání, nemůže se bránit tím, že 

to bylo vlivem věku, neboť potencionální zaměstnavatel mu tuto skutečnost, že to tak 

bylo, nikdy nesdělí. Pokud bude člověk propuštěn ze zaměstnání, nikdy se nedozví 

přímo, že to bylo kvůli věku, ale zaměstnavatel tuto skutečnost většinou zdůvodní tím, 

že byl propuštěn pro nadbytečnost či ztráty důvěry. 

Stárnutí lidí je přirozenou součástí života a i přes všechny překážky se s tím musíme 

vyrovnat a hledat si v životě různá pozitiva. Bez zaměstnání to v dnešní společnosti 

není příliš jednoduché, ale když toto nastane, je třeba dbát především na zdravou 
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psychiku, abychom mohli nadále naplno žít a zůstat pozitivní a žít s nadějí, že vhodné 

zaměstnání ještě získáme. 

Jestliže je člověk zaměstnán v seniorském věku, je tedy stále ekonomicky aktivním, což 

je velmi pozitivně vnímáno jím samotným. Finanční příjem těchto osob se odráží na 

jejich kvalitě života i jejich rodiny.  Pracovní život je pro takového člověka zdrojem 

spokojenosti, sociálního statusu, identity, sebeúcty i sociálních vztahů. Pracovní 

aktivita, její pokračování nebo ukončení, by měla být pro každého dostupná a to bez 

ohledu na pohlaví, věk, zdravotní omezení i barvu pleti. 
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4 Mladší pozdní věk 
Mladší pozdní věk je definován také jako období starší dospělosti, což je věk mezi 45ti 

až 60ti lety života. 

Mezi čtyřicítkou a padesátkou se obrací poměr mezi procentem žen a mužů v populaci. 

Rodí se o něco málo více mužů než žen a tato disproporce se udržuje až do třicátých 

let. Pak se však už projeví vyšší mužská úmrtnost a v padesáti je už poměr obrácený. 

Tato čísla nutně ovlivňují vztahy mezi muži a ženami. Především s věkem stoupá počet 

vdov a rozvedených žen, které těžko hledají partnera. Nerovnost tohoto jevu se 

různým způsobem projevuje v individuálních vztazích. *Říčan, 2004+ 

V tomto období dochází k různým fyzickým, ale také psychickým změnám. Děti jsou ve 

většině případů dospělé (zpravidla okolo dvacátého roku života), chtějí žít vlastním 

životem, většinou mají vystudovanou střední odbornou školu, či střední odborné 

učiliště a hledají zaměstnání. Rodiče začínají mít pocit, že jsou pro své potomky 

nepotřební, což na jejich psychickou stránku nepůsobí zrovna pozitivně. 

Velkým trendem dnešní doby je fakt, že díky výchově a dnešní době, kdy sňatky mezi 

mladými se výrazně posunuly až kolem 30 roku života, zůstávají děti na „obtíž“ 

rodičům a rodiče se o děti starají podstatně déle, než tomu bylo v minulosti.  

Otázkou zůstává, zda je toto způsobeno tzv. luxusem denně uvařeného oběda 

a vyžehleného prádla, nebo z důvodu nejistoty zaměstnání v dnešní době a díky 

neustálému zdražování, kdy se lidé obávají, že nebudou schopni splácet úvěr či půjčku. 

Svým rodičům tedy „zůstávají na krku“. Koneckonců je to ta nejpohodlnější varianta 

v životě. Děti nechtějí vylétnout z hnízda a rádi využívají služeb tzv. “mama hotelů“. 

Vůči starším rodičům je to velmi sobecké, když děti neúměrně zatěžují rodiče, kteří se 

ve spoustě případech nechtějí dětem vzepřít, protože pozitivní vztahy v rodině jsou pro 

ně na prvním místě. Bohužel se stávají i případy, kdy děti při první příležitosti chtějí 

odstěhovat rodiče do domovů důchodců, domů s pečovatelskou službou nebo chtějí 

zrekonstruovat jejich příbytky a obývat je sami. 
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Na Novobydžovsku však nedochází k výstavbě nových domovů pro seniory a tudíž je 

zde trendem poskytování pečovatelské služby přímo v domácnostech.  

4.1 Krize středního věku 

Tato krize postihuje muže okolo 45. roku života. Muž si začne uvědomovat, že děti jsou 

dospělé a starají se o sebe sami, že manželka je zaměstnaná a soběstačná a také, že se 

život začíná usazovat a přecházet do stereotypu. 

Muži v takovém případě zažívají pocity sklíčenosti, úzkosti, nespokojenosti, nejistoty 

i obav z budoucnosti.  

„…čím víc se člověk blíží středu života a čím víc se mu podařilo zakotvit ve svém 

osobním postoji a v sociálním postavení, tím víc se mu bude zdát, že odhalil správný 

běh života, správné ideály a principy chování. Proto pak předpokládá jejich věčnou 

platnost a dělá ctnost z toho, že na nich stále visí. Přehlíží přitom důležitou skutečnost, 

že totiž stanovení sociálního cíle se uskutečňuje na úkor celosti osobnosti.“ *Říčan, 

2004, s. 276] 

Muži si připadají, jako kdyby došli až na konec svých možností a v životě nepřichází nic 

nového, začínají se projevovat například problémy poruchy potence, prostatické obtíže 

a již si nepřipadají už tak atraktivní. 

Každý prožívá krizi středního věku odlišně. Někteří muži začnou více dbát o svůj 

zevnějšek, zařídí si permanentky do posilovny a koupí si motorku či sportovní 

automobil. Je to především materiální nakupování, což má na jejich psychiku 

blahodárné účinky, ale tento stav blaženosti není trvalý. Když pomine radost 

z materiálního uspokojení, vrátí se muži většinou zpět do depresivních stavů. Někteří 

muži prožívají tuto krizi mírněji. Nachází nové koníčky, věnují se různým sbírkám 

například mincí nebo známek. Některé muže však uvrhne tato krize do náručí milenek, 

protože jsou jimi obdivovány, užívají si pozornosti, nic jim nevyčítají a sexualita má 

nový vzrušující náboj. Takový muž se pak vrátí domů ke své manželce spokojený, 

usměvavý a může nadále plnit roli otce, manžela a hlavy rodiny. 
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V dnešní době začíná být nevěra celosvětovým problémem. Málo kde se setkáme 

s monogamními vztahy a vzájemnou věrností manželského páru až do konce života. 

Některé manželky tuto skutečnosti přehlíží, některé žijí v blažené nevědomosti. 

Otázkou však zůstává, která z těchto variant je pro ženu pozitivnější. 

4.2 Syndrom prázdného hnízda 

Partnerský vztah stárnoucích manželů ovlivňují různé vývojově podmíněné změny. 

Projevuje se zde proměna v chápání intimity, různé změny zdravotního stavu, 

osobnosti i rodinné konstelace, jako je například osamostatnění dospělých lidí. 

V období mezi 45 a 60 lety dochází k významné změně ve složení rodiny. Děti dospívají, 

odcházejí a rodiče zůstávají sami. V této době se rodina dostává do tzv. fáze prázdného 

hnízda. 

Ženy jsou citlivější a odchod dospělých dětí z domova prožívají více emotivně, než 

muži. Tato adaptace však není pouze ženským problémem. I muži reagují na odchod 

svých dětí často velmi citlivě, což je dáno i proměnou jejich osobnosti, která je typická 

pro tento věk, zvýšením jejich pečovatelských tendencí. *Vágnerová, 2000+ 

Stárnoucí lidé musí po odchodu dětí řešit problém dalšího směřování jejich manželství. 

Je třeba změnit životní styl, zvolit si náplň volného času, nový cíl, který by byl pro oba 

manželé přijatelný. Nyní jsou oba manželé svobodnější, méně vázáni různými 

povinnostmi, ale mohou být i bezradní a nejistí. V této době se může ve větší míře 

projevit rozdílnost postojů a hodnot, která byla potlačována vzhledem k  prioritě 

zaměření na výchovu dětí. Společným cílem může nakonec zůstat jen vztah k dětem, 

reps. vnoučatům, a společný domov. Odlišné zaměření i změna obsahu intimity je 

zřejmá především ve vztahu k manželskému partnerovi. *Vágnerová, 2000+  

4.3 Postoje života stárnoucích lidí 

Stárnutí se projevuje změnou v pojetí intimity a generativity: 

 Potřeba intimity staršího člověka je více zaměřena na sdílení, jistotu akceptace 

a podpory. V tomto směru ji mohou lépe uspokojovat trvalé a stabilní vztahy, 
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nová zkušenost přestává být atraktivní. V dlouhodobých vztazích je více 

tolerance a pochopení. Pozdní potřebu intimity už nenaplňuje bouřlivý 

milenecký vztah, ale mnohem významnější je prožitek citové blízkosti 

a souznění. 

 Potřeba generativity je zaměřena na rozvoj další generace a na předání 

zkušenosti. Stárnoucí člověk si potřebuje potvrdit význam své pozice v rámci 

generační kontinuity. Zaměřenost na další rozvoj vlastní identity se může 

objevit u lidí, kteří začínají nějakou novou životní fázi (např. ovdovělí lidé). 

Mění se i postoj k různým kompetencím. Prožitek změn spojených s počátkem 

vlastního stárnutí a určitá životní zkušenost vedou k tomu, že nyní si lidé více cení 

moudrosti než fyzické síly. *Vágnerová, 2000+ 

4.3.1 Postoj ke světu 

Zvídavost a otevřenost k nové zkušenosti postupně klesá. Stárnutím dává člověk 

přednost stereotypu, protože je lépe zvládnutelný a v tomto smyslu posiluje jeho pocit 

jistoty. Stárnoucí člověk se více zaměřuje na sebe, na své prožitky než na dění ve 

společnosti a nerad se učí novým věcem, ke kterým nemá důvěru, ač to od něho 

ostatní očekávají.  

4.3.2 Postoj k jiným lidem 

Starší člověk má jiná kritéria, než mají mladí lidé a jsou pro něj důležitější jiné projevy 

chování. V důsledku toho se mění i vztahy s lidmi. Člověk se stává k určitému okruhu 

lidí empatičtější, otevřenější a projevuje více sympatií. Může dojít k poklesu tendence 

chovat se tak k cizím lidem, neboť starší člověk šetří síly a užívá je jen ve prospěch 

svých blízkých. 

Člověk v seniorském věku bývá k druhým lidem důvěřivější. I přes veškerá varování se 

senioři zúčastňují nabídkových a prodejních akcí. Při těchto akcí často dochází 

k nátlaku, který mnozí senioři nejsou schopni ustát a nakupují zboží, které mnohdy ani 

nepotřebují. Následné odstoupení od smlouvy je vzhledem k  podmínkám smluv velmi 

komplikované. I přes opakované informování seniorů prostřednictvím médií a varování 
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jejich nejbližšími se situace příliš nelepší. Nejúčinnější metodou, jak se bránit 

„šmejdům“ je na tyto akce nejezdit a také dodržovat zásady tří NE: 

1. Nejezdit a nezvat – nejezdit na předváděcí zájezdy. Jakmile se ve schránce 

objeví pozvánka na akci, tak ji hned roztrhat. Pokud přijde soused či sousedka, 

abychom společně jeli na předváděcí zájezd, tak říci „ne“. Podomní prodejce 

nepouštět přes práh našeho bytu či domu. 

2. Nepodepisovat – jestliže senior není schopen odolat pozvánce na předváděcí 

zájezd nebo podomní prodejce překročí práh bytu, věřte tomu, že jeho jediným 

cílem je donutit člověka, aby podepsal smlouvu o nákupu zboží. Důležité je nic 

nepodepisovat. 

3. Nerezignovat – senior neodolal, podlehl a podepsal kupní smlouvu. Později si 

uvědomil svou chybu, všeho lituje a hrozí se toho, co bude dál.  

Hlavně nerezignujte, neztrácejte čas a braňte svá práva. I když je to běh na dlouhou 

trať, tak se nevzdávejte! V ČR existují poradny či poradenské linky, které se těmito 

případy zabývají a zároveň Vám poradí, jak postupovat dál. 

4.3.3 Postoj k sobě samému 

Svědomitost a zásadovost může mít v této době až charakter ulpívavosti, lidé jsou 

rigidnější, než bývali dřív. Bývají méně flexibilní a nejsou ochotni měnit zafixované 

způsoby uvažování ani své zásady a hodnoty. Stárnoucí člověk si uvědomuje pokles 

vlastních kompetencí, a může se cítit více ohrožen, v důsledku toho se stává labilnějším. 

Ke zvýšení emoční zátěže přispívá i zkušenost s různými ztrátami (úmrtí blízkých lidí), 

kterým se člověk nemůže vyhnout, a může se proto cítit bezmocný. Vývojově 

podmíněné změny mohou narušit celkovou stabilitu osobnosti stárnoucího člověka. 

[Vágnerová, 2000] 

4.4 Fyziologické změny  

Stáří není nemoc, je však pravdou, že s přibývajícím věkem přicházejí určité změny, 

které nemůžeme zastavit, ale můžeme je ovlivnit nebo zmírnit. Tyto změny na nás vidí 
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naše okolí, a mi sami je vnímáme skrze naše tělo. Starší člověk je také náchylnější 

i k běžným infekcím a rekonvalescence se u něj prodlužuje. 

Stárnutí je nevyhnutelný proces, který je spojený s pozvolným úpadkem všech 

tělesných funkcí. V období mladšího pozdního věku se začíná projevovat různými 

drobnými potížemi, avšak tělesné změny nejsou ještě příliš velké. Lidé si uvědomí 

určité změny na svém těle zcela náhle, což je reakcí na nějakou zátěž. Tehdy pochopí, 

že tato změna je nezvratná a není možné jí ignorovat a popírat. 

Dochází ke zhoršení základních smyslových funkcí, především zraku a sluchu. V tomto 

období už není oční čočka dostatečně pružná, aby se přizpůsobovala vidění na různou 

vzdálenost. V tomto věku člověk stále vidí dobře na dálku, ale má čím dál větší 

problémy s viděním na blízko. Tyto potíže lze kompenzovat brýlemi. Mění se kvalita 

sluchového vnímání, člověk přestává dobře slyšet zejména vysoké tóny. Může se měnit 

vnímání řečového projevu různých lidí, určité zvuky mohou působit rušivě. Z toho 

důvodu je více zatížena pozornost a naslouchání se stává namáhavějším *Vágnerová, 

2000] 

Klesá tělesná síla a pohybová koordinace, zpomaluje se rychlost a pohotovost reakcí. 

Jejich pokles bývá pomalý a plynulý, takže člověku v běžném životě příliš nevadí, pokud 

to pro něj není z nějakého důvodu významné, např. v profesi či sportu. Tuto změnu 

akceptuje jako součást svého stárnutí. 

Stále častěji se objevují různé zdravotní potíže. Mnozí lidé začínají trpět různými 

chorobami, jako například diabetem, hypertenzí či artritidou. Stárnoucí člověk si 

uvědomuje svou zranitelnost, ví, že i on by mohl být ohrožen takovými chorobami, 

neboť mnozí z jeho vrstevníků jimi trpí. Pokud se tak stane, přijímá sice zjištění se 

smutkem, který je reakcí na definitivní ztrátu zdraví, ale zároveň rezignuje. V důsledku 

tohoto zjištění se mění jeho postoj k drobným zdravotním problémům. Většinou si 

člověk racionálně zdůvodní své obtíže představou, že by situace mohla být ještě horší. 

*Vágnerová, 2000+ 
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4.4.1 Specifické znaky stárnutí žen 

Typickým znakem stárnutí u žen po 45 roce života je období klimakteria. Hlavním 

projevem je menopauza, spojená s definitivní ztrátou plodnosti a s tělesnými 

a psychickými změnami. Klimakterium působí jako stresová situace, kterou je třeba 

psychicky zpracovat, adaptovat se na ní, což není v některých případech zcela 

jednoduché. 

Klimakterické změny se projevují tělesnými reakcemi, které zahrnují zvýšenou 

unavitelnost, bolest hlavy, návaly horka, pocením, pocity dušnosti, závratěmi apod. 

Změny se však projevují i psychickými reakcemi, které zahrnují zvýšenou úzkost, 

podrážděnost, deprese, pocity vyhaslosti a ztráty elánu. Ke zvýšení zátěže tohoto 

období přispívá i jeho negativní sociální hodnocení. Vzhledem k negativnímu 

hodnocení může klimakterium působit jako stigma, znehodnocující ženskou roli. 

*Vágnerová, 2000+ 

4.4.2 Změny tělesného vzhledu 

Proces stárnutí závisí na dědičných předpokladech a také na důsledcích různých vlivů 

prostředí, které ovlivňují nejen tělesný vzhled, ale i duši stárnoucího člověka. 

Vlivem stárnutí se mění zevnějšek. Objevují se první typické znaky stáří, jako například 

vrásky, šedivé vlasy, změny pigmentace kůže a proporcí těla. Povolená kůže ztrácí 

elasticitu, tuk se po těle ukládá nerovnoměrně a především tam, kde je to 

z estetického hlediska nepříjemné.  

Vzhled člověka se mění a je tedy zřejmé na první pohled, že stárne. Změna vzhledu 

člověka je ve společnosti chápána jako ztráta určité hodnoty. Člověk se stává fyzicky 

neatraktivním a tato změna je spojena s úbytkem prestiže, kterou přinášela tělesná 

krása, odpovídající dnešní moderní společnosti. 

Je rozdílně chápána změna, která je dána stárnutím muže a ženy. Mužský standard 

akceptuje vrásky i šediny, mnohdy činí muže i přitažlivějším nebo alespoň zajímavým. 

Ženský standard však ulpívá na mladistvém vzhledu a je třeba tuto zátěž přijmout. 
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4.5 Vzdělávání dospělých na Novobydžovsku 

V Novém Bydžově je pro občany organizováno mnoho vzdělávacích kurzů, které slouží 

k prohlubování znalostí a dovedností. Díky absolvování kurzů se občanům zvedají šance 

pro uplatnění se na trhu práce. 

Starší lidé jsou na trhu práce vnímáni spíše stereotypně. Vyloučení z  trhu práce, 

věková diskriminace vede k vyloučení ze společnosti a může se týkat každého 

jednotlivce, jak prochází jednotlivými životními etapami.  

Nejvíce vzdělávacích programů v Novém Bydžově organizuje Vyšší odborná škola 

a Střední odborná škola, Jana Maláta 1869, Nový Bydžov.  

 

Nabídka kurzů zahrnuje: 

a) Angličtina pro začátečníky – rozsah kurzu 30 hodin 

b) Odborná angličtina – rozsah kurzu 35 hodin 

c) Odborná němčina – rozsah kurzu 35 hodin 

d) Daňová evidence – rozsah kurzu 30 hodin 

e) Mzdová účtárna – rozsah kurzu 30 hodin 

f) Daň z příjmů fyzických osob – rozsah kurzu 35 hodin 

g) Účetnictví – rozsah kurzu 40 hodin 

h) Daňové minimum – rozsah kurzu 42 hodin 

i) Tabulkové a textové editory – rozsah kurzu 48 hodin 

j) Prezentační dovednosti – rozsah kurzu 40 hodin 

k) Úprava písemností – rozsah kurzu 40 hodin 

l) Výuka psaní na klávesnici – rozsah kurzu 60 hodin 
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Tyto kurzy nejsou hrazeny z fondu Evropské unie. Cena jednotlivé hodiny kurzu je 

stanovena na 100 Kč. Pro otevření kurzu je třeba alespoň 7 účastníků. Kurzy mají 

plánovaný začátek každý rok v říjnu. [www.sosnb.cz] 

V dnešní době není lehké pro osoby v mladším pozdním věku najít zaměstnání. Většina 

z těchto osob vystudovala střední odborné učiliště. Vzhledem k tomu, že podniky 

v České republice velmi rychle krachují, dochází k propouštění dělnické třídy. Dělnická 

třída neumí základy s počítačem, neumí ve většině případů cizí jazyk, neboť povinnou 

ruštinu už za ta léta, co absolvovali školu, zapomněla. Je třeba si tedy vlastními silami 

zajistit nějaký z nabízených kurzů a zvýšit tak své znalosti a možnosti na trhu práce.  

Další institucí, nabízející různé kurzy je kulturní dům Mekka v Novém Bydžově. Tato 

organizace otevřela na podzim roku 2013 kurzy: 

a) angličtina pro začátečníky 

b) angličtina pro mírně pokročilé 

c) anglická konverzace 

d) španělština pro začátečníky 

e) španělština pro mírně pokročilé 

Kurzy se konají v dopoledních a časně odpoledních hodinách a jsou vhodné například 

pro matky na mateřské dovolené, nezaměstnané a seniory. 

[www.novybydzov.cz/kulturni-klub-mekka] 

Cena půlročního kurzu je 1 200 Kč v rozsahu 17ti hodin. Cena jedné hodiny je 100 Kč. 

Kurzy probíhají ve skupinách o 5ti až 8mi lidech. 

Z hlediska vzdělávání dospělých lidí má Nový Bydžov mnoho možností pro osobní 

rozvoj schopností a dovedností. Vzhledem k tomu, že věda a technologie postupují 

neustále vpřed, je třeba se naučit alespoň základní operace s počítačem a jeho 

textovými editory. Nezbytnou součástí je také alespoň minimální znalost anglického 

jazyka.  
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Čím dříve se dospělí začnou vzdělávat, tím lépe pro ně, protože s  přibývajícím věkem 

se zhoršuje i schopnost koncentrace na probíranou látku. Mnoho lidí středního věku 

potvrzuje, že učit se v pozdějším věku je daleko těžší, než okolo dvacátého roku života.  

4.6 Budování finančního zázemí 

Každý občan by měl přemýšlet nad svou budoucností z hlediska zabezpečení se 

finančními prostředky na stáří, dokud je výdělečně činný. Samozřejmě, že každý 

výdělečně činný občan odvádí ze své mzdy sociální a zdravotní pojištění. 

V České republice funguje přerozdělovací systém dávek. To znamená, že stát bere 

peníze ze sociálního pojištění výdělečně činných občanů a následně je přerozděluje, 

např. vyplácí starobní důchod dnešním občanům, kteří jsou v důchodovém věku. 

Dnešní senioři mají důchod okolo 10 000Kč, někdo pobírá o trochu více, někdo 

o trochu méně. 

Počátkem roku 2013 vstoupila v platnost důchodová reforma, která zásadně změnila 

důchodový systém v České republice. Pro občany to tedy znamená, že ke svému 

zabezpečení do důchodu mohou využívat celkem tří pilířů.  

Vláda byla nucena změnit důchodový systém díky stárnutí populace. Důchodový 

systém byl dlouhodobě ekonomicky neudržitelný. Lidé se dožívají vyššího věku 

a prodlužuje se doba vyplácení důchodu. Důchodová reforma začala počátkem roku 

2013 a měla by nynější stav stabilizovat. 

Vzhledem k navyšování důchodového věku a různých moderních výpočtů důchodové 

částky prostřednictvím internetu je třeba se zamyslet, zda by nebylo dobré si sjednat 

penzijní připojištění. 

Penzijní připojištění si mohou občané sjednat u kterékoliv banky, kterou si sami zvolí. 

Částku pro penzijní připojištění mohou zvolit jakoukoliv, avšak pokud si budou na 

penzijní spoření zasílat minimálně 300Kč měsíčně, k této částce ještě náleží státní 

příspěvek. Samozřejmě platí, že čím větší částka bude na spoření zasílána, tím větší 

bude i státní příspěvek. Málokdo si však může dovolit posílat na tento účet markantní 

sumy.  
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Banky sjednávají s klientem připojištění na 30 let, ale výhodou je, že částka může být 

vybrána již v polovině spoření, tedy po 15ti letech. 

Předčasný výběr je však potřeba důkladně zvážit, neboť tyto naspořené peníze se 

mohou v pozdějším věku velice hodit například pro úpravu bytu (odstranění 

bezbariérovosti apod.). 

Penzijní připojištění si může sjednat fyzická osoba starší 18ti let, která uzavřela 

s bankou nebo penzijní společností smlouvu. Čím dříve si sjednáme penzijní 

připojištění, tím lépe pro nás, protože sami nevíme, jak jednou bude vypadat náš 

odchod do důchodu a jak budeme schopni se uživit apod. 
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5 4. Rané stáří 

5.1 Změny psychiky 

V období stáří se mění lidská psychika (chování, prožívání), ale také mnohé psychické 

funkce jako např. myšlení, řeč. Některé z těchto změn jsou podmíněny biologicky, jiné 

jsou důsledkem různých psychosociálních vlivů. 

Se stárnutím souvisí i různé sociální potíže, např. ukončení zaměstnání, smrtí partnera, 

nemít možnost dále se věnovat svým zálibám. Na základě těchto potíží se senioři cítí 

osamělí, nečinní a proto se u nich může prohlubovat depresivní nálada, dochází ke 

zhoršení komunikačních schopností i myšlení. Co dříve vykonávali jako zcela běžné, je 

pro ně později velmi obtížné. Pokud zůstane starý člověk sám, může zavítat do různých 

klubů nebo organizací, které jsou již dnes dostupné téměř v každém městě. V těchto 

klubech či organizací si senioři najdou nové přátelé, ale také zájmy. Pokud si bude chtít 

udržet psychickou i fyzickou kondici je důležité si své tělo udržovat a trénovat nejen 

pravidelnými procházkami, ale také cvičením. Luštěním křížovek nebo četbou si senior 

udržuje i zdravou mysl. 

5.1.1 Nervový systém 

Ve stáří pravidelně přicházejí senzorické poruchy (zhoršení zraku, sluchu i chuti), 

omezená je také tzv. propriocepce, ta část vnímání, která umožňuje identifikovat 

průběh a stav hybnosti. To vše způsobuje i u zdravých seniorů některá omezení, která 

je třeba pokud možno kompenzovat – brýle, sluchadla, lupa, opora při chůzi atd. 

Myšlení starších lidí může být pomalejší a může být přítomna tzv. benigní stařecká 

zapomnětlivost. To vše mohou být důsledky přirozené involuce centrálního nervového 

systému. Součástí normálního stáří však není demence, ta je vždy důsledkem 

onemocnění, které poškozuje mozkovou tkáň. Nejčastější příčin demence je 

Alzheimerova choroba, kdy ve vysokém věku stoupá prevalence demencí vaskulárních. 

Dalším významným onemocněním je deprese, která je ve stáří častá (až 20 % seniorů) 

a probíhá často nepoznána, maskována různými somatickými příznaky. Deprese ve 

vyšším věku vede často k suicidiu (sebevraždě). Proto je nutné v diferenciální 
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diagnostice na toto onemocnění myslet. Deprese na rozdíl od demence je většinou 

dobře léčitelná. *VÁGNEROVÁ, 2000+ 

5.1.2 Smyslové poruchy 

Tyto poruchy patří i dle souhlasu odborných lékařských společností spíše také k obrazu 

normálního stáří. Známe tak pojmy "presbyacusis" (doslova přeloženo stařecký sluch, 

rozumíme tím spíše nedoslýchavost vyššího věku)., a "presbyopie"(stařecký zrak, 

rozumíme tím poruchu vidění nablízko v důsledku horší akomodace, která je 

způsobena sníženou elasticitou oční čočky). 

Sníženo je také čichové a chuťové vnímání stejně tak jako vnímání polohy jednotlivých 

částí těla a pohybu těla (propriocepce). 

S těmito změnami je třeba počítat a dle možností je kompenzovat: sluch sluchadly 

a různými zesilovači, zrak brýlemi. Chuť a čich dostatečnou výraznou stravou, 

zhoršenou propriocepci, která ohrožuje seniory zejména možností pádů, potom větší 

opatrností, holí zejména pro delší cesty a nerovný terén. *VÁGNEROVÁ, 2000+ 

5.2 Vztah k okolí 

Staří lidé bývají ve větší míře izolováni ve svém soukromí, mají méně sociálních 

kontaktů. Ve stáří dochází k větší koncentraci na sebe, na rodinu a známé v nejbližším 

okolí. Tento postoj je posilován ubýváním různých schopností: staří lidé hůře vidí 

a slyší, jsou labilnější, pomalejší a hůře se přizpůsobují. Na zátěž často reagují 

uzavíráním se do svého soukromí před vnějším okolím. Z hlediska starého člověka se 

vnější svět příliš rychle mění a občas je těžké se v něm vyznat a s touto zátěží se 

vyrovnat. Změny sociálního chování lze chápat i jako signál míry deteriorace 

psychického stavu starého člověka. 

Přispívá k němu i fakt, že současná společnost starým lidem nenabízí téměř žádnou 

přijatelnou a zvládnutelnou roli. Rozsah, tempo změn a nároky v oblasti sociálních 

kompetencí jsou, stejně tak jako všechny ostatní proměny, individuálně specifické a ne 

každý je schopen tuto roli zvládnout.  
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Velmi významná je zde potřeba sociálního kontaktu. Kontakt s lidmi je pro staré lidi 

důležitý, ale musí být přiměřený z hlediska kvantity a kvality, neboť staří lidé potřebují 

i své soukromí, aby nebyli vystaveni nadměrné zátěži. Staří lidé preferují kontakty se 

známými lidmi, které je příliš nezatěžují. Tuto potřebu uspokojuje vlastní rodina 

a přátelé. S pokračujícím stářím se počet takových lidí zmenšuje a člověk se může cítit 

osamělý. K tomuto pocitu přispívá i opatrnost starých lidí navazovat nové kontakty. 

Kontakt s vrstevníky přináší starému člověku jiné uspokojení než kontakt s mladšími 

lidmi. Staří lidé cítí silnější generační solidaritu, vzájemnou toleranci, kdy vrstevníci 

starému člověku lépe rozumějí. Mají stejné zkušenosti a chápou i jeho současné potíže. 

Díky této podobnosti se usnadňuje sociální kontakt a posiluje pocit porozumění. 

Vrstevníci si navzájem vytvářejí svět starého člověka po celý život. 

Jedním z problémů, které přináší stáří, je osamělost, spojená se ztrátou mnoha 

sociálních kontaktů. Pocit osamělosti může být dán izolací od společností, ale 

i proměnou okolního světa, který se v důsledku toho jeví starému člověku cizí. Ve stáří 

se zvyšuje strach z opuštěnosti. Riziko samoty a izolace starých lidí mohou ovlivňovat 

různé faktory: 

a) sociální situace – ve stáří se zvyšuje pravděpodobnost ztráty partnera 

a ovdovělý člověk žije často sám 

b) fyzický stav – možnosti sociálního kontaktu limituje snížená hybnost, smyslové 

postižení (zraku a sluchu), ale i jakákoliv závažnější nemoc. 

c) psychický stav – úbytek kompetencí, deprese, změny osobnosti, demence 

ztěžují nebo zcela eliminují jakýkoliv přijatelný sociální kontakt.“ *VÁGNEROVÁ, 

2000] 

Součástí sociálního kontaktu je komunikace, tj. vzájemné dorozumívání, výměna 

informací a sdělování si nových věcí. Aby byl takový způsob sociálního kontaktu vůbec 

realizovatelný, musí být oba komunikující partneři ochotni i schopni takovou výměnu 

informací uskutečnit a mít trpělivost druhému naslouchat. 

Staří lidé velmi často trpí nedoslýchavostí. Soustředění na poslech vyžaduje mnohem 

větší úsilí, proto více unavuje a vyčerpává. Nedoslýchavý starý člověk leckdy nestačí 
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všechno zachytit, a není schopen všemu porozumět. Tímto způsobem se zvyšuje napětí 

a nedůvěra starých lidí. Komunikace se může stát natolik náročná, že se jí mnozí staří 

lidé raději vyhýbají. Činí tak zejména v kontaktu s cizími lidmi (aby jim nemuseli 

vysvětlovat, že špatně slyší). Způsob komunikace je třeba přizpůsobit možnostem 

starého člověka, a to si ostatní lidé v okolí vždycky neuvědomují. 

Komunikaci zatěžuje i zvýšená pomalost, která je typická pro staré lidi. Starý člověk 

často potřebuje delší dobu, aby sdělenou informaci zpracoval, a obdobně dlouhý 

časový úsek na vyjádření odpovědí. Pomalost nepředstavuje tak velký problém ve 

vzájemné komunikaci starých lidí. Ve větší míře narušuje kontakt s mladší generací, 

která nemá dost času ani trpělivost, aby se jejich pomalejšímu tempu přizpůsobila. 

Staří lidé často trpí poruchami paměti a v důsledku toho si obtížně vybavují potřebné 

slovní výrazy, hůře si vzpomínají na jména, situace apod., o nichž chtějí mluvit. Potíže 

s vybavováním u nich vyvolává napětí a to je dalším důvodem, proč se staří lidé 

komunikaci vyhýbají. 

Staří lidé mají tendenci svoje sdělení opakovat. Činí tak i přesto, že je zřejmé, že jim 

komunikační partner porozuměl a jejich informaci akceptoval. Nutkání opakovat 

nějaké sdělení znovu a znovu může vyplývat ze způsobu koncentrace pozornosti, tj. 

z jejího ulpívání, ale může být i projevem zvýšené nejistoty a úzkostnosti. Starý člověk 

si hůře pamatuje nové informace, a proto si není ani zcela jistý, zda si je zapamatoval 

jeho komunikační partner. *VÁGNEROVÁ, 2000+ 

5.3 Odchod do důchodu 

Lidé, pro něž se stala práce životním cílem a naplněním vlastního života, si na ni 

nestěžují ani ve stáří. Jsou ale jiní, kteří si zvykli hubovat na práci jako na nepříjemnost, 

na něco, co nás omezuje. Je-li jim kolem čtyřicítky, často citují oblíbený slogan: „mládí 

je pryč a do důchodu daleko“ na rozdíl od mládí, kdy obvykle říkáme „později se do 

toho pustím“, posuzujeme dobu, do níž promítáme nesplněné úkoly, a myslím si, že 

všechno, na co nyní nemáme čas, uděláme až v důchodu. Nakonec tomu tak není. 

Přiblíží se čas důchodu a začínáme z něho mít strach. *WOLF, 1982+ 
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Odchod do důchodu také znamená ztrátu profesní role a s ní spojené společenské 

prestiže. Tato změna narušuje rovnováhu dosavadních rolí, které člověk má. 

Nová role důchodce má horší sociální status a omezená privilegia, definovaná převážně 

možností pasivního přijímání nějakých výhod. Obecně je považováno za privilegium, že 

člověk nemusí pracovat. Tato výsada však na druhé straně vede k celkově nižšímu 

hodnocení. Důchodce je společností akceptován jako méně hodnotný, méně schopný 

a z hlediska tohoto pojetí zbytečný. 

Pokud máme zaměstnání, jsme ekonomicky nezávislý, což je jeden z důležitých znaků 

produktivního věku. Důchodový věk je zase znakem stáří, které je potvrzením ztráty 

výkonnosti a z toho vyplývající závislosti na společnosti, která starému člověku důchod 

poskytuje. Odchod do důchodu zakončuje jeden významný a velice dlouhý úsek 

lidského života, který končí období aktivní účasti na společenském dění. 

5.3.1 Adaptace na důchod 

Adaptace na odchod do důchodu trvá určitou dobu a probíhá v několika fázích: 

 fáze přípravy na důchod – stereotyp hodnocení života v důchodu souvisí do 

určité míry s celkovým postojem ke stáří, které je obecně považováno za méně 

uspokojivé životní období. Tento názor ovlivňuje i očekávání stárnoucích lidí. 

Tito lidé začínají již s určitým předstihem uvažovat: 

a) o změnách, které budou s odchodem do důchodu nutně spojeny a jimž se 

nelze vyhnout 

b) o svém vlastním pojetí života v důchodu. Většina lidí vidí, jak by si svůj život 

v důchodu představovala a co pro realizaci této představy musí udělat. Jako 

vzor může fungovat model rodičů, známých a příbuzných, kteří již 

v důchodu jsou, mohou jej ovlivnit i mediálně prezentované alternativy. 

 2. fáze – bezprostřední reakce na změnu, spojená s pocitem vykořenění a ztráty 

zafixovaných jistot. Člověk se po odchodu do důchodu se nachází v jakési 

přechodné fázi, kdy opustil dosavadní styl života a nemá ještě vypracovaný 

nový. Reakce na odchod do důchodu se může projevit změnou prožívání, 
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uvažování a z toho vyplývajícího chování. Bezprostřední emotivní reakce na 

ukončení pracovního poměru může být různá, od pocitů smutku až k euforii. 

 3. fáze – deziluze a postupné přizpůsobování nové životní situaci. Po odeznění 

první emoční reakce začínají mnozí důchodci pociťovat nudu a prázdnotu, chybí 

jim pravidelná činnost, sociální kontakty apod.  

 4. fáze – adaptace na životní styl důchodce a stabilizace nového stereotypu. 

Adaptace na novou životní situaci vede ke stabilizaci nových rolí 

a transformovaného hodnotového systému, postupně dochází i k zafixování 

nového životního programu.*VÁGNEROVÁ, 2000+ 

5.4 Aktivita raného stáří 

V současné době se významně zvyšuje průměrný věk populace vyspělých zemí světa 

a tento trend je patrný i u nás. Naše společnost hledá východiska, která by umožnila, 

aby lidé i ve vyšším věku žili smysluplně, zajímali se o své okolí, prožívali své radosti 

i pracovní starosti a především, aby jim samotným toto umožnilo jejich zdraví. 

Během posledních let vznikají organizace, občanská sdružení i nadace, které se věnují 

programům pro stárnoucí obyvatele a zabývají se otázkou stárnutí. Současně se velmi 

snaží ovlivnit celospolečenský pohled na stárnutí i stáří a s tím spojené starosti, ale 

také i mnoho radostí. 

5.4.1 Motivace seniorů k pohybu 

Vlivem stárnutí se mění i zevnějšek seniorů. Objevují se první typické znaky stáří, jako 

jsou např:  vrásky, šedivé vlasy, změny pigmentace kůže a také se mění elasticita kůže.  

S přibývajícími lety i kily neubývá chuť vypadat dobře, ale cítit se dobře nejen mezi 

lidmi.  

„S vyšším věkem ubývá aktivní svalová hmota a přibývá tuk a vazivo. Svalová síla se 

snižuje až o 25-30%. Výzkumy uvádějí, že u 80letých osob je ztráta svalových vláken až 

o 40-50%. Na poměr svalové hmoty a tuku má významný vliv životní styl každého 

jedince“ *KLEVETOVÁ, 2008, s. 126+ 
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„Motivace a ovlivňování starších jedinců k aktivnímu stylu života, jehož nezbytnou 

součástí jsou tělovýchovné aktivity, je úkol velmi obtížný a dlouhodobý. Touto 

závažnou problematikou se zabývají všechny ekonomicky vyspělé státy světa.“ *ŠTILEC, 

2004] 

Ze sociálního hlediska je tato změna spojena s postavením navenek, kterou přinášela 

tělesná krása, odpovídající současnému socio-kulturnímu standardu.  

Lidé v pozdním věku buď pokus o zlepšení úplně sabotují, nebo se naopak rozhodnou, 

že s tím něco udělají a svůj prostor věnují sami sobě. 

Pro seniory jsou prvním signálem, že by měli změnit svůj životní styl začínající zdravotní 

obtíže. Může mezi ně patřit například vysoký krevní tlak (hypertenze), cukrovka 

(diabetes), srdeční obtíže (kardiomyopatie, infarkt myokardu), bolesti kloubů i zad. 

V těchto případech si člověk řekne „dost“! Upraví si jídelníček, začne provozovat nějaký 

lehký sport za účelem udržet si kondici a také v dobré víře začne užívat i doporučené 

doplňky stravy, jako jsou např. vitamíny. 

5.4.2 Kondiční příprava staršího organismu 

Při sestavování cvičebního programu pro seniory je nutné respektovat věková specifika 

stárnoucího organismu, zdravotní stav, faktory motivace, dosaženou úroveň 

pohybových dovedností i zdatnost účastníků. Pohyb by měl navozovat uvolnění, 

psychickou pohodu a zároveň radost a spontánní prožitek. 

Má-li pohybová činnost účinným způsobem přispívat ke zdravému způsobu života, 

musí jít o činnost pravidelnou, dlouhodobou a musí se dodržovat správné zásady 

v následujících oblastech: 

 celkové množství pohybových aktivit 

 úsilí, s jakým je činnost prováděna 

 výběr činností k udržení nebo rozvoji základních pohybových schopností 

 psychické uspokojení, prožitkovou 

 rozložení pohybových aktivit v průběhu dne, týdne *ŠTILEC, 2004+ 
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„Nejčastěji voleným kritériem intenzity pohybu je hodnota srdeční frekvence. Je to údaj, 

který lze spolehlivě změřit kdekoli bez velkých komplikací. V zásadě rozlišujeme 4-5 

úrovní intenzity. Její hodnoty vyjádřené počtem tepů za minutu jsou rozdílné podle věku 

měřené osoby.“ *ŠTILEC, 2004+ 

 

5.4.3 Příklady aktivit pro seniory 

 Cvičení s hudbou – senior by si měl užívat také pohybu v rytmu. Měl by si pustit 

hudbu, kterou má rád, podupávat do rytmu, tleskat a mávat rukama, rozvlnit 

celé tělo a vnímat jeho rytmus. Při tomto cvičení nemusí stát, ale klidně sedět. 

 Cvičení chodidel – pokud to seniorům jejich schopnosti dovolí, je důležité si 

masírovat celou plosku nohy krouživým pohybem, střídavě s tlakem palce do 

jednotlivých bodů a hlazením celou dlaní. Odměnou je chůze jako po obláčku. 

Jinou variantou je koupený malý míček, který se položí na zem a chodidlem se 

koulí, válí a mačká. 

 Dechová cvičení – pro začátek je lepší se posadit, zadívat se na hezký předmět 

a zhluboka dýchat. Po zvládnutí techniky hlubokého dýchání může senior cvičit 

vleže nebo při chůzi v přírodě. 

 Jóga ve stáří – v poslední době je o tato cvičení obrovský zájem. Zařazení 

programu jógy do svého života je jednou z možných cest, která nám může 

vydržet až do pozdního stáří. Jedná se o polohová tělesná cvičení, regulaci 

dýchání, úpravu výživy, techniky na pročišťování tělních dutin, pěstování 

duševní hygieny, otužování, relaxaci, sebevnímání, koncentraci, autogenní 

trénink, zvukové vibrace a tlaky na reflexní místa. *KLEVETOVÁ, 2008+ 

Na Novobydžovsku mají senioři různé aktivity v podobě například cvičení v TJ Sokol, 

které je zdarma (senior zaplatí pouze roční členský příspěvek). Dále je zde k dispozici 

klub seniorů, který organizuje plavání, výlety, dechovou hudbu, kroužek ručních prací, 

četby ale i počítačový kurz.  

Město Nový Bydžov se snaží naslouchat potřebám občanů a proto je zde zřízena 

komise pro cílovou skupinu věku 65let a výše. Cílem komise je odstraňovat nedostatky 
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ve městě, které komplikují seniorům život. Například pokud někde chybí bezbariérový 

přístup, je tato skutečnost v komisi probírána, vyhodnocena a je navrženo řešení, 

pokud je to možné.  

5.4.4 Vzdělávání seniorů 

S prodlužujícím se věkem dožití mužů a žen v naší společnosti a celkovým 

demografickým vývojem, který klade stále větší nároky na sociální systém a podporu 

státu a dalších subjektů, je významná role celoživotního vzdělávání.  

Potřeba učení je snížena. Starý člověk většinou dává přednost stereotypu. Nové 

informace seniora zatěžují a také mohou vyvolávat pocit ohrožení. 

Celoživotní vzdělávání – umožňuje seniorům kvalitní život ve vlastním domácím 

prostředí a zachování mentálního potenciálu. Zájmové vzdělávání je aktivizuje, udržuje 

jejich mentální funkce a dává jim nový smysl života. Sledování technologického vývoje 

a učení v této oblasti je udržuje v sociálním začlenění. Pro seniory se pořádají kurzy 

např. ekonomicky zaměřené na zakládání bankovních účtů a užívání platebních karet, 

kurzy e-mailové korespondence a využívání internetu, konverzační jazykové kurzy, 

aktivity na podporu fyzické a psychické kondice. 

Univerzity třetího věku nabízejí studium v nejrůznějších oborech humanitních, 

společenskovědních i přírodovědných. Vysoké školy již tradičně Univerzitu třetí věku 

řadí do nabídky celoživotního vzdělávání. Univerzita třetího věku poskytuje dospělým 

a osobám v pozdějším věku všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na 

vysokoškolské, univerzitní úrovni. Škála vzdělávacích aktivit Univerzit třetího věku je 

široká, rozmanitá a vnitřně diferencovaná. Zahrnuje ucelené vzdělávací programy (1-

3leté). 

Na Novobydžovsku se však univerzity třetího věku nevyskytují. Pokud by tedy senioři 

měli zájem o studium v pozdním věku, museli by na univerzitu dojíždět do větších 

měst, například do Prahy, Brna a Opavy. V lokalitě Novobydžovska v současné době 

zatím nemají senioři o studium zájem. 
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6 Pravé stáří 
Období po 75. roce života je označováno jako životní fáze pravého stáří. V tomto 

období je starý člověk ohrožen zvýšeným rizikem vzniku různých zátěžových situací, 

které kladou značné nároky na adaptaci. Tyto zátěže mohou být, vzhledem 

k aktuálnímu stavu starých lidí, někdy téměř i nezvládnutelné. Míra závažnosti 

konkrétní zátěže pro určitého člověka závisí na jeho osobnosti, zkušenostech, přístupu, 

hodnotovém systému, ale i na aktuálních psychických a somatických kompetencích.  

Staří lidé se mohou z hlediska svých kompetencí významně lišit. Odlišnost je v této 

věkové skupině značná. Na jedné straně jsou lidé, kteří jsou oceňováni pro svou 

moudrost a nadhled. Na druhé straně tohoto spektra je relativně početná skupina 

těch, kteří jsou poznamenání značným psychickým i somatickým úpadkem. Příčiny tak 

nápadných změn bývají obvykle patologické. Nejde pouze o důsledek pokročilejšího 

stárnutí, ale o projev různých onemocnění, které ovlivní funkci CNS. *VÁGNEROVÁ, 

2007] 

Typické zátěžové situace tohoto období: 

a) nemoc a úmrtí partnera, nebo dalších blízkých lidí z vrstevnické skupiny, 

sociální izolace a opuštěnost 

b) zhoršení zdravotního stavu, úbytek tělesných i psychických schopností, 

spojený s postupnou ztrátou soběstačnosti a očekáváním smrti. 

c) ztráta jistoty soukromí a vynucená změna životního stylu (častá 

hospitalizace, nebo přemístění do ústavní péče, např. do domova důchodců 

nebo LDN). 

6.1 Závažnější změny psychiky 

Starý člověk je ve větší míře ohrožen různými chorobnými změnami, které se mohou 

projevit i v oblasti psychiky. 

Běžným problémem stáří jsou arteriosklerotické změny, postihují 90 % lidí starších 

75 let. Nejčastěji se projevují změnami emočního prožívání, unavitelností, zhoršováním 

paměti a koncentrace pozornosti. Takto postižení staří lidé jsou citlivější ke všem 
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zátěžím, obtížně se rozhodují, odmítají změny apod. V rámci progrese základního 

onemocnění ztrácejí schopnost řešit méně běžné problémy, stávají se těžkopádnými 

a nevýkonnými. Do určité míry i v závislosti na tom se zvyšuje jejich úzkostnost, 

spojená s nižší sebedůvěrou. Některé změny mívají sociálně nepříznivé důsledky, 

v tomto směru jde především o zvýšenou dráždivost, převahu mrzuté nálady, 

netrpělivost a nesnášenlivost. Nepříjemné bývají i častější deprese, skleslost a situaci 

nepřiměřené výkyvy emočního ladění. Jestliže se stav nemocného zhoršuje, zvyšuje se 

riziko cévní mozkové příhody a dalšího poklesu úrovně psychických funkci. Někdy může 

dojít až k vaskulární demenci. *VÁGNEROVÁ, 2000+ 

Lidé, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu, bývají bradypsychičtí, obtížně se 

soustředí a pomalu reagují. Jejich výkonnost je kolísavá a horší, než byla dřív. 

V závislosti na lokalizaci může dojít ke vzniku: 

 Afázie – poruchy řeči. Ta se vyskytuje ve větší míře po levostranném poškození 

mozku. Takto postižený člověk přestává rozumět mluvené i psané řeči, obtížně 

hledá potřebné slovní výrazy, nedovede se vyjádřit a v těžších případech 

přestává vůbec verbálně komunikovat. 

 Agnozie – nemocný nepoznává, známe objekty 

 Apraxie – postižený ztrácí naučené motorické dovednosti, např. se nedokáže 

obléci a obou si boty 

Takoví lidé rovněž často trpí depresí, nebo organicky podmíněnou citovou labilitou. 

Důležitý je subjektivní názor nemocného na jeho aktuální psychický a somatický stav. 

Pouze 50 % nemocných mělo jasnější představu o změně svých kompetencí. To 

znamená, že přibližně polovina takto postižených lidí už není v oblasti sebehodnocení 

dostatečně kritická. Stav nemocného se může v průběhu času poněkud zlepšit, ale 

podstatné je, že základní onemocnění trvá. Nelze proto vyloučit riziko, že dojde k další 

mozkové příhodě. *VÁGNEROVÁ, 2000+ 

6.2 Demence 

„Demence pochází z latinského „demens“, tedy z „de“- mimo a z „mens“ – duch. Ten 

kdo ztratil ducha. Demence je důsledkem pomalého, ale progresivního a nezvratného 
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(tedy nevyléčitelného) mozkového poškození, které ničí paměť, řeč, soudnost a všechny 

rozumové schopnosti. Demence patří mezi nejčastěji se vyskytující poruchy ve stáří, 

mohou se však objevit i v mladším věku. Jsou to choroby vyvolané různými příčinami, 

s různým průběhem a prognózou. Vyznačují se souborem psychopatologických projevů, 

které tvoří syndrom demence. Demenci je třeba odlišit od oligofrenie. Teoreticky 

o demenci můžeme hovořit nejdříve od 2 let věku. Demence není jenom postižení 

intelektu, jsou porušeny všechny složky osobnosti. Na rozdíl od oligofrenie vzniká 

demence po různě dlouhé době normálního vývoje. U demencí jsou postiženy všechny 

složky psychiky. Stěžejní je však postižení kognitivních funkcí, intelektu a paměti. 

I normální proces stárnutí mohou doprovázet lehké poruchy paměti např. zapomínání 

jmen, místa kam jsme položili nějaký předmět…)“ [STUART-HAMILTON, 1999, s. 177] 

Tento výraz označuje celkový úpadek psychických funkcí způsobený atrofií centrálního 

nervového systému. V současnosti bylo identifikováno 50 různých faktorů, které 

mohou demenci způsobit. Mnoho jedinců vykazuje pouze velice mírné symptomy 

nemoci, těm může být určitou útěchou vědomí, že pravděpodobně zemřou z jiných 

příčin ještě dříve, než je tato choroba zcela opanuje. Délka trvání choroby se 

v jednotlivých studiích výrazně liší, odhad se však pohybuje mezi 5 a 10 lety. [STUART-

HAMILTON, 1999] 

Nejčastěji se uvádí členění demencí do 3 hlavních skupin: 

6.2.1 Atroficko - degenerativní demence 

Jsou způsobeny atrofickými a degenerativními změnami mozku bez jiné zjevné příčiny. 

Dělí se na: 

a) Alzheimerovu chorobu  

b) Korovou nemoc  

c) Demenci při Parkinsonově chorobě 

d) Huntingtonovu chorobu  

e) Pickovu chorobu 

f) Další vzácně se vyskytující demence 
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6.2.2 Ischemicko – vaskulární demence 

Vznikají jako následek cévního postižení mozku. Jsou způsobeny kombinací faktorů, 

které vedou k nedostatečnému prokrvení a okysličení mozkové tkáně a ke snížení 

mozkové látkové přeměny. Dělí se na:  

a) Multiinfarktovou demenci  

b) Vaskulární demenci s náhlým začátkem  

c) Binswangerovu chorobu  

d) další, vzácné typy vaskulárních demencí 

Více než 10% všech demencí tvoří demence smíšeného typu. Uplatňuje se zde, jak 

Alzheimerova choroba, tak ischemicko – vaskulární změny [STUART-HAMILTON, 1999] 

6.2.3 Sekundární demence 

Jsou způsobeny řadou jiných somatických onemocnění, úrazů, intoxikací apod. Dělí se 

na:  

a) Demence infekčního původu, vznikající např. při progresivní paralýze nebo 

demence při AIDS 

b) Demence způsobené nekonvenčními infekčními činiteli   

c) Poúrazové demence 

d) Demence při mozkových nádorech 

e) Paraneoplastické demence, které vznikají při nádorových onemocnění i mimo 

oblast mozku 

f) Demence na podkladě intoxikací, většinou chronických  

g) Metabolicky podmíněné demence 

h) Demence při poruchách žláz s vnitřní sekrecí 

i) Demence při nedostatku některých vitamínů   
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„K poruchám rozumových schopností dochází i při některých dalších onemocněních 

a nemoc pak může být diagnostikována jako demence. Například v případě depresí, 

častých u starých lidí. Také některé léky s toxickými účinky vyvolávají podobný stav. 

Vzácněji to pak může být mozkových onemocnění např. nádor na mozku nebo 

u jakéhokoliv jiného onemocnění (nedostatečnost štítné žlázy).“ [STUART-HAMILTON, 

1999, str. 127] 

6.3 Výskyt demence v populaci 

Demence jsou velmi častým onemocněním. Odhaduje se, že ve věku 65 let je 

v populaci 4–6 % těžkých a středních demencí. Toto procento s věkem stoupá. V 80-

tém roce věku trpí demencí mezi 20 % až 80 % obyvatelstva. Dnes se hovoří o „tiché 

epidemii století". Skutečnost, že se ve vyspělých zemích významně prodlužuje střední 

délka života a dochází ke „stárnutí“ populace, znamená značné zvýšení počtu osob 

ohrožených demencí. V roce 2000 se odhadovalo, že v ČR je 100–130 tisíc lidí trpících 

demencí, v celém světě to bylo 17–25 miliónů lidí s demencí. Do roku 2030 se očekává 

nárůst až na 34 miliónů lidí s demencí. Demence bývá označována za čtvrtou až pátou 

nejčastější příčinu všech úmrtí. Demence představují závažný zdravotní, sociální 

a ekonomický problém. [BRAGDON, 2002] 

Faktory ovlivňující demenci 

 Věk - demence se může vyskytovat v jakémkoli věku, ale relativně vzácně 

přichází před 60-tým rokem věku. S přibývajícím věkem přichází častěji 

a postihuje cca 1 % lidí 65 – 69-ti letých, ale cca 24% 85-ti letých a starších. 

Přesto však není dosud zřejmé, zda věk je samostatným rizikovým faktorem 

anebo zda se jedná o častější výskyt jiných rizikových faktorů s přibývajícím 

věkem.  

 Pohlaví - většina studií neprokazuje rozdíly ve výskytu demence u různých 

pohlaví. Některé studie však prokázaly, že ženy jsou více ohroženy 

Alzheimerovou chorobou než muži. Naopak muži jsou náchylnější k demenci 

cévního původu. 
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Stanovení postižení 

Prvním krokem v diagnostice demence je stanovení velikosti postižení, kterému je 

pacient vystaven. Stav zkoumaného pacienta může ovlivňovat celá řada faktorů, z nichž 

nejběžnější jsou následující dva. Významnou roli hraje věk pacienta. U mladších 

pacientů (zhruba do 60. roku věku) bývá demence zřejmě zachycena dříve, neboť její 

symptomy nápadně kontrastují s předpokladem, že lidé v tomto věku by měli být stále 

ještě „v plné síle“. Starší pacienti většinou vykazují mnohem pokročilejší příznaky 

choroby, neboť její počátek může být plíživý a první výpadky paměti či postižení Sychry 

bývají snadno zaměňovány za průvodní znaky „běžného“ stárnutí. Lékařské vyšetření 

mohou také oddálit či naopak uspíšit příbuzní a známí postiženého. Když si na chování 

jeho okolí stěžuje, může nemocný vyhledat pomoc dříve, než by to učinil sám. Blízcí 

lidé však jindy mohou problémy postiženého popírat, skrývat a bránit vnějším tlakům 

na vyšetření, které chápou jako zasahování do soukromí rodiny.[STUART-HAMILTON, 

1999] 

6.4 Pomáhající instituce 

Zákon stanovuje rozsah sociální péče s tím, že tuto péči poskytuje stát občanům, kteří 

nemají dostatečné příjmy a kteří tuto péči potřebují vzhledem ke zdravotnímu stavu 

nebo věku. Tito lidé se bez pomoci společnosti nebo bez pomoci jiných osob 

neobejdou. 

Stát zajišťuje v rámci sociální péče dávky a služby (peněžité, věcné dávky, mimořádné 

výhody pro některé skupiny občanů těžce zdravotně postižených). Občan si o ně musí 

zažádat, a pokud splní vše potřebné, tak mu je dávka přiznána. Dávka může být 

přiznána zpětně až 3 roky, pokud měl občan nárok, ale to samozřejmě záleží na daných 

podmínkách a posouzení odborníka v dané oblasti. [Zákon č. 108/2006 sb. O sociálních 

službách+ 

Sociální služby se rozdělují podle kritérií: 

a) Pobytové (spojena s ubytováním v sociálním zařízení) 

b) Ambulantní (služby, kdy klient dochází do zařízení) 

c) Terénní (jsou poskytovány služby v přirozeném sociálním prostředí) 
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6.4.1 Služby sociální péče 

Služby sociální péče napomáhají osobám se stabilizovaným zdravotním stavem zajistit 

jejich fyzickou popřípadě psychickou soběstačnost s cílem zapojit osoby do běžného 

života. Tyto služby se proto netýkají osob, které potřebují nějakou akutní zdravotní 

péči, ale na druhou stranu nejsou natolik soběstačné, aby nepotřebovali pomoc jiné 

osoby při každodenních úkonech.  

Služby jsou poskytovány převážně v zařízeních sociálních služeb a podléhají úhradě. 

Zdravotní úkony jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění. 

 Odlehčovací služby -  jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby, 

poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 

chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno 

v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické 

osobě nezbytný odpočinek 

 Pečovatelská služba – je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, 

které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění 

nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc 

jiné fyzické osoby. 

 Denní stacionáře – v denních stacionářích se poskytují ambulantní služby 

osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního 

postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

 Centra denních služeb – v centrech denních služeb se poskytují ambulantní 

služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 

fyzické osoby.  

 Domovy pro seniory – v domovech pro seniory se poskytují pobytové služby 

osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž 

situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 



39 

 

 Domovy se zvláštním režimem – poskytují se pobytové služby osobám, které 

mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo 

závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou 

demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 

těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 

osoby. [Zákon č. 108/2006 sb. O sociálních službách+ 

 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče – ve 

zdravotnických zařízeních se poskytují pobytové sociální služby osobám, které 

již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu 

nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto 

propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim je 

zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno 

posykování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových 

sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. 

 Tísňová péče – je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční 

hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému 

riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního 

stavu nebo schopností. 

 Osobní asistence – terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje 

bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, 

které osoba potřebuje. [ Zákon č. 108/2006 sb. O sociálních službách+ 

Péče o člena rodiny je mnohdy velmi vysilující a náročná. V mnoha případech se o člena 

rodiny staráme v  době, když i nám samotným síly ubývají a zdravotní problémy 

narůstají. Vždy se můžeme pro pomoc i radu obrátit na poskytovatele sociálních služeb 

v našem nejbližším okolí, nebo také na sociální pracovníky městských úřadů, kteří mají 

o sociálních službách přehled. Pracovníci jsou schopni naplánovat i kombinaci různých 

služeb tak, aby si ten, kdo pečuje o člena rodiny, odpočinul a měl také svůj volný čas.  
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6.4.2 Služby sociální prevence 

Slouží k napomáhání zabránění sociálního vyloučení osob, a to v případech, kdy se 

osoby nachází v sociální krizi, krizové životní situaci, pokud jsou ohroženy na svých 

právech a zájmech, můžou souviset s trestní činností jiných osob. Cílem je napomáhat 

osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace, chránit společnost před vznikem 

a šířením nežádoucích společenských jevů. 

 Telefonická krizová pomoc – je to terénní služba, poskytována na přechodnou 

dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo 

v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami. 

 Tlumočnické služby – jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované 

osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým 

postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické 

osoby. 

 Služby následné péče -  ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám 

s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových 

látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly 

ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují. 

 Sociální rehabilitace – je soubor specifických činností směřujících k dosažení 

samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich 

specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu 

běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem 

využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální 

rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo 

formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních 

služeb. 

 Sociálně aktivizační služby pro seniory – ambulantní, popřípadě terénní služby 

poskytované osobám v důchodovém věku. Pomáhá seniorům především ke 

zprostředkování kontaktu s okolním prostředím. [Zákon č. 108/2006 Sb. 

O sociálních službách+ 
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6.5 Stáří a víra 

„Spirituální dimenze je součástí lidského bytí, je to potenciál, který může být v průběhu 

lidského života různým způsobem rozvíjen a může se také měnit. Může pomoci při 

hledání životního smyslu a umožňuje strukturovat jednotlivé fáze života. Víra, která 

nabývá konkrétní podoby v rámci konfesní příslušnosti, stabilizuje hodnotový systém 

a jistotu určitého řádu.“ *VÁGNEROVÁ, 2007, s. 427+ 

Spiritualita se může vytvořit až ve středním věku a významně ovlivňovat vývoj lidské 

osobnosti. Pro staré lidi je víra velmi důležitá. Ve stáří dochází ke ztrácení životních 

hodnot, jistota Boží existence je důležitá. 

Duchovní orientace umožňuje prožít přesah sebe sama, resp. Přesah jedné formy 

existence. Účast na bohoslužbě i soukromá modlitba umožňují celkové uvolnění a pocit 

úlevy. Pro starého člověka může být zážitek Boha oporou v zátěži, v situaci 

bezmocnosti, obtížné závislosti či osamělosti. Mnohdy staří lidé s Bohem promlouvají, 

ale také si „rekapitulují“ svůj život. 

Zážitek Boha určujícího náš život dává i negativním událostem nějaký význam 

a možnost smysluplného vyústění. Umožňuje chápat a přijímat i ztráty jako projev Boží 

vůle, které mohou mít vyšší smysl.* VÁGNEROVÁ, 2007+ 

Věřící lidé pojímají smrt jako přechod z jedné formy existence k jiné, smysluplnější. 

Duchovní orientace jim umožní udržet si pocit spojení se zemřelými lidmi. 

6.6 Umírání a smrt 

Umírání a smrt nezní zrovna radostně ani pozitivně, ale přesto je nemůžeme ze svého 

života vypustit a tvářit se, že nejsou. O umění truchlit a prožít smutek i bolest se téměř 

nemluví, ale pro život je to velice důležité. 

V dnešní uspěchané době se všude kolem nás běžně mluví o tom, že naše blízká či 

známá porodila miminko, že soused má nové auto, kamarád změnil své zaměstnání 

a mnoho dalšího ze všedních událostí. Je zde také důležité zmínit, zda mluvíme mezi 

s sebou o smrti. Je pro nás toto téma tabu? Ne není, ale proč se o smrti nemluví? Vždyť 

je to také důležité, abychom dokázali a naučili se o tomto tématu mluvit a připustit si 
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i okolnosti, které nás mohou v životě potkat. Však jednou přijde den, kdy nás toto 

nemine a ať už budeme chtít nebo nebudeme, tak se musíme poprat s tím, že někdo 

z našich nejbližších odešel a už ho nikdy neuvidíme. Pak je dobré naši bolest sdílet 

s někým, s kým si o tom můžeme promluvit a kdo nás pochopí. 

Více, než 80% populace umírá ve věku nad 60 let. Děje se tak většinou v nějaké 

instituci, nejčastěji v nemocnici. O smrti se ve společnosti příliš často nemluví, toto 

téma je v našich socio-kulturních podmínkách tabuizováno. Lidé se nechtějí otázkou 

smrti zabývat. Problém sám však popřením nezmizí, ale začne se projevovat jinak. Se 

skutečnou smrtí se většina lidí vůbec nesetkala. Omezení takové zkušenosti se projeví 

ztrátou možnosti vytvořit si přiměřené obranné strategie. Umírání se odehrává 

v instituci a je z toho důvodu chápáno jako něco, co nepatří do normy a co se příliš 

netýká běžného soukromého života. Smrt je západní společností odmítána, protože 

z hlediska této filozofie nemá žádný smysl. Je koncem života, člověku něco vezme, ale 

nic mu nedává. Vyrovnání se smrtí není za těchto okolností obvykle nic jiného než 

smíření s něčím, čemu se nelze vyhnout. *ŘÍDAN, 2009+ 

Obecný postoj ke smrti má tři základní složky: 

1) citový vztah ke smrti je obyčejně vyjádřen strachem a úzkostí, vzácněji nějakou 

jinou emocí (může to být např. i apatie a rezignace starých a těžce nemocných 

lidí). Hodnocení smrti jako něčeho žádoucího není obvyklé, i když se u starých 

lidí může takový postoj objevovat v souvislosti s potřebou zbavit se 

nadměrného utrpení. 

2) kognitivní složka postoje ke smrti zahrnuje vědomosti o umírání a vlastní 

zkušenost se smrtí. Ta bývá v naprosté většině velmi slabá. Lidé o takovou 

zkušenost nestojí. Tento způsob obrany (únikem od problému) vede 

v konečném důsledku k převaze emotivního přístupu nad racionálním. 

3) z tohoto vyplývající chování bývá ovlivněno především emotivně. Člověk se ve 

vztahu ke smrti, nebo k umírajícím lidem chová tak, aby se konfrontaci s touto 

složkou reality vyhnul, ať už fakticky nebo symbolicky. *VÁGNEROVÁ, 2007+ 
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Ve vztahu ke smrti se může projevit rozpor rozumového postoje, který chápe smrt jako 

logický a nezvratitelný konec vlastního života, a emočního odmítání takového konce, 

který zdánlivě bere životu smysl. Zralost a integrita osobnosti starého člověka se 

projeví i připraveností akceptovat vlastní smrtelnost. 

Staří lidé, kteří už nemají tak velkou potřebu smrt popírat a jsou schopni o smrti častěji 

mluvit. Smrt se stává běžným, obvykle konkrétně zaměřeným tématem rozhovoru. 

Staří lidé o smrti samozřejmě také uvažují. Uvažují o ní i ti, kteří o tomto problému 

s nikým nemluví. Tímto způsobem se s ní staří lidé vyrovnávají. Mladí lidé si smrt ani 

nepřipouští a proto nejsou ve většině případů schopni v tomto ohledu starší generaci 

pochopit. 

Proces umírání může trvat různě dlouhou dobu a nemusí pro starého člověka i jeho 

nejbližší představovat vždycky stejnou zátěž. Obecně platné a často frekventované 

přání rychlé a bezbolestné smrti, nejlépe ve spánku, lze interpretovat jako odmítání 

dlouhotrvajícího utrpení a degradující situace, která nemá žádný smysl. Nejde však jen 

o nechuť k anonymní instituci nemocnice. Lidé by nechtěli dlouho umírat ani doma, 

protože by se neradi stali pro svoje blízké přítěží. Dost často je proces umírání spojen 

s postupnými ztrátami na různé úrovni. Skutečné biologické smrti může předcházet tzv. 

smrt sociální. Člověk, který je dlouhodobě hospitalizován a je ve vážném stavu, ztrácí 

většinu sociálních rolí i kontaktů. Někdy je za takových okolností považován za mrtvého 

ještě dříve, než skutečně zemře. *VÁGNEROVÁ, 2007+ 
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7 Praktická část 
Záměrem výzkumu je zmapování potřeb stárnoucích občanů v oblasti Nového Bydžova. 

Výsledky výzkumného šetření mohou posloužit jako podklad pro zlepšení nedostatků, 

jež z dotazníku vyplývají. 

7.1 Pracovní hypotézy 

 Hypotéza č. 1: Obyvatelům chybí ve městě dostatek volnočasových aktivit. 

 Hypotéza č. 2: Obyvatelé se o aktivity v Novém Bydžově nezajímají. 

 Hypotéza č. 3: Město nenabízí občanům mnoho příležitostí, jak trávit volný čas. 

Výzkum byl především realizován pomocí kvantitativních metod, založených na 

dotazníkovém šetření. Toto šetření bylo určeno stárnoucím obyvatelům Nového 

Bydžova a spádových obcí, starším 50ti let věku. 

 

7.2 Analýza dat 

Výsledky dotazníků jsem zpracovávala formou programu Microsoft Word a Microsoft 

Excel. Pro tabulkové a grafické znázornění jsem využila Microsoft Excel. Pro doplnění 

dodatků ke grafickému a tabulkovému znázornění jsem využila Microsoft Word. 

Dotazník obsahoval 11 položek formou polootevřených otázek. Rozsah mého vzorku 

byl 110 respondentů. Návratnost dotazníků byla 100%, všech 110 dotazníků bylo 

navráceno a všechny dotazníky byly použitelné do výzkumného šetření. 

Takto vysoká návratnost byla zajištěna především vstřícným přístupem a ochotou 

oslovených respondentů. Každého respondenta jsem osobně oslovila a požádala o 

vyplnění dotazníku a při jeho předání byl respondent seznámen se záměrem a 

podstatou toho, proč by měl dotazník vyplnit. Vzhledem k  věku oslovených 

respondentů, jsem volila spíše jednodušší kladení otázek, ale zato jsou výstižnější a 

věcné. 
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7.2.1 Rozbor otázek položených v dotazníku pro stárnoucí obyvatele 

 

1. Jste muž či žena? 

2. Kolik je Vám let? 

3. Jste osoba se zdravotním postižením? 

 

 

 

 

Tabulka č. 1: Rozdělení respondentů dle pohlaví, věku a zdravotního stavu 

Senioři Věk Počet osoba ZP 

Muži 

50-59 13 2 

60-69 49 5 

70 a více 11 9 

celkem mužů 
 

73 
 

Ženy 

50-59 16 6 

60-69 20 4 

70 a více 1 0 

celkem žen 
 

37 
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Graf č. 1: Věkové rozpětí respondentů 

 

 

 

 

 

V tabulce č. 1 a grafu č. 1 poukazuji na respondenty, kteří mi vyplnili dotazníky. 

Testovala jsem 3 věková rozmezí. Respondenty jsem rozdělila nejen podle věkové 

kategorie, ale také podle pohlaví, a zda se jedná o osoby zdravotně handicapované. 

Jednotlivci, kteří jsou znázorněny modrými sloupci, ukazují celkový počet respondentů 

věkového rozmezí. Respondenti znázorněné ve vínových sloupcích znázorňují počet 

osob zdravotně handicapovaných z celkového počtu dotazovaných. 
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4. Zajímáte se o aktivity v Novém Bydžově? 

 

Tabulka č. 2: Zájem o aktivity v Novém Bydžově 

  Muži Ženy 

Ano 59 14 

Ne 27 10 

 

 

Graf č. 2: Zájem o aktivity v Novém Bydžově 

 

 

 

Z tabulky č. 2 a grafu č. 2 je patrné, že cílová skupina respondentů z Nového Bydžova, 

ať už jsou to muži či ženy, se o aktivity ve městě zajímají. Respondenti, kteří 

odpověděli záporně, tráví čas nejraději v domácnosti se svými blízkými. 
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5. Kde se budete informovat v případě zájmu o různé aktivity v Novém Bydžově 

 

Tabulka č. 3: Oblíbenost zdrojů informací o aktivitách 

 

Informace o zájmových aktivitách muži ženy 

Městský úřad 5 9 

Webové stránky 4 7 

Známý, využívající službu 34 4 

Novobydžovský zpravodaj 20 6 

 

 

Graf č. 3: Oblíbenost zdrojů informací o aktivitách 

 

 

 

 

Z grafu č. 3 je patrné, že muži nejčastěji dají na doporučení známých osob, které službu 

využívají. Ženy zvolily nejčastěji možnost získání informací na Městském úřadě 

v Novém Bydžově. 
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6. Navštěvujete nyní sportovní či kulturní aktivity v Novém Bydžově? 

 

Tabulka č. 4: Návštěvnost kulturních či společenských aktivit 

 

  muži ženy 

ano kulturní 14 11 

ano sportovní 36 14 

ne 13 12 

jiné 10 0 

 

Graf č. 4: Návštěvnost kulturních či společenských aktivit 

 

 

 

Z průzkumu vyplývá, že nejvíce mají obyvatelé Nového Bydžova zájem o sportovní 

aktivity. Zájem mužů o sport je vyšší, než zájem žen. O kulturní aktivity (divadlo, 

Martinský jarmark, apod.) mají o nepatrný rozdíl větší zájem opět muži. Velmi 

vyrovnaný je počet mužů a žen, kteří se nezajímají ve městě o naprosto žádné aktivity. 

Sloupec s názvem „jiné“ uplatňují ve svém životě především muži (zastoupeno 10 

respondenty – pouze muži), jak vyplývá z grafu č. 4. Sloupec „jiné“ zastupuje např: 

sběratelské a lovecké aktivity. 
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7. Jak nejčastěji trávíte volný čas? 

 

Tabulka č. 5: Druhy trávení volného času 

Volný čas muži ženy 

sledování televize 59 32 

Četba knih, časopisů 68 25 

Práce na zahrádce 22 7 

Sport, cvičení 6 15 

Hlídání vnoučat 2 9 

Jiné 7 1 

 

Graf č. 5: Druhy trávení volného času 

 

 

Nejvíce respondentů odpovědělo, že volný čas tráví především sledováním televize či 

poslechem rozhlasu. Další četnou odpovědí respondentů je také četba knih a časopisů. 

Překvapivě nízký počet respondentů zvolilo za svoji možnost hlídání vnoučat. 

Z výzkumu vyplývá, že stárnoucím obyvatelům nejsou vnoučata svěřována, tak jako 

v dřívějších letech, otázkou však zůstává, proč respondenti dávají přednost televizi a 

rozhlasu před vlastními vnoučaty. Na volnou odpověď respondenti nejčastěji 

odpovídali, že volný čas tráví procházkami a venčením domácích mazlíčků. 
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8. Přemýšlíte nad zajištěním pečovatelské služby na stáří? 

 

Tabulka č. 6: Plánování zajištění služeb na stáří 

 
Muži Ženy 

Ano 14 27 

Ne 59 10 

 

 

Graf č. 6: Plánování zajištění služeb na stáří 

 

 

  

 

 

Z grafu č. 6 vyplývá, že nad zajištěním pečovatelské služby na stáří přemýšlí více ženy, 

než muži. Je možné, že muži spoléhají v této oblasti více na své manželky  

a nepřipouští si, že jednoho dne se budou muset spolehnout pouze sami na sebe. 

Počet mužů, kteří se touto problematikou nezabývají, je velmi překvapivý. 
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9. Dělá město Nový Bydžov pro občany dostatek kulturních akcí? 

 

Tabulka č. 7: Stanoviska k možnostem kulturních akcí v Novém Bydžově 

 
Muži Ženy 

Ano 53 30 

Ne 20 7 

 

 

 Graf č. 7: Stanoviska k možnostem kulturních akcí v Novém Bydžově  

 

 

  

 

 

Podle výsledků z průzkumu město Nový Bydžov pořádá dostatek kulturních akcí. 

Občané si nejvíce chválí Mikuláše na rynku, Martinský jarmark, ale také Novobydžovský 

čtverec. Dvacet sedm osob by uvítalo zpět akce pro seniory, které byly dříve 

uskutečňovány v jídelně na Základní škole Karla IV. 
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10. Nabízí město Nový Bydžov mnoho příležitostí pro občany, jak trávit volný čas? 

 

Tabulka č. 8: Dostatek nabídek na trávení volného času 

 
Muži Ženy 

Ano 63 33 

Ne 10 4 

 

 

 

Graf č. 8: Dostatek nabídek na trávení volného času 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 8 znázorňuje, že jsou respondenti se zajištěním volnočasových aktivit na 

Novobydžovsku spokojeni. Dotazující, kteří odpovídali na tuto otázku záporně, svůj 

volný čas tráví nejraději domácími aktivitami a o příležitosti, jež město nabízí, se 

nezajímají. 

 

 

 



54 

 

11. Jakou aktivitu v Novém Bydžově uvítáte? 

 

Tabulka č. 9: Poptávka budoucích aktivit v Novém Bydžově 

Informace o zájmových aktivitách muži ženy 

Aktivní cvičeni (aerobic, zumba pro seniory, 
protahovací gymnastika) 6 26 

Zahrádkaření, vaření, organizované výlety 13 4 

Divadelní představení, kino 54 7 

Další 0 0 

 

 

Graf č. 9: Poptávka budoucích aktivit v Novém Bydžově 

 

 

 

 

Z výsledku výzkumu vyplynulo, že v Novém Bydžově muži uvítají více divadelních a 

filmových představení. Ženy by uvítali více sportovních aktivit (aerobic, zumba pro 

seniory, protahovací gymnastika). Velice mě překvapil zájem o organizovanou výuku 

vaření, zahrádkaření a výlety.  
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7.3  Vyhodnocení výzkumu 

Cílem dotazníkového šetření bylo především zmapování potřeb stárnoucích obyvatel 

v oblasti Nového Bydžova z  hlediska volnočasových aktivit. Hlavním cílem bylo zjistit 

nedostatky z oblasti informovanosti o možných volnočasových aktivitách. 

7.3.1  Hypotéza č. 1: Obyvatelům chybí ve městě dostatek 

volnočasových aktivit. 

K této hypotéze se vztahují tabulky a grafy č. 4 a č. 7, kde je zřejmé, že dotazovaným 

respondentům volnočasové aktivity v Novém Bydžově nechybí. Tabulka a graf č. 4 

zjišťuje, jaké sportovní a kulturní aktivity v Novém Bydžově respondenti navštěvují. 

Z odpovědí je patrné, že obyvatelé nejvíce navštěvují v našem městě aktivity sportovní. 

Tabulka č. 7 řeší otázku, zda dělá město Nový Bydžov pro občany dostatek kulturních 

akcí. Výsledek je znázorněn v grafu č. 7, ze kterého vyplývá, že město dostatek 

kulturních akcí pořádá. Na základě těchto výsledků mi hypotéza č. 1 byla vyvrácena 

a obyvatelům ve městě dostatek volnočasových aktivit nechybí. 

7.3.2 Hypotéza č. 2: Obyvatelé se o aktivity v Novém Bydžově 

nezajímají. 

Tabulka č. 2 zjišťuje, zda se občané zajímají o aktivity v Novém Bydžově. Na základě 

těchto výsledků je zobrazen graf č. 2, kde jsou data přehledně uvedena. Respondenti, 

kteří se o aktivity nezajímají, dodatečně odpověděli, že volný čas tráví nejraději doma 

se svými blízkými. Na základě těchto výsledků mi byla vyvrácena i tato hypotéza, neboť 

občané Nového Bydžova se o aktivity ve městě z větší části zajímají. 

7.3.3 Hypotéza č. 3: Město nenabízí občanům mnoho příležitostí, jak 

trávit volný čas. 

I tato hypotéza se mi vyvrátila, jak je patrné z tabulky č. 8 a graficky znázorněno v grafu 

č. 8. Občané na Novobydžovsku jsou se zajištěním volnočasových aktivit ve městě 

spokojeni. Záporné odpovědi se týkali osob, které mají daleko raději domácí 

samostatné aktivity a o příležitosti, jež město nabízí, nemají zájem. 
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7.4 Diskuze 

Ze závěru dotazníkového šetření jsem zjistila, že stárnoucí obyvatelé jsou na 

Novobydžovsku se zajištěním služeb a volnočasových aktivit spokojeni. Na základě 

tohoto výsledku dotazníkového šetření jsem zvážila možná opatření, jak více rozšířit 

informace mezi spoluobčany o možných aktivitách a jak co nejvíce přilákat jejich 

pozornost se těchto aktivit účastnit. 

Nejlepší možností, jak dostat informace mezi občany je zcela jednoznačně městský 

rozhlas, který by informace o všech společenských akcích v  pravidelných intervalech 

vyhlašoval. 

Další možností, která by mohla zaujmout, jsou nízkonákladově vytištěné letáky, které 

by byly rozmístěny ve všech ordinacích praktických lékařů, gynekologických ordinacích, 

zubních lékařů, ale také na chodbách městského úřadu, bank, pošt a prostřednictvím 

poštovních doručovatelek vhazovány do schránek občanů. 

Jak vyplynulo z  dotazníkového šetření, tak nejvíce informací hledají občané 

v Novobydžovském zpravodaji, ale také se o aktivitách dozvídají od svých známých, 

kteří již aktivity navštěvují. Dle mého názoru by bylo třeba zvýšit informovanost na 

webových stránkách města Nový Bydžov, ale i přidružených obcí. Vzhledem k tomu, že 

občané si také své záležitosti vyřizují na Městském úřadě, nebylo by na škodu tyto 

informace vylepit na plakátech přímo v budově úřadu. 

Překvapilo mě však, jak málo mužů uvažuje nad zajištěním pečovatelské služby ve stáří. 

Kvalita péče o seniory je v našem městě na skvělé úrovni a mnoho seniorů sociální 

služby města využívají. Na základě těchto výsledků jsem zvážila možnost motivačních 

letáků, které bych nechala vhodit do každé schránky ve městě i spádových obcí. Dále 

bych nechala pravidelně vyhlašovat městským rozhlasem možnosti pomoci seniorům, 

které město nabízí. Snažila bych se zajistit co nejvíce informovanost občanů ve městě 

a především bych požádala seniory, kteří tuto službu již využívají, aby se snažili své 

blízké i vzdálené přátelé informovat o možné péči nabízené městem Nový Bydžov. 

Novobydžovsko pro své občany dělá skutečně mnoho. Občané jsou s těmito všemi 

službami a aktivitami spokojeni, ale samozřejmě vždy je co zlepšovat. Proto město 
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zřídilo Komisi 65+, kde se scházejí občané města spolu s  osobami, zastupujícími 

Městský úřad a společně řeší různé podněty, náměty a připomínky. 
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8 Závěr 
Byla jsem mile překvapena zjištěním, kolik aktivit, společenského vyžití a sociálních 

služeb tento region pro své občany nabízí. 

Velice si cením trendů moderní doby z hlediska poskytování péče o stárnoucí obyvatele 

v domácnostech. Občan je ve svém přirozeném prostředí, kde má veškeré soukromí 

a pokud není schopen zajistit si hygienu, nákupy, či obědy, není nic lepšího, než si 

nechat pomoci v každodenním životě prostřednictvím pečovatelské služby. Pokud se 

stárnoucí občan cítí osamělý, tak i díky této službě má zachován alespoň částečný 

sociální kontakt a je respektována jeho lidská důstojnost a necítí se osamocen. 

Na Novobydžovsku mě také překvapil rozsah kurzů, které jednotlivé instituce poskytují. 

Je opravdu skvělé, když se lidé mohou vzdělávat i v pozdním věku ne proto, že musí, 

ale proto, že chtějí. Mladší ročníky ocení tyto kurzy pro zvýšení kvalifikace a uplatnění 

na trhu práce, starší ročníky mají možnost se takto seznámit s moderními 

technologiemi dnešní doby. 

Vzhledem k  tomu, že stárnoucí organismus má tendenci zpomalit metabolismus 

a ukládat tuky na těle, je aktivita u stárnoucích obyvatel velice důležitá. Nový Bydžov 

nabízí pro ženy i muže různá atletická, aerobní a jiná sportovní vyžití, což přispívá ke 

zdravému životnímu stylu obyvatelstva. Moderní doba má přísná měřítka na vzhled 

v každém věku a dle mého názoru vypadají dnešní padesátníci zcela odlišně, než 

padesátníci před dvaceti lety. Tento fakt hodnotím velmi pozitivně. 

Nelze nezmínit také úkony Komise 65+, která probíhá na Městském úřadě v Novém 

Bydžově a snaží se projednávat různé podněty všech členů. Pokud seniorům ve městě 

a okolí komplikuje život například bezbariérový přístup, či nerovnost chodníků, úkolem 

komise je tuto skutečnost projednat a aktivně jí vyřešit, pokud je to v jejich 

možnostech a schopnostech. 

V Novém Bydžově je dle mého názoru aktivita okolo seniorů řešena ve více, než 

dostatečné míře. Je zde zajištěna veškerá péče, vzdělávání, aktivity a kultura, která 

zpříjemňuje život a zajišťuje sociální kontakt s ostatními věkovými skupinami obyvatel. 
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Vzhledem k tomu, kolik informací se mi podařilo získat pro tuto práci, doufám, že i já 

budu mít tu čest stárnout a dožít v Novobydžovské lokalitě se všemi službami, které 

město nabízí. 
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Рeзюмe 

В своей выпускной работе Активное старение в части Новобыджовска я выбрала 

тему активного старения, так как я работаю в отделе социальных услуг и я часто 

встречаюсь с этой проблематикой. 

Основной целью было показатъ на факт, что старение это не болезнь, неявляеся 

отрицательным этапом жизни, как период старения многие люди воспринимают.  

Частная цель сосредоточилась на описание изменений пожилого возраста. Оченъ 

интересно здесьбыло описание физических и психических изменений, потому 

что, чем старше мы становимся, тем больше наше тело изменяется. 

Выпускную работу я разделила в две части – теоретическую и практическую. 

В теоретической части я описала физические изменения возникающие у пожилых 

людей. Дальше я привела ситуации, когда человек поступает на пенсию, 

изменения его психики, хотела тоже показать то, что можно жить полноценной 

жизнью и  в этом этапе жизни.  

В Чешской Республике много учреждений для пожилых людей, которые 

позволяют людям жить полноценной жизнью. 

В практической части я использовала анкету я обратилась к 110 респондентам. 

Яприятноудивилась, когда я узнала, как много мероприятий, общественной 

деятельностии, социальных услуг этот регион предлагает своим гражданам. 

По моему мнению это более чем достаточно. Здесь обеспечено всё 

обслуживание, образование, активности и культура, всё то, что делает приятным 

жизнь, то что обеспечивает социальные контакты с другими многолетними 

групами граждан Нового Быджова. 

Ключевые слова:  

Cоциальный работник, возраст, пожилый человек, старение, смерть, семья, религ
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Seznam příloh 

 [1] Dotazník pro účely výzkumného šetření 



 

Příloha č. 1: 

Dotazník 

1. Jste 

a) muž      b) žena 

2. Kolik je Vám let? 

………………………….. 

3. Jste osoba se zdravotním postižením či jiným pohybovým omezením? 

a) ano      b) ne 

4. Zajímáte se o aktivity v Novém Bydžově? 

a) ano      b) ne 

5. Kde se budete informovat v případě zájmu o různé aktivity v Novém Bydžově? 

a) na úřadě     c) zpravodaj 

b) na webu města    d) od známých 

6. Navštěvujete nyní sportovní či kulturní aktivity v Novém Bydžově? 

a) ano kulturní     C) ne 

b) ano  sportovní    d) jiné ……………………….(jaké) 

7. Jak nejčastěji trávíte volný čas? 

a) sledování televize    d) četba knih 

b) práce na zahrádce    e) sport, cvičení 

c)jiné ……………………………   f) hlídání vnoučat 

8. Přemýšlíte nad zajištěním pečovatelské služby na stáří? 

a) ano      b) ne 

9. Dělá město Nový Bydžov pro občany dostatek kulturních akcí? 

a) ano      b) ne 

10) Nabízí město Nový Bydžov mnoho příležitostí pro občany, jak trávit volný čas? 

a) ano      b) ne 

11) Jakou aktivitu v Novém Bydžově uvítáte 

 


