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Úvod  
Na téma stáří a kvality života důchodců a seniorů bylo již mnoho napsáno. Tak jako v ČR je 

tato problematika nedílnou součástí sociální politiky vyspělých demokratických států. Téma 

své absolventské práce jsem si zvolila z důvodu mého pozitivního vztahu k seniorům a na 

základě soužití ve vícegenerační rodině. Chci vycházet zejména z platných všeobecně 

dostupných dokumentů vzniklých v gesci MPSV (Memorandum Svazu důchodců ČR, Národní 

program vlády pro seniory a stárnutí populace atd.), kde jsou zpracovány relevantní 

statistické údaje a výhledové cíle. V praktické části bych chtěla ověřit platnost těchto údajů, 

ale hlavně to jak to vnímají konkrétní senioři. 

Hlavním cílem mé absolventské práce je porovnat problematiku života seniorů ve městě a na  

vesnici v kontextu mezigeneračních a mezilidských vztahů. Bylo by jistě zajímavé věnovat 

pozornost odlišnostem ve vnímání modelu více generační a nukleární rodiny v nedávné 

historii a současnosti v definovaných lokalitách, ale to asi nebude příliš reálné. 

Práci bych rovněž ráda zaměřila na zmapování potřeb seniorů v daných oblastech, 

dostupnost sociálních služeb, jejich finanční zajištění, možnosti kulturního a společenského 

vyžití, kritické faktory a úskalí, se kterými se dnešní senioři potýkají. 

Začátek práce stručně seznamuje a vysvětluje definice používaných pojmů stáří, senior a  

kategorizace jejich potřeb. Analyzuje změnu priorit seniora při odchodu z aktivní životní 

etapy do důchodového období a vliv této změny na jejich následné finanční zajištění. V práci 

chci představit aktuální přehled o sociálně – právní pomoci poskytované státem a 

neziskovými organizacemi definované cílové skupině v jednotlivých lokalitách. Tato práce 

dále popisuje procesní aspekty, se kterými jsem se během studijní praxe setkala jako 

stážistka na MPSV a asistentka kurátora pro dospělé. 

Na základě terénního a dotazníkového šetření budou v práci prezentovány odlišnosti v 

příležitostech osobního rozvoje, komunikaci, dalším sebevzdělávání, kulturního vyžití, 

mezigenerační propasti, věkové a pohlavní diferenciace.  V souvislosti s tím jsem stanovila 

dvě hypotézy. V práci bych ráda odpověděla na otázku existence seniorské diskriminace, jak 

je ovlivněná rozpadem širších rodinných vztahů, spojených s vývojem společnosti od tradiční 

po moderní a prezentací seniora moderními médii a jak je vnímána současnou mladou 

generací. Informace budu čerpat z vlastních zkušeností získaných při výkonu mé praxe, 

odborné literatury a pomocí terénního dotazníkového šetření ve městě a obcích podle 

vlastního výběru. 



 6 

1 Cíle práce 

1.1Hlavní cíl  

� porovnat problematiku života seniorů ve městě a  na  

vesnici v kontextu mezigeneračních a mezilidských vztahů 

 

1.2 Dílčí cíle 

� zmapování potřeb seniorů v daných oblastech (dostupnost sociálních služeb, jejich 

finanční zajištění, možnosti kulturního a společenského vyžití, kritické faktory a úskalí, 

se kterými se dnešní senioři potýkají) 
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2 Teoretická část 
 

2.1. Definice cílové skupiny 

 
Zájmovou cílovou skupinu tvoří staří spoluobčané v ČR. Z historického hlediska je pojem stáří 

velmi relativní. Ve středověku, kdy se průměrný věk dožití pohyboval mezi 35 až 40 lety, byl 

padesátiletý s úctou oslovován „ctihodný kmete“. Dále pak hraje významnou roli to, jaká 

metodika pro stanovení průměrného věku dožití byla použita. Pokud je do tohoto průměru 

započtena např. i vysoká úmrtnost novorozenců, pak jsou údaje velmi zkreslovány. Je však 

nepochybné, že se věk dožití z objektivních důvodů neustále prodlužuje, což je jistě dobře, 

ale na druhé straně tento dramatický nárůst ekonomicky neproduktivních spoluobčanů 

způsobuje zvýšené finanční nároky na rozpočet státu. 

Stárnutí můžeme definovat jako komplexní celoživotní proces, který se odehrává v průběhu 

celého lidského života. Jeho počátkem je narození, pokračuje pubertou a adolescencí a vede 

ke smrti. 

Pro seniory je důležitá motivace k aktivnímu stylu života, tak aby měli ze svého života radosti 

a štěstí.  Pro zdravé stárnutí je třeba umět se přizpůsobit veškerým změnám, které stáří 

přináší, vyrovnat se s problémy tohoto období. Je důležité naučit se pracovat s tělem, myslí i 

duchem, které jsou nutným předpokladem zdravého stárnutí. Zdravotní problémy i různé 

jiné obtíže dávají často senioři za vinu stáří, ačkoli to někdy není hlavní příčinou jejich obtíží. 

Pro dobré zdraví i ve vyšším věku je důležité žít zdravým způsobem. Je potřeba nejen střídat 

vhodné činnosti, ale také dokázat dostatečně odpočívat.[HAŠKOVCOVÁ 2010] 

Encyklopedie Univerzum definuje stárnutí takto: Zákonitá etapa vývoje jedince, kdy dochází 

k úbytku fyzických a psychických schopností. Příčinou je genetické opotřebení a poruchy 

dělení buněk. Stárnutí je individuální a asynchronní. (UNIVERSUM, Encyklopedie pro 21. 

století, s. 364) Výsledkem stárnutí je stáří. 
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2.2 Pojem stáří 

 
Staří – sénium je označení poslední etapy ontogenetického vývoje člověka. Završuje lidský 

život a je nevyhnutelnou perspektivou každého živého tvora. Kdo nezemře mlád, ten mu 

neujde. A měl by proto být na ně připraven. O stáří se v poslední době mluví a píše. Má to 

své důvody. Struktura společnosti se výrazně mění. Stárnoucích a starých lidí na celém světě 

přibývá. A tito lidé potřebují pomoc. [HAŠKOVCOVÁ, 1989]  

Každý z nás stárne. I ten, který si myslí, že se ho to netýká, se pomalu, ale jistě blíží k obávané 

hranici, kdy oficiálně začíná stáří. Vzhledem k tomu, že existuje odklon od stáří, stává se, že 

se tato hranice prohlubuje. 

Člověk nechce vidět, slyšet, nechce být starý. Nechce jím být fakticky, ale ani formálně. 

Tento postoj ni šanci se vypořádat s problematikou stáří a vnitřně ji vstřebat. [HAŠKOVCOVÁ, 

1989] Máme –li ale postihnout to co je stáří a co vůbec znamená být starý, měli bychom toto 

začít zkoumat a dříve nebo později si uvědomíme, že dojdeme k jádru problému o sobě. 

Nikoliv náš odklon, ale otevření se problematice stáří nám umožní pochopit stáří v nás i 

kolem nás. [HAŠKOVCOVÁ, 1989] Každý člověk stárne. Toto všeobecné tvrzení je známé a 

uznávané. Často slyšíme říkat, že stárnutí a stáří, stejně jako smrt jsou součástí a jedinou 

spravedlivou věcí, kterou v našem životě všichni máme. [HAŠKOVCOVÁ, 2010] 

Pro starého člověka, který usiluje o zdravé pozitivní stáří, je velmi důležité, jak vidí sám sebe a 

jak ho vnímáme my. Starý člověk je ten, kdo v určitém společenství žije déle než ty ostatní 

„nebo ten“, který žije déle než většina v té době žijících lidí [PICHAUD CLÉMENT, 1998, s. 25] 

Stárnutí je závěrečnou fází lidského vývoje a je třeba ho posuzovat jako součást kontinuální 

proměny. Avšak právě proto nelze najít uspokojivou definici okamžiku, kdy končí střední věk 

a nastupuje stáří. [HAMILTON, 1999] Stáří představuje etapu, jejíž hranice nelze zcela určit. 

Je to dáno událostmi, které nelze ze života odstranit, např. odchod do důchodu nebo 

narození vnoučat, ale ani smrt nejsou na stáří vázány. V této fázi dochází k určitým změnám, 

přesto, že někoho životní elán neopouští, nejde už o období, kdy člověk uskutečňuje životní 

plány, pouze žije svůj současný život, hledá priority, učí se žít sám se sebou s nejbližšími, ale 

také v tomto světě. Pociťuje úbytek sil psychických, ale i fyzických. V současné době se za 

stáří považuje až období po sedmdesátém roce života. [KRAUS, 2008] 
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2.2.1 Rozdělení stáří 

Rozdělení stáří podle probíhajících změn 

Člověk v seniorském věku se potýká s neustálými problémy a změnami, které se v tomto 

věku vlivem stáří objevují. 

Tělesné (biologické) změny 

Tělesné změny jsou typické pro stáří. S přibývajícím věkem dochází ke snížení činnosti většiny 

orgánů. Největší změny je možné zaznamenat na kůži a pohybovém systému. Další změny 

probíhají v respiračním, kardiovaskulárním, trávicím, pohlavním, nervovém a vylučovacím 

systému. Rovněž se projevují změny ve smyslovém vnímání a spánku. 

Psychické (duševní) změny 

Stáří je spojeno často i s různými psychickými změnami, které se projevují u každého seniora 

jinak. Obecně lze konstatovat, že dochází ke zhoršení poznávacích (kognitivních) funkcí – 

vnímání, pozornosti, paměti, myšlení. Toto je i důvod, proč se u seniorů často setkáváme se 

sníženou schopností adaptace na nové životní situace a podmínky. 

Sociální změny 

Vztah k seniorům se stále vyvíjí a mění, čímž dochází ke změnám společenských rolí seniorů a 

jejich postavení ve společnosti. Změna sociální role při odchodu do důchodu je vždy spojena 

se změnou společenského života. [HAŠKOVCOVÁ 2010 ] 

 

2.3 Senior 
 
Označení starý člověk se zakládá především na společenské konvenci, která má různé, ale 

převážné ekonomické důvody, dnešní společnost za starého člověka považuje toho jedince, 

kterému ke kalendářnímu věku vznikl nárok na starobní důchod. Tedy každý starobní 

důchodce je pokládán za starého člověka a většina lidí považuje odchod do důchodu za 

počátek stáří. [HAŠKOVCOVÁ, 2010] Slovo senior (z lat. senex, senis, starý, druhý stupeň 

senior, starší) má více významů: Starší v protikladu k „ mladšÍ“ (junior). Člověk v letech, starý 

člověk, stařec (přechýleně) seniorka. Ve sportu dospělý oproti juniorovi, rozlišovač dvou 

osob téhož jména, zkratka sen. nebo sr. za jménem. [wikipedia.org.,3] V odborné literatuře 

se také objevuje pro mladé seniory výraz young old neboli jen old. Výraz old, old je pro staré, 

staré, tedy pro osoby straší 75 resp. 80 let. Ostatní, kteří překročili 85 rok věku, jsou 
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označování jako very old, old tedy staří, staří, neboli dlouhověcí. Tato hra s termíny má své 

opodstatnění. U mladších seniorů je v popředí problematika penzionování a možnost dalších 

aktivit ve volném čase, pro staré seniory jsou aktuální zdravotní problémy a s tím spojené 

nemoci, někdy i osamělost [HAŠKOVCOVÁ, 2010] V dnešní době jsou senioři mnohem 

vzdělanější, sebevědomější a s širšími zájmy než kdy dříve. Mají také vyšší aspirace na život 

v důchodu – kultura, cestování, kutilství, společenská činnost. 

 

V lékařství se používají tyto termíny: 
 
Biologický (neboli skutečný - funkční věk) určité lékařské metody umožní poznat, jak je na 

tom člověk doopravdy bez ohledu na dojem spojený s kalendářním věkem 

Sociální stáří - je stanoveno odchodem do důchodu 

Kalendářní stáří (nebo - li chronologický či matriční věk) je odvozeno od data narození 

Podle Světové zdravotnické organizace je stařecký věk neboli senescence „obdobím života, 

kdy se poškozením fyzických či psychických sil stává manifestní při srovnání s předešlými 

životními obdobími„ Uvedené vymezení stařeckého věku lze však aplikovat jen na určitou 

skupinu seniorů - na ty, u kterých je to nepřehlédnuté. Jak správně pojmenovat časová 

období? Kdy je člověk starý? 

V současné době se používá toto členění: 

45- 59 střední neboli též zralý věk 

60-74 vyšší věk neboli rané stáří 

75-89 stařecký věk neboli sénium, vlastní stáří 

90 let a výše dlouhověkost  

[HAŠKOVCOVÁ, 2010 s. 20] 

 

Vyzrálé stáří má typické poznávací znaky, nelze ho přehlédnout ani skrýt. Toto stáří neboli 

sénium má tuto kategorii (75- 89 let). Lidé z této kategorie vykazují snížení fyzických i 

psychických sil. V jejich tváři se objevuje stopy času, také chůze je zvolněná, vlas připomíná 

barvu kovu a gesta nejsou tak rychlá. [HAŠKOVCOVÁ, 1989] 

 



 11 

2.4 Potřeby 

Potřeby seniorů se nijak výrazně neliší od potřeb celé populace ve smyslu známé Maslowovy 

pyramidy hierarchie lidských potřeb. Maslowova pyramida (potřeb) je hierarchie lidských 

potřeb, kterou definoval americký psycholog Abraham Harold  Maslow v roce 1943. Podle 

této teorie má člověk pět základních potřeb (od nejnižších po nejvyšší - společně pak tvoří 

jakousi pomyslnou „pyramidu“): [www. wikipedia.org., 4] 

 

 

� fyziologické potřeby 

� potřeba bezpečí, jistoty 

� potřeba lásky, přijetí, sounáležitosti 

� potřeba uznání, úcty 

� potřeba seberealizace             

[www. wikipedia.org., 4] 

Potřeby jsou to, co si člověk uvědomuje a snaží se tento pocit nedostatku odstranit. 

Potřebou se tedy nerozumí pouze něco, co člověku chybí, ale také a hlavně to, k čemu člověk 

skrze ni směřují. Potřeba je síla, která směřuje člověka k člověku, předmětu nebo činnosti. 

Potřeba je projevem bytostného přání. [PICHAUD, 1998] Lidská potřeba je stav 

charakterizovaný dynamickou sílou, která vzniká z pocitu nedostatku nebo přebytku, touhou 

něčeho dosáhnout v oblasti biologické, psychologické, sociální a duchovní. Naplnění potřeb 

směřuje k vyrovnání a obnovení změněné rovnováhy organizmu. Potřeby jsou nutné, 

užitečné, velmi úzce souvisí se zachováním a s kvalitou našeho života [ ŠAMANKOVÁ a 

kolektiv, 2011, s. 12] Při pojmenování, vyjádření a stanovení potřeb člověka vycházíme z 

obecných, osobních, společenských nebo normativních standardů. Pod termínem standard 

se rozumí určitá úroveň, které je dosaženo jednáním při naplňování osobních potřeb. 

[ŠAMANKOVÁ a kolektiv, 2011] 
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2.4.1 Rozdělení potřeb 

 

1) Zásadní dělení potřeb podle obecných kritérií: 

Podle podstaty člověka 

Biologické - (fyziologické)potřeby vyplývají s podstaty člověka (potřeba potravy, tekutin 

oděvu a spánku) 

Psychické potřeby - jsou vyjadřovány prožíváním psychických stavů a jevů. Vycházejí z 

osobního prožívání a vnímání světa a rozvíjení člověka. Důležitý je psychický pocit bezpečí a 

celková vyrovnanost člověka 

Estetické potřeby - důležitá je vyspělost jedince a smysl pro krásno. 

Sociální potřeby - společenské potřeby. Jsou závislé na společnosti, ve které člověk žije a o 

jeho snahu mít sociální zázemí a postavení. [ŠAMÁNKOVÁ a kolektiv, 2011] Sociální potřeby 

souvisejí s potřebou člověka. Člověk je od přírody tvor společenský a tak jak nechce být sám, 

tak ani nechce stonat a umírat sám. To že, když je člověk nemocný, přeje si někdy návštěvy, 

ale ne vždy a ne všechny. Největší vazba je na rodinu, pak na ty ostatní. Člověk může spoustu 

věcí přerušit - nedokončit práci. Mít strach, že nevystačí s nemocenskou a tisíce dalších věcí, 

které člověku prolétnou hlavou a na které je lékařská věda krátká. [SVATOŠOVÁ, 2012] 

Sociální a kulturní potřeby - jsou spojeny s kulturou jako produktem společnosti potřeba 

vzdělání, společenského a kulturního vyžití. 

Sebevyjádření - touha o pochopení a prezentování svých názorů. 

Duchovní potřeby - jsou spojeny s duchovním zaměřením jedince, filozofickým, 

psychologickým a religiózním cítěním. [ŠAMÁNKOVÁ a kolektiv, 2011] Současná medicína v 

dnešní době většinou již bez předsudků uznává skutečnost, že při nemocniční péči je vedle 

péče o tělo důležitá i péče o „duši“. Požadavky na poskytování spirituální péče v 

nemocnicích, a tím uspokojování duchovních potřeb pacientů, se stále zvyšují, vzhledem k 

obecně uznávanému bio-psycho-sociálně- spirituálnímu modelu člověka dle WHO V českém 

zdravotnictví je to ale stále jev nový, někdy překvapující, a vyvolává mnoho otázek. Od těch 

co to vlastně spirituální péče je, až po ty, zda je vůbec nutné ji v naší, převážně sekulární 

společnosti, poskytovat. Tato péče totiž bývá často chápána pouze jako zajišťování 

duchovních potřeb pacientům religiózním, organizovaným v církvích – a zapomíná se na to, 

že duchovní rozměr má každá bytost, nehledě k jejímu osobnímu přesvědčení. Zvláště patrné 
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to bývá v obdobích zdravotní krize, kterou vážná nemoc či dokonce umírání přinášejí. V 

tomto čase si totiž většina pacientů klade tzv. existenciální otázky, týkající se smyslu života, 

utrpení, umírání a smrti, i mnoho dalších otázek s tím souvisejících, které je dříve, dokud byli 

zdrávi, nenapadaly. Podobné otázky si může pokládat i ošetřující personál, který se v 

nemocnici opakovaně setkává s utrpením a umíráním. [www.fnmotol.cz , 1] 

 

2) Podle obsahu: 

Materiální potřeby - vyjadřují požadavek mít konkrétní věci ve své vlastnictví a užívat je (byt, 

auto, ekonomické zabezpečení). 

Nemateriální potřeby jsou spojeny s duševní stránkou člověka, jako je například potřeba 

lásky, přátelství, prožívat svůj život v souladu. 

Podle naléhavosti: 

Nezbytné potřeby - potřeby k zajištění své existence (potřeba jídla, pití, spánku) 

Podle četnosti výskytu: 

Trvalé potřeby - objevují se denně (potřeba jídla, pití, odpočinku) 

Občasné potřeby - vznikají s jistou pravidelností (Vánoce dávat dárky svým blízkým) 

Výjimečné potřeby - nemají pravidelný výskyt (například zajistit hezkou svatbu) 

[ŠAMÁNKOVÁ a kolektiv 2011] 

Staří lidé potřebují v životě uspokojovat všechny potřeby stejně jako každý z nás. Nejsou 

důležité jen fyziologické potřeby (jídlo, pití, spánek), ale také potřeby psychologického 

rázu (pocit bezpečí, udržování vztahů nezávislost, smysl života) Všechny lidské potřeby tvoří 

celek, který spojuje fyzickou a psychickou a sociální stránku člověka, jež jsou od sebe 

neoddělitelné. [PICHAUD CLÉMENT, 1998, str. 41] Člověk si říká, mám právo na svůj dlouhý a 

krásný život a také na zajištění a spokojenost ve stáří. Každý z nás má svá práva (je to 

zakotveno v listině práv a svobod), ale často při jejich realizaci potřebujeme pomoc i od 

druhých. Mladí lidé, také vědí něco o svých právech „často od nich slyšíme, mám právo, 

proto mi zajistěte …… Vítězí ti mladí, neboť mají to, co seniorům již chybí, sílu zdraví, 

schopnosti a v neposlední řadě i to mládí a ekonomickou a faktickou převahu.[HAŠKOVCOVÁ 

2010] 
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2.5 Stáří a příprava na nemohoucnost a umírání 
 
Stáří přináší ovoce, které se jmenuje moudrost, shovívavost někdy humor, tichost, schopnost 

vidět věci a lidi, tak jak jsou do hloubky, rozeznávat pozitiva v samotě a hledat smysl života a 

smrti. Stáří je kus života a smrt je jeho logickým zakončením. Nevzpírejme se tomuto faktu, 

stejně jej nezměníme. [HAŠKOVCOVÁ, 1989, s. 390] Umírání patří k poslední fázi lidského 

života. Jde často o různě dlouhý proces, jehož definitivním výsledkem je konečný stav – smrt. 

V lékařském slova smyslu je pojem umírání synonymem pojmu terminální (konečný) stav, 

během něhož dochází k postupnému a nezvratnému selhání důležitých životně důležitých 

funkcí tkání a orgánů. [HAŠKOVCOVÁ, 1989] 

 

2.5.1 Definice smrti  

Smrt (mors) je definována, jako individuální zánik organismu a tedy i člověka. Jedno z dělení 

smrti mluví o s mrti biologické a smrti klinické. Biologická smrt značí nezvratný zánik všech 

buněk a postupně dochází k posmrtným změnám. Biologická smrt nastává asi 20 hodin po 

klinické smrti. Klinická smrt značí zástavu srdce a dechu, kdy do 8 minut po jejím začátku je 

možné pacienta plně resuscitovat. Jedinec není mrtvý, ale jeho smrt bezprostředně hrozí. 

Někdy mluvíme také o smrti sociální, která předchází biologické smrti. Jde o stav, kdy jedinec 

ztrácí kontakt se svým sociálním okolím, přestává pro ně být osobností. Když u živého 

organismu dojde k nezvratným změnám v mozku a v jejich důsledku k zániku centra dýchání, 

krevního oběhu a postupnému rozkladu a odumírání těla. [ŠIKLOVÁ, 2013] O smrti se 

nemluví, ale mělo by. Lidé se smrti bojí. Protože o čem se nemluví, je vždy záhadné. Více se 

bojíme neznámého než známého. Bojíme se nevysloveného, ticha, mlčení, potlačeného 

zvuku, šepotu, než jasné a třeba i hlasité odpovědi. [ŠIKLOVÁ, 2013] 

 
2.6 Kvalita života seniorů 

V současnosti je termín kvalita života velmi frekventovaným pojmem. Konceptem kvality 

života se v České republice zabývá Centrum pro sociální ekonomické strategie FSV Univerzity 

Karlovy a na evropské úrovni je to Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních 

podmínek. Kvalitu života lze definovat s ohledem na spokojenost člověka s dosahováním 

určitých cílů, které směřují k jeho životu. Je to velmi rozsáhlý problém, na který je nutné 

pohlížet komplexně. Kvalita života se rozvíjí hlavně během posledních dvaceti let. Kvalita 
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života dnes není záležitostí jen jednotlivce, ale celé společnosti. Pro člověka v seniorském 

věku, je kvalita života vnímána jako určitý stupeň spokojenosti se svým životem. V průběhu 

života se jejich kvality mění. S odchodem do důchodu se mezi nejdůležitější životní hodnoty 

řadí: partner, rodina a zdraví. [HAŠKOVCOVÁ, 2010 ] 

 Ke kvalitě života v seniorském věku přispívá nejvíce rodina seniora. Často si ve své rodině 

hledá své životní naplnění, například při hlídání vnoučat. Kvalita života českých seniorů za 

vyspělými sousedními zeměmi zaostává, na penzijní systém je vynakládáno 9,7 % hrubého 

domácího produktu, což je 18. místo z Evropské osmadvacítky. Měřeno podle parity kupní 

síly penzí a cenové hladiny  v jednotlivých zemích měli loni čeští senioři nad 65 let věku čistý 

mediánový měsíční příjem desátý nejnižší v Evropské unii (15 342 Kč). To je o více než 

polovinu nižší, než činil průměr osmadvacítky (33 126 Kč) a byl o tři pětiny nižší než průměr 

18 zemí Eurozóny (37 680 Kč). [www.prazsky.zpravodaj.cz, 5 ] 

 

 

2.6.1 Vzdělávání seniorů 

Zájmové vzdělávání seniorů je velmi rozsáhlá problematika. Odchodem do důchodu ztrácí 

mnoho seniorů svůj životní rytmus. Jsou však jedinci, kteří potřebují pravidelnou činnost.  Jde 

o fakt, že lidé, kteří byli celý život aktivní, se snaží aktivně využít i odchod do důchodu a proto 

se realizují v oblastech svých zájmů. Motivy, proč se lidé v seniorském věku vzdělávají, bývají 

různé. Pro některé jde o udržení psychické aktivity, pro jiné překonání pocitu osamění, pro 

jiné je to naplnění osobních zájmů či splnění toho, co nestihli v produktivním věku.   

 [ PALÁN, 2008] 

 

Vzdělávání seniorů plní hned několik funkcí: 

a) Všeobecně vzdělávací (poznatky, dovednosti) 

b) Zdravotní (snaha o udržení dobrého zdraví) 

c) Kulturní (umění a kultura) 

d) Poradenské (uchování přiměřené kvality života v oblasti sociálních vztahů) 

e) Právní   [ PALÁN, 2008, s. 65] 
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Účast starších osob na dalším vzdělávání je v ČR poměrně nízká ve srovnání se zeměmi EU, 

přesto se těší velké popularitě, protože představuje možnost růstu a pro mnohé seniory je 

návštěva studijních aktivit vítanou společenskou činností. 

 

 

2.6.2 Kvalita života seniorů ve městě 

Ve městě může dojít k situaci, že většinu dostupných finančních zdrojů musí senioři použít 

především na zajištění bydlení a potravy. Pak jim snadná dostupnost služeb a kultury asi není 

nic platná. Na druhé straně jsou nebo mají možnost se zapojit do poměrně dobře zavedené 

sítě dobrovolnicky organizovaných aktivit Svazu důchodců ČR. Města se od vesnic liší vyšším 

počtem obyvatel a také vyšším počtem poskytovaných služeb pro obyvatele. Poskytovatelem 

může být město, ale i různé státní i nestátní instituce a organizace. Města nabízejí velkou 

škálu aktivit pro seniory, které jsou dostupnější než pro seniory na vesnici. Velmi důležité je, 

aby informace o různých aktivitách byly dostupné všem. Ve městech, stejně jako na vesnici je 

potřeba, aby bylo seniorům poskytnuto společenské a kulturní prožití. Záleží však na každém 

seniorovi, jaké aktivity se chce účastnit. Mezi nejčastější programy, které jsou poskytovány 

seniorům ve městě, patří různé společenské a kulturní akce (divadla, výstavy), kroužky, 

kluby, kurzy, zájezdy. Ve větších městech mohou senioři využívat například Univerzit třetího 

věku (U3V), které existují při vysokých školách. Hlavními cíli U3V je seznámit seniory 

s vědeckými poznatky, prohloubit jejich sebepoznání, pomoci jim získat nadhled a tím ulehčit 

jejich přizpůsobování a orientaci ve stále se měnícím světě. Akademie třetího věku (A3V) 

mají ještě delší tradici než U3V. Uspokojují potřeby seniorů v regionech, kde nejsou vysoké 

školy. Obyčejně jsou zaštítěny nějakou organizací (Červený kříž, Akademie J. A. Komenského, 

domy kultury, domy seniorů apod.) Dokonce i o stravování seniorů se dle potřeby postará 

rozvážková služba. Celkově je městské prostředí více anonymní a snadno se v něm 

osamocený starý člověk ztrácí. Tady velmi záleží na vnímavosti ošetřujících lékařů, aby včas a 

správně informovali seniory v jejich zdravotní péči o takovýchto možnostech. [HAŠKOVCOVÁ 

2010] 
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2.6.3 Kvalita života seniorů na vesnici  

Pouze venkovem se zabývá jen málo sociologů. Navíc získat kvalitativní data není úplně 

snadné kvůli nedůvěře venkovského obyvatelstva ke všemu městskému a vůbec novému. 

Populační vývoj venkova 

Vylidňování českých vesnic není novou problematikou. K tomuto procesu zde docházelo v 

podstatě během celého historického vývoje, který se nejprve vyznačoval převažujícím 

osídlením vesnického typu – všechno obyvatelstvo tedy bylo venkovské. Města vznikala až 

později a venkovské obyvatelstvo stále převažovalo. První údaje máme sice až z roku 1843, 

ale ukazují, že na území dnešní České republiky tehdy žilo ve venkovských obcích 82,3 % 

obyvatel. Od konce druhé světové války do současnosti došlo k podstatným změnám. Tyto 

změny se v prvé řadě týkaly venkova, ale ve svém důsledku i měst. Druhá polovina 20. století 

byla obdobím zvýšeného vylidňování venkovských obcí. V polovině 90. let však došlo k 

obratu a venkov začal získávat nové obyvatele díky migraci. Tento proces se soustřeďuje 

převážně do okolí velkých měst.  

Senioři na venkově mají ke svému prostředí úzké vazby – domek, zahrádku, hospodářství. 

Jsou zvyklí na svou obec, okolí, sousedy, účastní se a podílí na společenském životě obce. 

Mají pevný citový vztah ke své obci zejména, když jsou rodáky. Na venkově jsou jistě 

mnohem lépe uspokojovány základní fyziologické potřeby, tj. senioři zde jistě netrpí hladem 

apod. Zato mají horší nebo špatnou dostupnost zdravotní a sociální péče. Dojíždění veřejnou 

dopravou za zdravotní péčí je obtížné, senioři zpravidla již nevlastní auto nebo už nejsou 

schopni ho sami řídit. Často jsou proto odkázáni na pomoc příbuzných nebo sousedů. Na 

vesnici žije méně obyvatel a je zde méně poskytovaných služeb než ve městech. Lidé jsou zde 

však více spjati, navzájem se znají a více si pomáhají. Aktivity jsou zde poskytovány zpravidla 

samotnou obcí. Zatím co tzv. vejminkářství stále více ustupuje do pozadí a je nahrazováno 

mezigeneračními dohodami o bydlení, byl po létech systematického vylidňování venkova 

nastolen neformální status chalupářství pro vlastníky venkovských nemovitostí, kteří v obci 

trvale nežijí. Ti pak vnášejí do obcí městské sociální a kulturní prvky, ale také mnohá městská 

negativa. I když se často setkáváme s názory, že lidé žijící na vesnici jsou odtrženi od 

společenského a kulturního dění, můžeme konstatovat, že není možné takto paušalizovat. 

Mnoho obcí pořádá různé společensko-kulturní akce (divadelní představení, výstavy, 

besídky, taneční zábavy apod.), organizuje pro seniory různé výlety a zájezdy. V mnoha 

vesnicích nechybí kluby a kroužky pro seniory, které poskytují různé programy. Významnou 
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roli zde mají tradiční dobrovolnické organizace, jako jsou dobrovolní hasiči a myslivecké a 

chovatelské spolky a také církevní aktivity, zvláště pak je-li obec vybavena kostelem nebo 

jinou sdružující sakrální stavbou. [HAŠKOVCOVÁ, 2010] 

 

2.6.4 Shrnutí  

Ve městech mají senioři nejvíce problémů a starostí s bydlením, včetně obav ze ztráty 

nájemního bytu a bezdomovectví. [KUDRNOVSKÁ, Marie, Haló noviny, 2015,7] To na 

venkově většinou nehrozí, ale jsou i výjimky bydlel-li senior v nyní privatizované bytové 

jednotce zemědělského družstva nebo státního zemědělského podniku. Venkovští senioři se 

nejvíce obávají, že v případě závažných zdravotních potíží se jim nedostane včasná účinná 

pomoc a v nemohoucnosti pak potřebné sociální služby. Shodně je jakékoliv dotazníky děsí a 

obtěžují a nevěří, že by jim jejich vyplňování mohlo nějak prospět. Mnohem vstřícnější jsou 

k ústním sdělením a tak bylo ve většině případů nutné moje průzkumové dotazníky 

vyplňovat zprostředkovaně prostřednictvím asistentů, kteří jejich ústní odpovědi s jejich 

souhlasem přenášeli do písemné podoby. 

 

2.7 Opatření státu a vlády 

 Usnesením vlády České republiky ze dne 30. března 2015 č. 218 o Národním akčním plánu 

podporujícím pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (aktualizovaná verze ke dni 31. 

prosince 2014) byla schválena aktualizace strategického dokumentu „Národní akční plán 

podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017“. Aktualizovaná verze navazuje na 

předchozí národní strategie k řešení problematiky stárnutí populace a přípravy na stárnutí, 

které jsou zpracovávány 1 krát za 5 let. Od roku 2003 je to v pořadí již čtvrtý dokument, který 

zahrnuje všechny průřezové oblasti týkající se problematiky stárnutí populace. Záměrem je 

komplexní přístup k řešení problematiky stárnutí populace, koordinace a propojování 

jednotlivých strategií rezortů v oblasti přístupů ke stárnutí a vytvoření společných priorit 

všech přijatých opatření. Základním rámcem Národního akčního plánu je zajištění dodržování 

a ochrany lidských práv seniorů. Národní akční plán respektuje mezinárodní priority a je 

v souladu s Regionální implementační strategií Madridského mezinárodního akčního plánu 

pro problematiku stárnutí (OSN, 2002). Cílem aktualizované verze je řešit efektivněji na 

vládní úrovni problematiku stárnutí populace, projednat reálné možnosti jednotlivých 
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gestorů plnit navrhovaná opatření a aktualizovat opatření. S tím souvisí nutnost 

personálního a finančního posílení agendy přípravy na stárnutí, zlepšení mediálního obrazu 

seniorů, podpora rozvoje mezigeneračních vztahů, posílení role rodiny v zajištění péče 

o seniory, provázanost opatření Národního akčního plánu s koncepčními dokumenty na 

dalších rezortech a vytvoření prostoru pro prosazování politiky přípravy na stárnutí na 

regionální úrovni. Důraz na prevenci, odpovědný přístup populace ke svému zdraví a 

podpora aktivního života seniorů je důležitým předpokladem pro zvládnutí problémů 

spojených se stárnutím populace v budoucnosti. Národní akční plán identifikuje následující 

oblasti: 

• Realizace politiky přípravy na stárnutí 

• Zajištění a ochrana lidských práv starších osob 

• Celoživotní učení 

• Zaměstnávání starších pracovníků 

• Dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce 

• Kvalitní prostředí pro život seniorů 

• Zdravé stárnutí 

• Péče o seniory s omezenou soběstačností [www.mpsv.cz, 6]  

 

Nedílnou součástí Národního akčního plánu zůstává Podkladová studie, která dokládá 

důležitost navržených opatření na základě statistických dat, mezinárodních výzkumů a 

trendů, aktuální situace v České republice a odborné literatury. Tato studie byla schválena 

jako příloha k materiálu Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 

až 2017 (usnesení vlády č. ze dne 13. února 2013 č. 108 o Národním akčním plánu 

podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017). [www.mpsv.cz, 6]  

Svaz důchodců ČR je dobrovolným sdružením českých důchodců, které má regionální 

zastoupení ve všech krajích a taky v celostátní Radě seniorů ČR. A právě tato Rada uplatňuje 

následující Memorandum ke zvýšení kvality života českých seniorů: Ke zvýšení kvality života 

starobních důchodců uplatňuje Rada seniorů České republiky u příležitosti Mezinárodního 

dne seniorů 2014, který připadá na 2. říjen, následující požadavky:  
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1. Prostřednictvím důchodové reformy změnit ekonomické nastavení českého penzijního 

systému na hodnoty v Evropě obvyklé. Tj. podíl výdajů na penze navýšit z 9,7 % HDP na 12 až 

13 % HDP.  

2. Změnit současné nastavení mechanismu valorizace důchodců tak, aby byla spravedlivá:o 

valorizaci propočítávat nikoliv podle spotřebního koše obecné inflace, ale podle spotřebního 

koše životních nákladů důchodců; o při valorizaci plně vykompenzovat růst životních nákladů 

starobních důchodců s nízkými příjmy; o valorizací vykompenzovat diskriminace tzv. 

„starodůchodců“ a středně příjmových tzv. „mladodůchodců“;  

3. Přijmout zákon o minimálním starobním důchodu na úrovni spotřebního koše základních 

životních potřeb důchodců;  

4. Zvýšit sociální ochranu osob starších 65 let, bydlících osamoceně v nájemních bytech, 

prostřednictvím zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, zákona č. 111/2006 Sb., o 

pomoci v hmotné nouzi a zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Přijmout 

zákon o sociálním bydlení, který osobám v seniorském věku zajistí ústavní právo na bydlení. 

5. Novelizovat Nařízení vlády č. 453/2013 Sb., o stanovení podrobnosti a postupu při zjištění 

srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě s cílem zajistit objektivní tvorbu 

cenových map nájemného bydlení při participaci obcí, ČSÚ, reprezentativních zástupů 

pronajimatelů a nájemců.  

6. Obdobně jako na Slovensku zvýšit právní ochranu seniorské populace, která je ohroženou 

sociální skupinou (status seniora jako chráněné osoby).  

7. Znovu obnovit státem garantovanou 50 % slevu jízdného osobám v seniorském věku na 

železnici [www.prazsky.zpravodaj.cz, 5 ] 

 

 
 
 
 



 21 

3 PRAKTICKÁ ČÁST  
 
Pro praktickou část své absolventské práce jsem zvolila průzkum u seniorů formou 

dotazníkového šetření. Celkem se jedná o deset uzavřených otázek. Zajímalo mě, zda se 

potvrdí moje hypotézy, které jsem si stanovila spolu s cílem mojí absolventské práce. 

Pro svůj průzkum jsem zaslala/rozdala celkem 75 kusů dotazníků a to jak respondentům 

z města i vesnice. Z celkového počtu 75 kusů, se mi vrátilo 52 vyplněných dotazníků. 

Odpovědi seniorů jsem dále rozdělila do kategorií mužů a žen. 

K výzkumu jsem stanovila dvě hypotézy, které jsem chtěla tímto šetřením potvrdit: 

Hypotéza č. 1: Senioři jsou spokojenější ve městě z důvodu dostupnosti služeb    

Hypotéza č. 2: Spokojenější jsou více muži než ženy 

 
 
 
Otázka č. 1: Pohlaví 
 

 
Zdroj: [vlastní] 
 
 
Graf k otázce č. 1 znázorňuje rozdělení respondentů podle pohlaví, 23 dotazníků (odpovědí) 

je od mužů, 29 od žen 
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Otázka č. 2  - Věk 
 

 
Zdroj: [vlastní] 
 
 
 
 
 
 Graf k otázce č. 2 znázorňuje věkové rozložení dotazovaných. Nejvíce respondentů jsem 

zaznamenala v kategorii 71-80 let, kde je i větší zastoupení mužů, druhá nejvíce zastoupena 

je věková kategorie 60-70 let, ve které je naopak více žen. Věková kategorie 81 let a více je 

podle očekávání zastoupena nejméně. 
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Otázka č. 3 - Místo žití 
 

 
Zdroj: [vlastní] 
 
 
 
Graf k otázce č. 3 ukazuje místo žití dotazovaných – město nebo vesnici. Více dotazovaných a 

to 31 je z města, zastoupení mužů a žen je poměrně rovnoměrné, 14 mužů a 17 žen.  

Respondenti z vesnice – zde je více žen a to 12, mužů 9. 
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Otázka č. 4 - Spokojenost s prostředím lidé, okolí, příroda) 
 

 
Zdroj: [vlastní] 
 
 
Graf k otázce č. 4: Zde jsem zkoumala spokojenost respondentů s prostředím, ve kterém žijí. 

Odpověď ano zvolilo 22 dotázaných, stejný počet z města i vesnice - po 11. Spíše spokojeno 

je celkem 17 dotázaných, z toho 11 z města, 6 z vesnice. Spíše nespokojeno je 10 

dotázaných, z toho 8 z města a jen 2 z vesnice. Nespokojeni jsou 2 dotazovaní, 1 z města a 1 

z vesnice. Nevím odpověděl jeden respondent a to z vesnice. 
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Otázka č. 5 - Spokojenost s dostupností sociálních služeb v místě bydliště 
 

 
 
Zdroj: [vlastní] 
 
 
Graf k otázce č. 5 U této otázky je překvapivě nejvíce zastoupena odpověď nevím a to 

celkem u 19 respondentů, z nichž 10 je z města a 9 z vesnice. Druhá nejčastější odpověď 

spíše spokojeno je 11 respondentů, z toho 10 z města a jen jeden z vesnice. Spokojeno je 9 

respondentů a jsou výhradně z města. Nespokojeno je 7 dotázaných, z nichž je 5 z vesnice a 

2 z města. Spíše nespokojeno uvedlo, že je 6 dotázaných a to pouze z vesnice. 
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Otázka č. 6 - Spokojenost s dostupností služeb (obchody, restaurace, kadeřnictví, opravny) 
 
 

 
 
Zdroj: [vlastní] 
 
 
 
 Graf k otázce č. 6 V této otázce jsem se zajímala o dostupnost služeb. Nejvíce dotázaných a 

to celkem 15 je spokojeno s dostupností služeb a to jsou výhradně dotazovaní z města. Spíše 

spokojeno a spíše nespokojeno je po 14 dotázaných. U odpovědi spíše ano je 11 lidí z města 

a 3 z vesnice, u odpovědi spíše ne je poměr opačný, 11 lidí z vesnice a jen 3 z města. 

Nespokojeno je celkem 7 dotázaných, z toho 2 z města a 7 z vesnice. Odpověď nevím nebyla 

žádná. 
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Otázka č. 7 - Spokojenost s dostupností kulturního, vzdělávacího a společenského vyžití 
 
 

 
Zdroj: [vlastní] 
 
 
Graf k otázce č. 7 Odpovědi na tuto otázku vyšly poměrně jednoznačně. Spokojeno je 11 

respondentů, kteří jsou výhradně z města, spíše spokojeno je 13 respondentů, z toho 12 z 

města a jen jeden z vesnice, spíše nespokojeno uvádí 10 respondentů, z toho 3 z města a 7 z 

vesnice. Nespokojeno je 7 dotázaných- pouze z vesnice. Nevím odpovědělo 11 dotázaných, z 

toho 5 z města a 6 z vesnice. 
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Otázka č. 8 - Spokojenost s dostupností lékařské péče 
 
 

 
Zdroj: [vlastní] 
 
 
 Graf k otázce č. 8 U této otázky je nejvíce zastoupena odpověď, že jsou dotazovaní 

spokojeni s dostupností lékařské péče a to celkem 16 krát a všichni respondenti jsou z města. 

Spíše spokojeno je 14 dotazovaných, opět převaha města 11 respondentů, 3 pak z vesnice. 

Spíše nespokojeno je 16 dotazovaných, 3 města a 13 z vesnice. Nespokojeno uvedlo 5 

dotazovaných, všichni z vesnice a odpověď nevím zaznamenána jednou a to respondentem z 

města. 
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Otázka č. 9 - Hodnocení vlastní finanční situace 
 

 
Zdroj: [vlastní] 
 
 
Graf k otázce č. 9 Nejvíce zastoupena odpověď spíše dobrá finanční situace je 18 

dotazovanými v poměru 11 z města a 8 z vesnice. Druhá nejčastější odpověď spíše špatná 

finanční situace - celkem 17 dotazovaných, z toho 8 z města a 9 z vesnice. Jako špatnou svoji 

finanční situaci zhodnotilo 8 dotazovaných, z toho 6 z města a 2 z vesnice. Dobře svoji 

finanční situaci vidí 6 respondentů a to z města a nevím odpověděli 2 respondenti z vesnice. 
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Otázka č. 10 - Spokojenost v místě žití 
 

 
Zdroj: [vlastní] 
 
 
Graf k otázce č. 10 Z odpovědí na tuto otázku vyplynulo, že nejvíce spokojeni jsou žena a 

muž ve městě, nejméně žena a muž na vesnici. 

 

Muži i ženy ve městě jsou celkově spokojeni, nejmenší zastoupení odpovědí bylo ne a nevím. 
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Hypotéza č. 1 : Senioři jsou spokojenější ve městě z důvodu dostupnosti služeb 
Hypotéza č. 2: Spokojenější jsou více muži než ženy 
  
 

Tabulka č. 1 - Spokojenost v místě žití v závislosti na věku a pohlaví 

  ano  spíše ano spíše ne ne nevím 

muž 60 -70 5 3 0 0 0 

žena 60- 70 5 7 2 0 0 

muž 71-80 3 5 2 3 0 

žena 71-80 4 2 3 0 1 

muž 81 a více 0 2 0 0 0 

žena 81 a více  1 2 2 0 0 

 
 
Odpovědi na hypotézy: 
 
Hypotéza č. 1 se potvrdila, z dotazníků a následných grafů se ukázalo, že s dostupností služeb 

jsou více spokojeni lidé ve městě 

Hypotéza č. 2 se nepotvrdila, ukázalo se, že spíše spokojeny jsou ženy 

Vyplývá z toho, že obě pohlaví mají snahu se přiklánět k pozitivnímu vnímání své současné  

situace, přestože jim k absolutní spokojenosti ještě něco chybí, ale jsou přesto spokojenější   

ženy. 
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Celková tabulka  město  -  vesnice  

 

ve městě  na vesnici 

ano 
spíše 
ano 

spíše 
ne 

ne nevím ano 
spíše 
ano 

spíše 
ne 

ne nevím 

Spokojenost s prostředím 11 11 8 1 0 11 6 2 1 1 

Spokojenost s dostupností služeb 9 10 0 2 10 0 1 6 5 9 

Spokojenost s dostupností služeb 15 11 3 2 0 0 3 11 7 0 

Spokojenost s dostupností kulturního,  
vzdělávacího a společenského vyžití  

11 12 3 0 5 0 1 7 7 6 

Spokojenost s dostupností  
lékařské péče 

16 11 3 0 1 0 3 13 5 0 

Zdroj: [vlastní] 
 

 

V poslední tabulce jsem shrnula spokojenost s prostředím, dostupností služeb, kulturního, 

vzdělávacího a společenského vyžití a také spokojenost s dostupností lékařské péče. Jak 

vyplynulo z dotazníkového šetření, celkově jsou více spokojeni senioři ve městě, kde je vše 

relativně blízko, senioři jsou více informováni zejména o sociálních službách, jednotlivé 

městské části v Praze nabízejí široké spektrum služeb. Také lékařská péče ať praktického 

lékaře nebo specialisty se jeví jako jednoznačně dostupnější. 

Výše uvedené údaje mohu potvrdit i z vlastní zkušenosti, kdy jsem vykonávala praxi na Úřadě 

městské části Praha 5, oddělení rozvoje sociálních služeb, kde jsem se seniory pracovala a 

vyzkoušela si práci jak na úřadě, tak v terénu. Pomáhala jsem vyhledávat skupinu sociálně   

 Izolovaných občanů, tedy seniorů v jejich domácím prostředí a nabízela jim sociální služby. 

Mnohdy se jednalo o seniory, kteří nemají rodinu a jsou osamoceni. 

Úřad MČ Prahy 5 se problematikou seniorů intenzivně zaobírá i v časopise Pražská pětka, 

který jsem měla možnost prostudovat. 
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4 Diskuse 

Ve své absolventské práci jsem chtěla porovnat život seniorů ve městě a na vesnici z hlediska 

dostupnosti obecných služeb jako je lékař, obchody….a.j, dostupnost sociálních služeb a 

kulturního vyžití pro seniory. 

K výzkumu jsem stanovila i následující hypotézy: 

Hypotéza č. 1: Senioři jsou spokojenější ve městě z důvodu dostupnosti služeb 

Hypotéza č. 2: Spokojenější jsou více muži než ženy. 

Celkem jsem oslovila 75 respondentů, získala jsem 52 vyplněných dotazníků, z nichž 29 je od 

žen a 23 od mužů, 31 respondentů je z města, 21 z vesnice. Poměrně shodně jsou 

zastoupeny věkové kategorie 60 - 70 let a 71 - 80, podle očekávání je nejméně zastoupena 

kategorie nad 81 let. 

Odpovědi na spokojenost s prostředím, ve kterém respondenti žijí, mně nijak nepřekvapily - 

22 respondentů shodně po 11 z města i vesnice je spokojeno, spíše spokojeno 17 

respondentů, zde jsem zaznamenala převahu z města 11 ku 6. Spíše nespokojeno je také více 

lidí z města, z celkového počtu 10 odpovědí, je 8 z města a 2 z vesnice. 

Spokojenost s dostupností sociálních služeb je jednoznačně větší ve městě, podle očekávání. 

Spokojenost s celkovou dostupností služeb je také větší ve městě jasným poměrem 

odpovědí, stejně tak jako dostupnost kulturního, společenského a jiného vyžití. Lékařská 

péče je pro seniory také dle očekávání dostupnější ve městě. 

Odpovědi na vlastní hodnocení finanční situace jsou poměrně různorodé. Jistě je to také tím, 

že finanční situace každého člověka je dojem naprosto subjektivní a každý jej vnímá jinak. 

Celkově ze získaných odpovědí vyplynulo, že je přece jen o něco lepší finanční situace u 

seniorů ve městě, což mě překvapilo, očekávala jsem, že to tak budou pociťovat lidé na 

vesnici, kteří žijí "ve svém", mají leckdy zahradu, domácí zvířata a menší životní náklady 

apod. 

Hypotéza č. 1 se tím tedy potvrdila, naopak hypotéza č. 2 se nepotvrdila, jako více spokojené 

se ukázaly ženy. Možná je to tím, že se ženy dovedou lépe poprat s nepřízní osudu a různými 

životními překážkami a vnímají život pozitivněji. 

Dotazníkové šetření ukázalo, že se opravdu potvrdilo, že jsou spokojenější senioři ve městě, 

ale v mé absolventské práci se ukázalo, že vlastně nejde jednoznačně zodpovědět otázku, 
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kde se lépe žije, zda na vesnici nebo ve městě. Ano ve městě jsou senioři více soběstační, 

mají lepší městskou hromadnou dopravu a mohou se dostat snáze k lékaři i si dojít na nákup. 

Kulturní vyžití je ve městě také lépe dostupné, ale ne po finanční stránce. Mnoho 

dotazovaných si stěžovalo na špatné finanční zázemí. 

Co se týká vesnice, zde se potvrdilo, že ne všichni jsou spokojeni s dostupností sociálních 

služeb, ale i s životem na vesnici. 

Z výzkumu provedeného v absolventské práci vyplynulo, že záleží na a životním stylu a 

způsobu života daného jedince a na jeho postoji k životu jako takovému. Také by se dalo říci, 

že pokud bychom nespokojené seniory přestěhovali z města na vesnici a naopak, ne všichni 

se s touto danou situací dobře vypořádali. 

Dalo by se říci, že tato otázka může být dlouhodobého charakteru. 

Jinak bych ve své diskusi chtěla poděkovat všem dotazovaným za kvalitní odpovědi z jejich 

života a věřím, že mnohé jejich problémy s kterými se v dnešní době musejí potýkat, je tak v 

budoucnu pouze rozveselí. 

Ono se lehce řekne, jsem starý, ale je také důležité dožít kvalitně a spokojeně v kruhu 

rodinném, ale i přátel a mít pocit, že je člověk užitečný. 

Jak uvádím v teoretické části, stáří to je jediná spravedlnost na světě. 

Myslím si, v návaznosti na prodlužování délky života seniorů, je velice nutné, aby se jejich 

připomínky braly vážně, a aby toto prodlužování života mělo smysl. 

Jak jsem se přesvědčila při výkonu své praxe, zatím můžeme být spokojeni s poskytováním 

sociálních služeb. Ale také je nutno konstatovat, že vždy je možné něco vylepšit. Každý z nás 

bude jednou starý a určitě by si nepřál zjistit, že je na obtíž. 
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 Závěr  

Nejde jednoznačně říci, kde se seniorům žije lépe, zda na vesnici nebo ve městě. Vždy záleží 

na daném jedinci a jeho přizpůsobení dané situace a také v pohledu na životní styl. Svojí roli 

hraje i zvyk na prostředí, ve kterém člověk žije. Je pravdou, že život na vesnici bude jistě 

příjemný v období jara, kdy se vše probouzí ze spánku a rodí se nový život, naopak v zimních 

měsících se dostupnost služeb ještě zhorší. Co se týká dostupnosti služeb a kulturních akcí, 

tak to jistě bude vždy lepší ve městě. Seniorům odpadá ve městech dojíždění, jak za lékařem, 

tak na úřady. Ale musím také zmínit, že mnohdy městské kulturní akce nejsou pro seniory 

vždy dostupné. Jak je vidět, starší občané často vyhledávají akce v obchodních domech, které 

jsou zaměřeny na slevy. 

Často se stávají terčem nepoctivých obchodníků, z médií známých jako "šmejdi", kteří svými 

nekalými prodejními praktikami podvádějí seniory na předváděcích akcích. Poslední dobou 

se „šmejdi“ zabydlují i na internetu, protože každý druhý senior používá e-mail nebo hledá 

na internetu. Proto je nutné, aby se senioři více vzdělávali v počítačové gramotnosti a 

internetové bezpečnosti. 

Mezilidské vztahy jsou dány povahou a také do jisté míry i životním zklamáním. Problematiku 

seniorů na vesnici i ve městě vnímám z pohledu změn a vývoje společnosti. Tradiční modely 

vícegenerační rodiny existují spíše sporadicky, posouvá se věková hranice odchodu do 

starobního důchodu. Tím nemají čas a možnost pomáhat s vnoučaty a domácností, jak 

bývalo dříve zvykem, mění se celý chod rodiny. 

Jak již bylo uvedeno v úvodu, je péče o kvalitu života seniorů zahrnuta i do sociální politiky 

státu, Svazu důchodců ČR a dalších institucí. Záměrem je ucelený přístup k řešení 

problematiky stárnutí populace, koordinace a propojování jednotlivých strategií rezortů. A je 

to také na přístupu každého z nás. 

 

 

 

 



 36 

Резюме 

Жизнь сениоров в городе и в деревне 

 

Темой моей выпускной работы является жизнь сениоров в городе и в деревне. 
Эту тему я выбрала, так как я во время своей профессиональной практики с 
удовольсвием работала в учреждениях для сениоров и на основе моего сердечного 
отношения к пожипым людям. 

Я живу в семье, где вместе живут три генерации и я часто встречаюсь с тем, что 
пожилый человек имеет чувственное отношение к месту, где он родился, где жил. 

Целью моей работы было сравнить жизнь сениоров в городе и в деревне. 

Свою работу я разделила на часть теоретическую и на часть практическую. В 
теоретической части я определила процесс старения, его разделение, понятие сениор, 
его потребности, решения связаные с уходом из активной жизни на пенсию. Дальше я 
занималась доступностью основных и социальных услуг, культурного развлечения, 
образовательных программ для сениоров в городе и в деревне. 

В практической части я использовала анкету, где я становила 10 вопросов. Анкету я 
раздала 75 респондентам, её выполнило 52 сениора. Полученые данные я обработала 
в диагаммы. Показалось, что нельзя однозначно сказать, где жизнь сениоров лучше, в 
городе или в деревне. В данной обстановке это связано с отношением сениора к 
местности, где он живёт и их подходу к данному делу. 

Я думаю, что цель своей выпускной работы я выполнила. 

 

 

 

Ключевые слова: старение, сениор, социальные услуги, целевая группа, социальные 
потребности 
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PŘÍLOHY  : 

Vzor  dotazníku  
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DOTAZNÍK  
 
Dobrý den, 
jmenuji se Jana Štefany a jsem studentkou Vyšší odborné školy MILLS, s.r.o. Ráda bych Vás 
požádala o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je anonymní a bude použit pouze pro účely 
mé absolventské práce na téma život seniorů ve městě a na vesnici.  
 
Vaši odpověď označte prosím takto: X  
   
Za Vaši ochotu Vám předem děkuji 
 
  

1) Jste:      
 muž                  
 žena   

 
2) Kolik je Vám let?    

 60-70  
 71-80  
 81 a více  

 
3) Žijete:  

 ve městě   
 na vesnici  

 
4) Jste spokojen/a s prostředím ve kterém žijete (lidé, okolí, příroda…)? 

 ano  
 spíše ano 
 spíše ne 
 ne 
 nevím 

 
5) Jste  spokojen/a s dostupností sociálních služeb v místě Vašeho bydliště (pečovatelská 

služba, domov pro seniory, denní stacionář, poradenství,…)? 
 ano  
 spíše ano 
 spíše ne 
 ne 
 nevím 

 
 
 
 
 

 
6) Jste spokojen/a s dostupností služeb (obchody, restaurace, kadeřnictví, opravny,…) 

 ano  
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 spíše ano 
 spíše ne 
 ne 
 nevím 
 

7) Jste spokojen/a s dostupností kulturního, vzdělávacího a společenského vyžití (kino, 
divadlo, knihovna, společenské akce, přednášky,…)? 

 ano  
 spíše ano 
 spíše ne 
 ne 
 nevím 

 
8) Jste spokojen/a s dostupností lékařské péče? 

 ano  
 spíše ano 
 spíše ne 
 ne 
 nevím 
 

9) Jak hodnotíte svoji finanční situaci? 
 dobrá 
 spíše dobrá 
 spíše špatná 
 špatná 
 nevím 

 
10) Jste celkově spokojen/a v místě kde žijete?  

 ano  
 spíše ano 
 spíše ne 
 ne 
 nevím 

 

 


