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Úvod 
 
Za výběrem tématu stojí dlouhodobý zájem autorky o problematiku postavení seniorů 

v české společnosti a potřeba vyjádřit respekt vůči starším lidem, jejichž životní zkušenosti 

bývají dnes bohužel zatracovány, zapomínány, a dokonce zpochybňovány. Výběr tématu 

byl rovněž ovlivněn dlouholetou praxí autorky v oblasti poskytování sociálních dávek 

seniorům. Osobní zkušenost se seniory, s jejich problémy a starostmi, byla zřejmě 

nejsilnějším motivem k volbě tohoto tématu. 

 

Populační prognózy posledních let nabízejí pokaždé stejný závěr – Češi stárnou. Nikoli 

jako jednotlivci, ale jako společnost, populace a národ. Za několik desetiletí by Česká 

republika měla být dokonce jednou z populačně nejstarších zemí Evropy, což je obrovská 

výzva pro vládu, která tyto prognózy bude muset zohlednit na úrovni rodinné, sociální, 

bytové, zaměstnanostní, hospodářské i zdravotní politky.  

 

Bude to však výzva nejen pro vládu, ale pro celou společnost. Společnost, která již dnes 

trpí zatížeností předsudky a stereotypy o seniorech. Je potřeba otevřít diskuzi ohledně 

tohoto tématu, aby byla společnost připravena na populační změny, kterým v podstatě 

není možné se vyhnout.  Ageismus jako sociální objektiv naivně chránící mladší generace 

před nemocemi, stářím a strachem ze smrti (jež je snad nejčastějším zdrojem předsudků) 

teprve zažije svou největší výzvu. Společnost bude muset bojovat s náladami sílícího 

ageismu, věkové segregace, věkovými subkulturami, gerontofobií i s kapacitou služeb 

pro seniory. 

 

Tato práce představuje problematiku ageismu jako aktuálního tématu, jímž je třeba 

se zabývat. V první, teoretické, části práce dochází k vymezení základních pojmů 

spojených s ageismem a k upřesnění jeho teoretických východisek. Praktická část zahrnuje 

dotazníkové šetření, jehož cílem je zmapovat nálady ageismu a zkušenosti seniorů 

s ageismem u nás. Vymezení cílů práce a metodiky zpracování je obsahem následující 

kapitoly. 
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1. Cíl práce a metodika  

 
Primárním cílem této absolventské práce je představit problematiku ageismu v širším 

teoretickém a koncepčním rámci, a poukázat tak na jeho praktické aspekty. Dílčím cílem 

této práce je popsat stáří jako podstatnou etapu života, upozornit na nevýhody a těžkosti 

spojené s obdobím sénia a rovněž zmapovat oblasti, v nichž se senioři s ageismem mohou 

setkat a setkávají. 

 

V první, teoretické části, dochází ke konceptuálnímu vymezení termínů stáří, stárnutí, 

ageismus a k popisu teoretických východisek spojených s ageismem. Po vytvoření 

teoretického zázemí pro tvorbu praktické části následuje identifikace oblastí, kde lze 

nejčastěji ageismus pozorovat. 

 

Praktická část práce představuje kvantitativní výzkum v podobě dotazníkového šetření, 

které svým obsahem navazuje na předchozí teoretická východiska. Kvantitativní výzkum 

byl zvolen díky jeho schopnosti kvantifikovat data a interpretovat sociální realitu skrze 

numerizaci. Je schopen testovat hypotézy lépe než kvalitativní výzkum a je možné 

výsledky (při testování velkých skupin) zobecnit na celou populaci [HENDL, 2005]. 

 

Cílem výzkumu je postihnout vnímání ageismu ze strany samotných seniorů. Vzhledem 

k charakteru respondentů byl zvolen stručný samovyplňovací dotazník složený z velmi 

jednoduchých uzavřených otázek se záměrně nastavenou čtyřbodovou škálou. 

V navazující diskuzi jsou shrnuty závěrečné argumenty. 
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2. Teoretická východiska ageismu 
 
Cílem této kapitoly je představit teoretická východiska ageismu. V rámci kapitoly bude 

věnována pozornost vymezení pojmu stáří, sociální stárnutí, biologické stárnutí a také 

konceptům, jako je např. teorie stárnutí, změna postavení seniorů ve společnosti či 

demografické změny. 

 

2.1 Stáří a stárnutí 

 
Stáří vnímá většina lidí jako poslední, smutné a temnější období života, které nemá už co 

nabídnout. V odborné literatuře však převažují názory, že se období stáří nesmí vnímat 

jako ´příprava na smrt´ a nesmí se jednat s každým seniorem jako s nemocným 

a nemohoucím. Psychologický slovník sice definuje stáří jako „konečnou etapu geneticky 

vyměřeného trvání života“, nicméně to neznamená, že by se člověk v období stáří nemohl 

rozvíjet a užívat si život [HARTL; HARTLOVÁ, 2004, s. 562].  

 

Stáří lze časově ohraničit dvěma body. Horní hranici tvoří samozřejmě smrt. Spodní 

hranice je však dána v podstatě individuálně v souvislosti se zdravotním stavem, fází 

profesní kariéry, genetickými dispozicemi, životními aspiracemi apod. Tyto jevy, které 

se dlouhá léta krystalizují a kumulují, v jeden okamžik vyvrcholí, překročí pomyslnou 

hranici a posunou člověka do období stáří.  

 

V dnešní společnosti je stáří démonizováno jako něco, co je ošklivé, netvárné, zaostalé, co 

neoddělitelně a nevyhnutelně vede ke smrti. Média jsou plná tipů na štíhlou linii, reklam 

na omlazující přípravky a propagací mladých dokonalých těl. Jak se v takovém světě asi cítí 

senioři? Mládí však není synonymem zdraví, stejně jako stáří není synonymem nemoci. 

Tlak na mladistvost fyzické schránky jde na úkor vnitřní kvality člověka. „Být již přestává 

znamenat vnitřní svět člověka, jeho duši, lidství, ale znamená člověka jako produkt 

designéra, vizážisty, plastického chirurga, kosmetického průmyslu, přípravků na hubnutí, 

technologií fitnes centra, solária“ [KOLESÁROVÁ; SAK, 2012, s. 14].  
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2.1.1. Periodizace stáří a stárnutí 

 

Cílem této podkapitoly je představit a velmi stručně charakterizovat etapy stáří. Jednou 

z příčin ageismu totiž může být i nepochopení toho, jakými změnami člověk prochází 

při přechodu z produktivního věku do postproduktivního. Odborná literatura nabízí řadu 

rozdělení vzhledem ke své specializaci. Jinak se na člověka dívá biologie, jinak sociologie, 

sociální psychologie, sociální komunikace a další obory. Tato práce vychází z tradičního 

rozdělení období stáří na stáří biologické, kalendářní a sociální.1 

 

• Biologické stáří je dáno nevratnými negativními fyziologickými změnami 

souvisejícími s poklesem síly, váhy, výšky či zpomalením metabolismu. 

 

• Kalendářní stáří je jakýmsi sociálním konstruktem, dohodnutým věkem, 

od kterého je člověk pro sociálně demografické účely považován za seniora. 

 

• Sociální stáří představuje souhrn změn v oblasti socioprofesního statutu 

a sociálních rolí. Jeho počátek bývá spojen s odchodem do důchodu, kdy se 

člověk musí vyrovnat s rolí penzisty, která je obvykle spojena i s poklesem 

životní úrovně [ČEVELA A KOL., 2012]. 

 

WHO (World Health Organization – Světová zdravotnická organiazce) člení stáří takto:   

• Rané stáří  60 – 74 let; 

• vlastní stáří 75 – 89 let; 

• dlouhověkost 90 a více let [MLÝNKOVÁ, 2011]. 

 

Období stáří může činit až 30% života, což je velmi významná část, proto je nutné věnovat 

se problematice stáří jako nečemu, co se týká všech, nikoli jen současných seniorů. 

                                                 
1 Mnoho textů vychází rovněž z rozdělení podle vývojové psychologie založené na Freudovi. Taková 
periodicita obsahuje následující fáze: prenatální období (mezi početím a narozením), novorozenecké období 
(0-1 rok), kojenecké a batolecí období (1-3 roky); předškolní období (3-6 let); mladší školní období 
(6 až zhruba 12 let); období dospívání (12-18 let); časná a střední dospělost (nejčastěji 18-40); pozdní 
dospělost (40-60) a stáří (60 až do smrti) [LANGMAJER; KREJČÍŘOVÁ, 2006]. 
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2.1.2. Teorie stárnutí 

 

Každý člověk stárne jinak. U někoho jsou involuční změny patrné dříve, u někoho později. 

Celý biologický proces stárnutí ovlivňují genetické faktory i zevní prostředí. Vědci z celého 

světa již desítky let pátrají po příčinách stárnutí; genech a buňkách, které lze ovlivnit, 

a prodloužit tak život. Dosavadní teorie lze stručně shrnout následujícím odstavcem. 

 

Teorie o působení zevních vlivů je jednou z ekologických teorií. Její podstatou je teze, 

že lidé stárnou díky zevním vlivům prostředí. Teorie volných radikálů patří mezi teorie 

stárnutí pohybující se na buněčné, chemicko biologické úrovni. Negativní účinky volných 

radikálů na organismus byly již mnohokrát potvrzeny. I proto se v médiích neustále 

propagují různé antioxidanty, které mají buněčné membrány omlazovat právě tím, 

že neutralizují volné radikály. Genetická teorie tvrdí, že „délka života je předem geneticky 

naprogramována“ a lidé ji nemohou ovlivnit [MLÝNKOVÁ, 2006, s. 14]. A konečně 

imunologická teorie, jejíž podstata tkví v působení autoimunitních procesů, tedy 

v postupném selhávání vlastního imunitního systému. 

 

Součástí sociálně zaměřených teorií stárnutí jsou i způsoby, jak se s vlastním stářím 

vyrovnat. Senioři mohou ke svému stáří přistoupit jedním z následujcícíh způsobů: 

 

• Konstruktivní přístup spočívá v kladném postoji k životu, kdy se senior 

nevzdává svých zájmů ani se nepřestává zajímat o dění okolo sebe.  

• Obranný přístup zaujímají většinou aktivní lidé z vyšších pozic, jež se nemohou 

vyrovnat s úbytkem sil, strachem z nemocí a konečností své kariéry. 

• Závislý přístup volí pasivní senioři, kteří byli navyklí na péči ostatních. 

• Nepřátelský přístup zaujímají lidé konfliktní, agresivně jednající a mrzutí. 

Bývají osamělí a mívají neshody v rodině. 

• Sebenenávistný přístup mívají pesimističtí senioři, kteří mají pocit 

promarněného života. U této skupiny hrozí riziko sebeublížení, proto je 

důležité se jim věnovat [MLÝNKOVÁ, 2006]. 
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2.1.3. Tři dimenze stárnutí 

 

Stárnutí je obecně „specifický, nezvratný a neopakovatelný biologický proces, který je 

univerzální pro celou přírodu a jehož průběh je nazýván životem“ [MALÍKOVÁ, 2011, s. 15]. 

Stárnutí lidí lze pak chápat jako „souhrn pochodů, především biofyziologických, 

probíhajících v čase. Jde o biologickou zákonitost, jejíž podstatou jsou postupné 

biofyziologické změny v organismu. Nevratnost těchto změn způsobuje zánik organismu, 

smrt“ [tamtéž].  

 

Ve stáří tedy dochází k nevyhnutelným fyziologickým i psychologickým změnám. Nicméně 

i tyto procesy probíhají značně individuálně. Jejich nástup závisí na řadě ovlivnitelných 

i neovlivnitelných faktorů. 

 

Biologické aspekty stárnutí 

Stárnutí je samozřejmě spojeno s úbytkem fyzických sil a poklesem výkonnosti 

a zdatnosti. Nicméně průběh stárnutí není unifikovaným procesem, nýbrž „závisí 

na interakci dědičných předpokladů a důsledku různých vnějších vlivů, které se v průběhu 

života stárnoucího člověka postupně nakumulovaly“ [VÁGNEROVÁ, 2007, s. 311].  

 

Biologické změny postihnou ve stáří většinu orgánových soustav, přestože nejvíce 

viditelné jsou tyto změny na kůži a pohybovém ústrojí. V kožním ústrojí dochází ke snížení 

činnosti mazových žláz a schopnosti kůže zadržovat vodu. Pohybové ústrojí disponuje 

menším množstvím svalové hmoty. V kardiovaskulárním systému dochází ke snížení 

činnosti srdce, a tím k horšímu zásobování orgánů krví. V respiračním systému dochází 

ke snížení pružnosti plic, tedy ke zhoršenému dýchání. Trávicí systém produkuje méně 

enzymů k trávení, nervový systém pak snižuje psychomotorické tempo, čímž dochází 

ke zpomalení reakcí na podněty. Vylučovací systém je postižen sníženou aktivitou ledvin. 

V neposlední řadě dochází k degeneraci smyslového vnímání díky atrofickým změnám, 

ztrátě pružnosti čočky apod. [KLEVETOVÁ; DLABALOVÁ, 2008]. 
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Psychologické aspekty stárnutí 

Biologické aspekty stárnutí jsou neoddělitelně spojeny s psychologickými změnami, a to 

nejen díky prožívání nemocí. Ve stáří dochází ke snížení kognitivních a gnostických funkcí; 

senioři díky tomu více zapomínají, nejsou schopni si rychle vybavovat myšlenky 

či zapamatovat nové informace. Snižuje se celková emoční stabilita, dochází k výkyvům 

nálad a s nimi spojené proměnlivosti v názorech a postojích.  

 

Někteří senioři proto často mění své požadavky, aniž by své jednání dokázali racionálně 

odůvodnit. Dochází rovněž ke změnám priorit, poklesu zájmu v určitých oblastech života – 

spíše společenských. Naopak vzrůstá potřeba blízkosti, duchovní intimity a lásky. Senioři 

se velmi orientují na rodinu a zdraví, mají potřebu dělit se o pocity a životní zkušenosti 

intenzivněji než dříve, což je dáno potřebou balancovat, posuzovat svůj život a hodnotit 

ho s odstupem [MALÍKOVÁ, 2011]. 

 

 

Sociální aspekty stárnutí 

Úbytek sociálních kontaktů, strach z osamělosti, zhoršení životního stylu, vliv ageismu, 

sociální izolace či případně smrt partnera jsou významné sociální aspekty stárnutí, jež mají 

logicky vliv i na psychiku. Senioři nutně nemusí kritizovat sociální realitu, jen se na ni 

nedokážou adaptovat, protože jejich sociální realita je ta, kterou oni tvořili a prožívali. 

V té mají své kořeny a ideály. Konfrontace s novou dobou pak způsobuje vnitřní odcizení, 

jež může vést k současným stereotypům.  

 

„Svou sociální aktivitou se podílely (starší generace, pozn. autora) na sociálních změnách, 

jejichž souhrnem je sociální realita nové kvality. Ta je částečně realizací vizí a ideálů této 

generace, částečně představuje realitu generačním ideálům odcizenou. (…) Starší 

generace proto prožívá sociální zkušenost rozporně, částečně je této realitě odcizena, 

částečně ji prožívá jako generační seberealizaci“ [KOLESÁROVÁ; SAK, 2012, s. 43].   
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2.2 Senioři a společnost 
 

„Senior je člověk v završující životní fázi se specifickým postavením ve společnosti“ 

[KOLESÁROVÁ; SAK, 2012, s. 25]. Je to skupina lidí, kteří, přesto že jsou velmi heterogenní 

skupinou, spojují je jisté vzorce chování, preference, očekávání a hodnoty. Představa 

seniora je ve splečnosti spojena s množstvím volného času, cestováním, odpočinkem 

a relaxací, absencí zaměstnání a nutného ranního vstávání, radostnou prací na zahradě 

apod. Jak jsou vlastně senioři vnímáni společností? 

 

Období stárnutí přináší mnoho změn i v oblasti společenské. S odchodem do důchodu se 

mění identita seniora, narození vnoučat přináší novou sociální roli a nezřídka dochází i 

ke změně bydliště, a tedy ke změně sociálních kontaktů a prostředí. Společnost vnímá 

seniory po svém, stejně jako senioři po svém vnímají společnost. Dvouciferné číslo 

znamenající věk zařazuje člověka do kontextu úředního, formálního i časového. Sociální 

status ´senior ´ s sebou nese řadu výhod i nevýhod, mezi které patří bohužel i ageismus.  

 

Následující část textu představí kapitoly věnující se seniorům ve společenském kontextu. 

První část této kapitoly postihne změny postavení seniorů ve společnosti během 

posledních staletí. Další podkapitola se věnuje demografickým změnám v populaci a vlivu 

demografických a populačních změn na skupinu seniorů v kontextu ageismu. Poslední část 

tohoto tematického okruhu se zaměřuje na kvalitu života seniorů jako na samostatné 

výzkumné téma.  

 

Celkově tento tematický orkuh představuje teoretické zázemí pro vysvětlení ageismu. 

Jeho cílem je představit oblasti, které určují společenské role. Pátrá po příčině myšlenek 

o stařecké neužitečnosti, poklesu životní úrovně, faktické ztrátě prestiže seniorů apod.  
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2.2.1. Proměny postavení seniorů v rodině a společnosti 

 

V období antiky, v mnoha domorodých kmenech, u Indiánů apod. byli senioři považováni 

za ´moudrou stařešinu´, která měla za úkol rozhodovat o osudu celého společenství. 

Tento ideál stáří jako moudrosti se dnes jeví jako přežitek. Co se změnilo, že se senioři 

z této výsadní pozice dostali téměř až na okraj rodiny a mnohým hrozí sociální vyloučení? 

 

Rodinu lze charakterizovat jako sociální skupinu přítomnou ve všech kulturách jako základ 

společnosti. Do 19. století byla rodina chápána jako přirozená jednotka, od té doby však 

sociální vědci rodinu považují za instituci. V průběhu posledních dvou staletí se rodina 

stále zužuje, což je dáno jednak objektivními podmínkami, jednak změnou postavení 

dítěte, které se (namísto seniora) stává v rodině ´králem´ [DE SINGLY, 1999].  

 

V tradiční společnosti (zhruba do konce 18. století) rodiny žily v tzv. rodinném 

hospodářství. Rodina plnila funkci emocionální, vzdělávací i ekonomickou. Žilo se 

minimálně ve třígeneračních domech a celá rodina byla zapojena do práce na společném 

hospodářství. O rodině, úrodě, sňatcích apod. rozhodovali ti nejstarší. 

 

V 19. až 20. století se hovoří o moderní rodině, kdy do centra pozornosti vstupuje 

ideologie manželství. Během 60. až 80. let minulého století zaznamenal vývoj rodiny 

dramatický posun. Díky sexuální revoluci, demografickým vlnám, ale i díky snižování 

porodnosti a realizaci porodnosti mimo manželství se rozrostla variabilita rodinných 

forem. Rodiče s dětmi se odpoutali od prarodičů, kteří již do jejich svazku nemohli 

zasahovat, jak tomu bylo dříve. 

 

Dnešní, postmoderní rodina, je synonymem individualizace. Staví na partnerství, ale už ne 

na budování mezigeneračních pout. Rodiny stále více přesouvají zodpovědnost za péči 

o seniory na stát. Senioři se tak dostávají na pomyslný okraj rodiny. Jejich mínění již není 

pro rodinu určující, jejich zkušenosti jsou považovány za zastaralé. I z toho může posléze 

vyrůstat ageismus [MOŽNÝ, 1999]. 
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2.2.2. Demografické změny v ČR 

 

V České republice se postupně mění věková struktura obyvatelstva tak, že se zvyšuje podíl 

osob starších 60 nebo 65 let a snižuje se podíl osob mladších 15 let. Tomuto fenoménu se 

říká demografické stárnutí populace neboli ageing. Jeho příčinou je snižující se porodnost, 

a to dlouhodobě pod hranici prosté reprodukce.2 Následující graf znázorňuje vývoj úhrnné 

plodnosti v letech 1950-2011. V tomto dlouhém časovém horizontu ukazatel vyjadřuje 

průměrný počet živě narozených dětí na jednu ženu.3 

 

 

Graf 1 Vývoj úhrnné plodnosti v letech 1950-2011 [ČSÚ, 2012]. 

 

Zhruba od 80. let 20. století se plodnost snížila pod hranici prosté reprodukce (2,1), což je 

příčinou demografického stárnutí populace a následně snižujícího se počtu obyvatel. 

Pokles obyvatel není v ČR patrný díky vysoké migraci, která se velmi výraznou měrou 

podílí na celkovém počtu obyvatel [ČSÚ, 2012].  

                                                 
2 Hranice prosté reprodukce (tzv. replacement level) je stanovena na 2,1. „Zajišťuje prostou reprodukci 
populace bez početních změn, ovšem za předpokladu nízké úmrtnosti. Klesne-li pod tuto hodnotu, početní 
stav populace se v dlouhodobém pohledu snižuje a naopak“ [KALIBOVÁ, 1997]. 
3 Data z ČSÚ statisticky nezohledňují úmrtnost žen v reprodukčním období, které je stanoveno od 15-49 let. 
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Typ věkové struktury, kdy lidé v postreprodukčním věku převažují nad skupinou dětské 

složky, se nazývá regresivní. Regresivní věková struktura převažuje ve většině vyspělých 

zemí. Původcem však nejsou jen demografické ukazatele, ale i dvě světové války, 

hospodářská krize, změna společenského uspořádání atd. [KALIBOVÁ, 1997].  

 

Příčinu demografického stárnutí populace, tedy stále se zvyšujícího podílu seniorů 

ve společnosti, nelze spatřovat jen v rozmachu používání antikoncepce, zvýšenému počtu 

interupcí, dobrovolné bezdětnosti žen či snižující se porodnosti. Příčinou je i prodlužování 

střední délky života.4 V roce 1920 byla naděje dožití u mužů 47 let a u žen 49,6 let. V roce 

1950 se naděje dožití zvýšila na 62,3 u mužů a 67 let u žen. V roce 1996 naděje dožití 

překročila hranici 70 let a dnes se pohybuje u mužů kolem 74,7 let, a u žen dokonce 

80,7 let. Hranice 80 let u naděje dožití žen byla překročena již v roce 2008 [ČSÚ, 2012].  

 

Délka života je samozřejmě dána i geneticky, stavbou těla a pohlavím. Nicméně 

neopomenutelný je vliv prostředí, v němž lidé žijí a jejich životní styl. Příčiny stále se 

prodlužujícího života lze shrnout do těchto bodů:  

• Zdravotní péče: zvyšující se počet a efektivita léků, jejich dostupnost, zvyšující 

se kvalita zdravotní péče a její široká dostupnost. 

• Stravování a životní styl: rostoucí počet organizací a programů zaměřených 

na aktivní stáří, vzdělávání seniorů, jejich pohybové aktivity apod. 

• Hospodářství: díky sociálně politickým opatřením je chudobou ohroženo 

mnohem méně lidí než v minulosti, přestože se mnoho seniorů této hranici 

blíží [KOLESÁROVÁ; SAK, 2012]. 

 

Demografické stárnutí je většinou nesprávně vnímáno jako negativní jev, což může vést 

až k ageismu, který narušuje mezigenerační soudržnost. Problematika stárnutí populace je 

většinou redukována na nutnost reformy důchodového systému, což ke zkvalitnění života 

seniorů rozhodně nestačí. Neměl by být přehlížen potenciál seniorů, a to jak v oblasti 

ekonomické či sociální, tak v oblasti vědy a techniky. 

                                                 
4 O střední délce života se hovoří také jako o naději dožití. Představuje „pravděpodobnost člověka v určitém 
věku, že bude žít určitý počet let a dožije se určitého věku“ [KOLESÁROVÁ; SAK, 2012, s. 91]. 
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2.2.3. Kvalita života seniorů jako výzkumné téma 

 

Ministerstvo práce a sociálních věci představilo v roce 2008 dokument Kvalita života 

ve stáří - Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012. Cílem tohoto 

programu bylo zlepšit životní a pracovní podmínky, zdravotní péči a sociální ochranu 

pro nejstarší členy společnosti. Nejen vládní instituce, ale i řada neziskových organizací 

usiluje o zkvalitnění života seniorů s cílem posílení mezigenerační soudržnosti, motivaci 

k celožitovnímu vzdělávání a aktivitě [MPSV, 2008]. 

 

Zaměření se na kvalitu života seniorů patří k hlavním tématům geriatrie a gerontologie.5 

Kvalita života seniorů je determinována přímými i nepřímými faktory. Mezi přímé lze 

zařadit genetické dispozice, životní styl a prostředí, dostupnost a kvalitu zdravotnických 

služeb. Nepřímé jsou např. kulturní tradice, hierarchie hodnot, hodnota života a zdraví, 

vyspělost společnosti i politický systém [ČEVELA A KOL., 2012].  

 

V mezinárodním měřítku se nejčastěji na hodnocení kvality života seniorů používají 

výzkumné nástroje Světové zdravotnické organizace WHOQOL-OLD.6 V rámci tohoto 

nástroje probíhá šetření ve 22 zemích na mnoha tisících seniorech. Mezi testované oblasti 

patří i kvalita života seniorů v prostředí pečovatelských domů. Testuje se asistence rodiny, 

životní aktivity, sociální opora, příležitosti, emocionální stres i celkové duševní zdraví. Dále 

se hodnotí úroveň léčby nebo celková úroveň poskytovaných služeb [GURKOVÁ, 2011]. 

 

V domácím prostředí probíhají rovněž pravidelné výzkumy. Výzkumy jsou poměrně 

podrobné a věnují se nejen zdravotní oblasti, ale také oblasti sociální; co dělají senioři 

ve svém volném čase, jak často se stýkají se svou rodinou a přáteli apod. Tabulka č. 1 

reprezentuje výsledky zkoumání volnočasových aktivit seniorů a znázorňuje, kterým 

aktivitám se senioři věnují a jak často.  

 

                                                 
5 „Klinická gerontologie se také nazývá geriatrie. (…) Závažným úkolem geriatrie je formulování zdraví, 
především funkčního zdraví, a tím i normy ve stáří“ [ČEVELA A KOL., 2012]. 
6 WHOQOL = World Health Organization Quality of Life; Světová zdravotnická organizace Kvalita života. 
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Volnočasová aktivita 31-45 61-70 71 a více let 

Sledování televize 4,5 4,7 4,7 

Poslech rozhlasu 4,0 4,2 4,2 

Četba knih 2,8 3,2 3,5 

Procházky venku 3,2 3,1 2,9 

Práce s počítačem 4,0 2,3 1,4 

Práce na zahradě 2,6 3,2 2,8 

Návštěva kaváren 3,1 2,6 2,0 

Sexuální aktivity 3,6 2,1 1,3 

Tabulka 1 Volnočasové aktivity věkových skupin (vl. zp., zdroj dat: KOLESÁROVÁ; SAK, 2012, s. 102). 

 

Respondenti měli odpovídat na škále 1 až 5, přičemž 1 znamená ´nikdy´a 5 ´denně nebo 

téměř denně´. Hodnoty v tabulce představují průměrné hodnoty za jednotlivé kategorie. 

Do tabulky byla zařazena i skupina mladších lidí, aby byl patrný rozdíl v trávení volného 

času. Nejčastěji se čeští senioři věnují sledování televize, poslechu rozhlasu a práci 

na zahradě. Nejméně pak práci s počítačem a sexuálním aktivitám. 

 

Graf v příloze č. 1 znázorňuje další volnočasové aktivity; návštěvy přátel a pobyt v přírodě 

a turistiku. Testována byla věková skupina 61-70 let a 71 a více let, aby bylo patrné, co se 

vzrůstajícím věkem převažuje. Graf a jeho interpetace se nachází na str. 47.  

 

Co se týče sociálních kontaktů, senioři dávají přednost návštěvám přátel doma. Rádi 

připravují pohoštění a diskutují různá témata. Podle průzkumu se však nejedná pouze 

o témata typu ´co dávali v televizi´, ale senioři se pravidelně scházejí, aby si vyprávěli 

o literatuře, přírodě, historii, kultuře apod. Oproti mladším generacím charakterizuje život 

seniorů i delší pobyt v přírodě. Lze odhadovat, že současná generace znalé počítačových 

her a kyberprostoru se ve stáří tolik procházkám a turistice věnovat nebude a kvalita 

života seniorů bude v budoucnu v tomto ohledu, který se podílí na udržování zdraví, 

klesat [KOLESÁROVÁ; SAK, 2012]. 



 

 19

2.3 Ageismus 
 

Sociální vědci rozlišují dva typy nerovností: sociálně kulturní a sociálně ekonomické 

nerovnosti. Nerovnost lze obecně chápat jako vztah, který vzniká na základě nějakých 

rozdílů mezi účastníky tohoto vztahu, přičemž podstatou není rozdíl samotný. Nerovnost 

představuje asymetrický vztah, kdy je jedinec nebo určitá skupina jedinců znevýhodněna 

oproti jiným jedincům nebo skupinám. 

 

V pozadí sociálně ekonomických nerovností stojí dělba práce, zatímco v pozadí sociálně 

kulturních nerovností stojí hodnoty společnosti a její kultura. Tyto druhy nerovností spolu 

v sociální praxi velmi úzce souvisí. „V moderní společnosti nižší sociokulturní status snižuje 

možnosti uplatnění na trhu práce. (…) Nicméně socioekonomickou a sociokulturní 

nerovnost zkoumají sociologové odděleně jako dva samostatné problémy“ 

[ŠANDEROVÁ, 2000, s. 24].  

 

Nerovnosti plynoucí z věku se řadí mezi sociálně kulturní nerovnosti a jsou dány 

rozdílnými šancemi příslušníků různých věkových skupin. Taková nerovnost je subjektivní 

interpretací (či sociální konstrukcí) přirozeného rozdílu (věku) a výrazným způsobem 

ovlivňuje lidské jednání. Předsudky spojené s nerovnostmi plynoucími z věku a jednání 

založené na těchto předsudcích lze chápat jako ageismus.  

 

Tento termín však nelze jednoznačně a jednoduše vymezit. Současná sociální i politická 

věda nenachází na otázku ´co je ageismus´ jednoznačně shodnou odpověď. Ageismus je 

jev, který probíhá jak na individuální úrovni, tak na úrovni strukturální a při jeho 

vymezování je potřeba zohlednit obě roviny.  

 

Poprvé termín ageismus použil Robert N. Butler koncem 60. let 20. století v USA. Sám 

autor pojmu představil termín jako nejednoznačný s potřebou užšího vymezení. V dalších 

letech a desetiletích se jiní autoři snažili shrnout podstatu ageismu do jednoduché 

definice, a proto je dnes možné setkat se s různými přístupy [POKORNÁ, 2010]. 
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2.3.1. Konceptuální vymezení ageismu 

 

Butlerova původní definice chápe ageismus jako „…proces systematického 

stereotypizování a diskriminace lidí pro jejich stáří, které je manifestováno širokým 

spektrem fenoménů (např. otevřená averze, vyhýbání se kontaktu) a stává se jednou 

účelnou metodou společnosti propagovat tento pohled na starší osoby s cílem setřást část 

vlastní zodpovědnosti vůči nim“ [POKORNÁ, 2010, s. 69-70]. 

 

Palmore chápe ageismus jako „jakýkoli předsudek nebo diskriminaci proti nebo 

ve prospěch věkové skupiny“ [VIDOVIČOVÁ, 2008, s. 112]. Vymezuje tak ageismus jako 

obecné znevýhodňování kvůli věku, nikoli znevýhodnění jen starších osob. V praxi lze 

jednoznačně uplatnit i tento koncept, např. ageismus vůči mladým lidem, kteří aspirují 

na manažerské pozice v zaměstnání. Mladý člověk může mít potíže začlenit se do staršího 

kolektivu, kde má plnit pozici vedoucího pracovníka, a to bez ohledu na jeho inteligenci, 

odbnornost, praktické zkušenosti apod. Velmi často se mladí lidé v manažerských pozicích 

dostávají do nepříjemných situací, protože starší spolupracovníci v roli podřízených mají 

problém přijmout někoho takového jako nadřízeného, jemuž musejí zodpovídat svou 

práci a plnit jeho požadavky. 

 

V Palmorově vnímání ageismu hrají důležitou roli postoje založené na stereotypech vůči 

určité věkové kategorii a negativním jednání s lidmi odmítané věkové skupiny. Ageismus 

podle Palmera je tedy věkově podmíněnou diskriminací. Ta vychází z předpokladu, 

že jedinci reprezentující určitou věkovou kategorii (např. senioři), jsou rozdílní nejen svým 

věkem, ale rovněž jinou, a zpravidla se tímto myslí nižší, společenskou či lidskou 

hodnotou.  

 

V rámci ageismu pak rozlišuje youthismus a adultismus. 

• Youthismus – z angl. youth (mládí), tedy diskriminace mladých; 

• adultismus – z angl. adult (dospělý), tedy diskriminace dospělých 

[POKORNÁ, 2010].  
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Dilema ohledně definice ageismu není doposud vyřešeno, a tak se lze i v odborné 

literatuře setkat s různými definicemi. Vidovičová přichází s poměrně komplexní definicí: 

„Ageismus je ideologie založená na sdíleném přesvědčení o kvalitativní nerovnosti 

jednotlivých fází lidského životního cyklu manifestovaná skrze proces systematické, 

symbolické i reálné stereotypizace a diskriminace osob a skupin na základě 

chronologického věku a/nebo na jejich příslušnosti k určité kohortě/generaci“7 

[VIDOVIČOVÁ, 2008, s. 113]. 

 

Sociologický slovník ageismus vymezuje souhrnně jako diskriminaci „jedinců nebo skupin 

na základě věku. Většinou se týká věkových skupin, které nedosahují nebo přesahují 

určitou věkovou hranici. Může být spontánní, nebo systémový. Většinou se v této 

souvislosti hovoří o diskriminaci starších lidí. (…) Ageismus brání mladším generacím 

identifikovat se se staršími lidmi jako lidskými bytostmi“ [JANDOUREK, 2012, s. 14]. 

Sociologický slovník ve svém výkladu ageismu rovněž otevřeně popisuje rizika, která 

ageismus může seniorům přinést, jako je např. zkreslené vnímání sebe sama, pocit 

méněcennosti apod. 

 

Možností, jak ageismus pojmout, existuje tedy více. Mají však podobnou podstatu; 

diskriminaci z důvodu věku. V této práci, která se zabývá seniorskou věkovou kategorií, 

bude s ageismem pracováno jako s postojem založeném na stereotypech o seniorech. 

Takto vyložený ageismus znamená negativní vymezování se vůči seniorům a považování 

starších osob za méně společensky či lidsky hodnotné, nesvéprávné a neschopné 

splečnosti nabídnout jakoukoli přidanou hodnotu, ekonomickou produkci či jiný přínos. 

Následující část práce představí oblasti, v nichž je možné se s ageismem setkat. 

 

                                                 
7 Sociologický slovník vymezuje generaci jako „seskupení příbuzných věkových skupin, které prošly 
socializačním procesem v podobných historických a kulturních podmínkách. Doba trvání jedné generace je 
přibližně 25 – 30 let“ [JANDOUREK, 2007, s. 91]. Slovník sociální práce uvádí poněkud odlišnou definici 
generace: „Tento pojem má dva významy. Buď je jím míněna skupina dvou osob s týmž rokem narození, 
pro niž je používán i pojem kohorta, nebo skupina narozená ve stejném období, která je charakteristická 
podobným životním stylem díky tomu, že vyrůstala za shodných podmínek.  Pro generaci v širším slova 
smyslu je možné užívat i označení pokolení“ [MATOUŠEK, 2008, s. 65].  
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2.3.2. Příčiny a zdroje ageismu 

 

Zdrojem ageismu, stejně jako zdrojem jiných stereotypů a předsudků, jsou mýty 

a nesprávné uvažování o diskriminované skupině. Následující přehled uvádí nejčastější 

mýty, z nichž vyrůstá ageismus. 

 

• Mýtus falešných představ: senior potřebuje jen materiální zajištění, a pokud 

ho má, musí být spokojen. Pravdou však je, že hmotné záležitosti nestojí 

na žebříčku hodnot seniorů tak vysoko jako na žebříčcích hodnot mladých. 

Senioři se více orientují na duchovní hodnoty, rodinu apod. Hromadění 

majetku je nezajímá, protože jsou si vědomi své konečnosti. Chtějí proto 

poslední část svého života prožít v klidu a s lidmi, které mají rádi. 

 

• Mýtus homogenity: všichni senioři jsou stejní; mají šedivé vlasy, vrásčitou 

kůži, stejné potřeby. Naopak - senioři jsou stále individualitami a jsou velmi 

odlišní, protože se jejich osobnost krystalizovala desítky let. Každý má svůj 

nezaměnitelný životní příběh, z něhož se lze učit. 

 

• Mýtus neužitečného času: senioři nepracují, proto nejsou pro společnost 

přínosem. Ekonomická podstata tohoto předsudku je velmi nesolidární. 

Senioři přispívali společnosti desítky léty své práce a ve svém věku mohou 

pomáhat s výchovou vnoučat, vyučovat a být rádcem těm, kteří jsou 

v produktivním věku a nemají dost zkušeností. 

 

• Mýtus o senilitě a neschopnosti: senioři jsou senilní, zapomětliví a neschopní 

se učit. Zhoršené kognitivní vnímání samozřejmě je typickým projevem stáří, 

nicméně demencí, Alzheimerovou chorobou a sklerózou netrpí většina 

seniorů. Naopak, většina seniorů se těší plnému mentálnímu zdraví. 

Až 60% seniorů je se svým zdravotním stavem spokojeno [MALÍKOVÁ, 2011]. 
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Co je tedy pravou příčinou ageismu? Tyto stereotypy stojí na averzi k seniorům a snižují 

pak jejich kvalitu života. Všeobecná představa lidí je spojena s tím, že život ve stáří 

již nemůže nabídnout nic nového, je díky nemocem problematický a obtížný. Ageismus 

může vyrůstat i z následujících tvrzení: stáří žen a mužů se neliší, všichni důchodci jsou 

stejní, všichni senioři jsou nemocní apod.  

 

Původ těchto myšlenek však tkví v těch, kteří jsou nositeli předsudků. Mají strach ze smrti 

a chybně smrt synonimizují se stářím. Východní filozofie smrt chápe jako součást života, 

kdežto v západní společnosti je smrt asociována s výrazy jako absolutní konec, ztráta, 

bolest, drama, selhání lékařů, nehoda apod. Lidé v seriálech a filmech sledují pomalé 

umírání, neúspěšné pokusy o záchranu života, jako by to bylo něco věčného. I proto 

se v zemích jako je Čína, Japonsko či Thajsko ageismus nevyskytuje tolik, jako v zemích 

se západní kulturou [JIRÁSKOVÁ, 2005]. 

 

Lidé s ageistickým postojem vůči seniorům hodnotí ostatní podle jejich produktivity 

a ekonomického potenciálu, přičemž se velmi zapomíná na to, že senioři mají svá léta již 

odpracována. „Počáteční a konečná životní etapa, tedy období dětství a stáří, jsou podle 

ekonomických měřítek chápány jako tzv. neproduktivní“ [MALÍKOVÁ, 2011, s. 39]. U dětí je 

neproduktivita tolerována, protože je produktivní období teprve čeká. Senioři však své 

produktivní období již ukončili. Nesmí to ale znamenat, že rovněž skončili jako hodnotné 

bytosti, schopné společnosti přispět jinak. 

 

Příčiny ageistických myšlenek souvisí i s propagovaným kultem krásy a mládí. Stáří je 

spojováno s vráskami a pigmentovými skvrnami na těle, které jsou hodnoceny jako 

ošklivé. Mládí jako ideál společnosti je však velmi zavádějící koncept. Když byla střední 

délka života 49 let (viz kapitola 2.2.2), člověk nad 40 let byl automaticky považován 

za starého, protože mu zbývalo jen pár let života. V dnešní době dokonce některé ženy 

rodí děti po 40. roku života, což bylo dřívě nemyslitelné. Následující kapitoly pojednají 

o oblastech, kde se senioři s ageismem setkávají nejčastěji.  
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2.3.3. Trh práce 

 

Trh práce je místem, kde se starší osoby setkávají s ageismem velmi často. Mnohdy jsou 

už samotné pracovní inzeráty nastaveny tak, že starší člověk raději ani neodpoví. 

V současné době je trendem práce v mladém a dynamickém kolektivu, rychlost, efektivita, 

důraz na technické a jazykové znalosti, prezentační dovednosti, časovou i osobní 

flexibilitu, neustálé vzdělávání apod. Těmto požadavkům mohou senioři, kteří se chtějí 

zapojit na trhu práce, jen těžko vyhovět ve srovnání s konkurencí. 

 

Ageismus na tru práce je spojen právě s těmito atributy. Má se za to, že senioři jsou 

pomalí, neochotní se učit a cokoli měnit. Stereotypy o zavedených postupech 

a kvalifikačních nedostatcích však situaci nezmění. Senioři, kteří se chtěji uplatnit na trhu 

práce, vyhledávají pozici nejen proto, aby se doma nenudili, ale i proto, že touží 

společnosti něčím přispět, potřebují být v kolektivu; chtějí zkrátka své stáří prožívat 

aktivně [KOLESÁROVÁ; SAK, 2012]. Následující tabulka zobrazuje přehled zaměstnanosti 

v jednotlivých věkových kategoriích nad 50 let. 

 

Věková skupina Muži Ženy Celkem v ČR EU 

50-59 let 86,8 % 60,7 % 77,2 % 70,5 % 

60-64 let 34,3 % 21,1 % 22,9 % 29,6 % 

65-69 let 11,3 % 5,3 % 8,3 % 8,1 % 

Tabulka 2 Zaměstnanost starších osob v ČR a EU (ČSÚ, 2007). 

 
Z tabulky je patrné, že větší problém se zaměstnaností ve vyšším věku mají ženy. 

Dramatický pokles zaměstnanosti je zaznamenán ve věkové kategorii nad 60 let. Řada 

výzkumů dokonce ukazuje, že ageismus je nejčastější typ diskriminace, který se 

na pracovním trhu vyskytuje, což ze seniorů činí rizikovou skupinu na trhu práce. Zde už je 

tedy na místě hovořit o ageismu. I jiné výzkumy (např. Vidovičová, 2012, Kdo s koho: Střet 

generací na pracovním trhu) jasně ukazují, že věk je příčinou výpovědi ze zaměstnání, 

odmítnutí nástupu do zaměstnání, odmítnutí přijetí do rekvalifikačního kurzu apod. 
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2.3.4. Zdravotnictví a sociální péče  

 

Senioři se s ageismem setkávají i v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Mohou se 

setkat s posunutím operace, protože přednost dostal mladší pacient. Nejsou jim 

vysvětlovány léčebné postupy, dochází ke sníženému hodnocení pacienta, infantilizaci 

v jednání (dětská výzdoba na pokoji, zdrobněliny), omezení sociálního kontaktu, 

nerespektování potřeb stýkat se s rodinou a v neposlední řadě dochází k emocionální 

i kognitivní manipulaci. Pokud tento tlak trvá dlouho, pacient přijímá ageistické hodnocení 

a trpí fyzicky i psychicky. Terapie či léčba je pak méně úspěšná. 

 

Ageismus v oblasti zdravotnictví a poskytování sociální péče probíhá na dvou úrovních:  

1) Individuální a skupinové měřítko: „devalvující chování, hyperprotektivní chování, 

elderspeak, infantilizace, vyhýbání se kontaktu se seniorem, nerespektování 

etických a právních norem“ [POKORNÁ, 2010, s. 75]. 

 

2) Systémové měřítko: „rozpočtová politika a omezování výdajů, odpírání či 

omezování nákladných léčebných postupů  z důvodu věku (…) zneužívání a špatné 

zacházení se seniory aj.“ [tamtéž]. 

 

Podle výzkumu z roku 2005 se s nedůstojným či vulgárním jednáním ze strany 

nemocničních sester či pečovatelů setkalo 6% z 250 dotazovaných. Hrubé jednání zažilo 

9% z 300 dotazovaných, urážky a fyzické napadení (dokonce ze strany vlastní rodiny) 

zažilo až 20% respondentů ze 750 dotazovaných. Se zanedbáním péče se setkalo 

11,5% z 550 dotázaných seniorů [LORMAN, 2011]. Další příklady ageismu v  zařízeních 

pro seniory:  

•••• 16% dotazovaných seniorů se setkává s náhlým vstupem do svého 

pokoje bez zaklepání (nerespektování soukromí). 

•••• 37% dotazovaných seniorů nemůže provádět osobní hygienu 

samostatně (nikoli z důvodu, že by to sami nezvládli). 

•••• 2% dotazovaných seniorů mají zakázány návštěvy své rodiny 

a příbuzných [VIDOVIČOVÁ; LORMAN, 2008]. 
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2.3.5. Politika, vzdělávání a dostupnost informací 

 

V roce 2003 a 2007 byla provedena šetření ohledně ageismu v širších společenských 

souvislostech. Bylo zjištěno, že se senioři setkávají s nepřátelským jednáním i v oblastech 

jako je vzdělávání, osobní rozvoj, politika a dostupnost informací.  

 

Následující tabulka prezentuje některé výstupy výzkumu z let 2003 a 2007, které svědčí 

o ageismu v uvedených oblastech. Vlevo je uveden výrok a vpravo procentuální počet 

respondentů, kteří s ageisticky laděným výrokem souhlasili. 

 

Testovací výrok 2003 2007 

Do politické funkce by neměl nastupovat nikdo starší 60 let. n.a.8 54% 

Finanční dávky seniorům ubírají ze státní pokladny peníze, které by 

měly být poskytnuty mladším. 

16% 15% 

Starší lidé by měli mít omezenou možnost vstupovat do politiky, aby 

nemohli ovlivňovat dění ve společnosti. 

35% 43% 

Tabulka 3 Vybrané výroky z výzkumu ageismu [LORMAN, 2011]. 

 
 

Co se týče počítačové gramotnosti, mezigenerační rozdíly v tomto případě kulminují 

k maximu. „I když mýtus o tom, že senioři neumějí ovládat počítač a pohybovat se 

na internetu, pozvolna mizí, vnímání situace seniora ve vztahu k počítači se ve společnosti 

stále opožďuje“ [KOLESÁROVÁ; SAK, 2012, s. 121]. Přitom mnoha seniorům by dotované 

kurzy mohly pomoci překonat pocity osamělosti.  

 

Senioři se mohou rozvíjet na univerzitách třetího věku, nicméně pro seniory s pohybovými 

obtížemi jsou tyto možnosti stále nedostupné a jejich omezení nejsou zohledňována. 

Nutnost cestovat a platit si vzdělání je tak pro většinu seniorů bariéra k dalšímu rozvoji. 

                                                 
8 V roce 2003 nebyl tento výrok testován. 
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3. Praktická část 
 
V souladu s cílem absolventské práce bude proveden kvantitativní výzkum, a to formou 

dotazníkového šetření. Kvantitativní výzkum byl zvolen z důvodu rychlého sběru dat 

a relativní nezávislosti výsledků na výzkumníkovi [HENDL, 2005]. 

 

Cílem tohoto výzkumu je zjistit, jak často se v ČR senioři setkávají s ageismem. Vzhledem 

k vyššímu věku respondentů byla zvolena jednoduchá podoba dotazníku s uzavřenými 

otázkami. Respondenti volili odpovědi nejčastěji ze čtyřbodové škály: určitě ano, spíše 

ano, spíše ne, určitě ne [DISMAN, 2002].9 

 

Vzhledem k charakteru tématu byli respondenti rozděleni do tří věkových kohort. Otázky 

byly rozděleny do sekcí, ve kterých se předpokládá, že by se respondenti mohli setkat 

s diskriminací díky svému věku. Na tomto základě jsou postaveny následující hypotézy: 

 

H1. Senioři se nejčastěji setkávají s ageismem v oblasti zdravotnictví. 

H2. S ageismem se setkávají ve stejném poměru muži-senioři i ženy-seniorky. 

 

Na dotazníkové šetření navazují tři kvalitativní kasuistiky, jejichž cílem je dokázat, že se 

senioři setkávají s ageismem v různých oblastech. Nejvíce však jejich život ovlivňuje 

nerovný přístup v oblasti zdravotnictví, což je oblast, která nesouvisí jen s kvalitou života 

seniorů, ale s jejich samotným bytím. 

 

Kasuistiky byly provedeny s respondenty, kteří souhlasili s provedením informovaného 

rozhovoru; tedy byli informováni, že jejich příběh bude v neautorizované podobě 

zveřejněn v této absolventské práci k akademickým účelům. 

 

                                                 
9 Možnost ´nevím´ nebo ´nechci odpovědět´ nebyla do dotazníku zařazena z důvodu tendence respondentů 
volit středovou variantu jako tu nejjednodušší. Dochází pak ke zkreslení výzkumu a k vychýleným výsledkům 
šetření [DISMAN, 2002]. 
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3.1 Pilotní výzkum 
 

Pilotáž byla do práce zařazena jako testovací kritérium výzkumného nástroje. Jedná se 

o zkoušku pořizování dat v malém měřítku s cílem opravit chyby, a vyladit tak výzkumný 

nástroj k absolutní srozumitelnosti. Kromě dosažitelnosti informace v populaci se rovněž 

testuje vhodnost zvolené techniky výzkumu [HENDL, 2005]. 

 

Cílem pilotního výzkumu bylo zjistit, zda jsou všechny otázky v dotazníku srozumitelné 

zkoumaným věkovým kohortám. Pro pilotní výzkum byl náhodně vybrán soubor 

20 respondentů. Z doložených odpovědí vyplynulo, že u otázky č. 610 jsou nabízené 

odpovědi nedostačující, protože respondentům chyběla možnost ´o půjčku jsem 

nežádal/a´. Tato odpověď byla tedy implementována do dotazníku. U všech zbývajících 

otázek byl výběr odpovědí shledán za dostačující. 

3.2 Popis respondentů 

 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 60 respondentů. Své dopovědi odevzdalo 

50 respondentů; 28 (56%) respondentů v kohortě 65 – 74 let, 16 (32%) respondentů 

v kohortě 75 - 84 let a 6 (12%) respondentů v kohortě 85 let a více (3 ženy a 3 muži). 

Celkem 10 respondentů dotazník neodevzdalo. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 4 Charakteristika respondentů (vlastní zpracování). 

 

                                                 
10 Znění otázky: Měl/a jste potíže se získáním půjčky, protože jste starší? 

Kohorty Celkem % Žen Mužů 

65 – 74 let 28 56 16 12 

75 - 84 let 16 32 11 5 

85 let a více 6 12 3 3 
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3.3 Interpretace výstupů výzkumu 
 

Následující kapitola představí podrobné výsledky provedeného výzkumu. Odpovědi 

na každou otázku jsou reprezentovány grafy znázorňujícími odpovědi žen i mužů. Cílem 

této části je tedy nejen podat přehled odpovědí na otázky z dotazníku, ale rovněž 

prozkoumat genderovou otázku ve vnímání ageismu seniory. 

 

Stalo se vám, že jste byl/a ignorován/a kvůli stáří? 

 

Graf 2 Odpovědi žen na 3. otázku (vlastní zpracování). 

 

Graf 3 Odpovědi mužů na 3. otázku (vlastní zpracování). 

 
Z odpovědí respondentů vyplývá, že s nějakou formou ignorace díky věku se setkalo 

34% respondentů, přičemž více se s ignorací setkaly (nebo ji tak vnímaly) ženy. 
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Byl/a jste nazván/a  hanlivým jménem vzhledem k vašemu stáří? 

 

 

Graf 4 Odpovědi žen na 4. otázku (vlastní zpracování). 

 
 
 

 
Graf 5 Odpovědi mužů na 4. otázku (vlastní zpracování). 

 

Z  50 dotázaných odpovědělo 30% respondentů (11 žen a 4 muži), že se setkali s hanlivým 

oslovením ohledně svého věku. Většina dotázaných se však s verbální formou ageismu 

explicitně nesetkala. Co se týče genderového pohledu na otázku, více se s verbální formou 

ageismu setkaly ženy. Je však možné, že toto jednání vnímaly jako diskriminaci, přestože 

se o ageismus nemuselo jednat. Podrobné zkoumání situací, kdy a za jakých podmínek 

k tomuto došlo, však není předmětem zkoumání.  
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Jednalo se s vámi horším způsobem než s mladými lidmi? 

 

 
Graf 6 Odpovědi žen na 5. otázku (vlastní zpracování). 

 
Graf 7 Odpovědi mužů na 5. otázku (vlastní zpracování). 

 

S rozdílným jednáním z důvodu svého vyššího věku se setkalo 36% respondentů; z toho                         

14 žen a 4 muži. Žádný z dotazovaných mužů nezvolil odpověď ´určitě ano´. Naopak 

většina mužů zvolila odpověď ´určitě ne´, což vypovídá i o tom, že muži se s mladými lidmi 

nemají potřebu příliš konfrontovat.  

 

O jasné diskriminaci kvůli vyššímu věku však vypovědělo 13% žen. I z této otázky tedy 

vyplývá, že ženy jsou citlivější, pokud jde o jejich věk, a mnohem citlivěji než muži vnímají 

věkové rozdíly v jednání. Z odpovědí lze taktéž odvodit, že ženy se častěji konfrontují 

s mladými lidmi, a proto mohou citlivěji vnímat rozdíly v jednání. 
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Měl/a jste potíže se získáním půjčky, protože jste starší? 

 

Graf 8 Odpovědi žen na 6. otázku (vlastní zpracování). 

 
 

 
Graf 9 Odpovědi mužů na 6. otázku (vlastní zpracování). 

 
 
Tato otázka měla za cíl poukázat na možnou diskriminaci starších osob v sektoru 

bankovnictví. Na jednu stranu je nutné souhlasit s tím, že vzhledem k několikaleté době 

splatnosti půjček banky musí zohledňovat věk žadatelů, ale na druhé straně je potřeba 

v jednání s klienty dodržovat etický kodex. S jeho porušením se podle výzkumu setkalo 

20% respondentů.  

 

Celkem 22% respondentů problém se získáním půjčky nemělo, resp. necítili, že by s nimi 

bylo jednáno jinak než s ostatními žadateli jen díky vyššímu věku. Většina z dotázaných 

o půjčku nežádala, nicméně i tak se jeví zařazení této otázky do dotazníku jako podstatné.  
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Stalo se vám, že jste přišel/a do obchodu a ignorovali vás kvůli vašemu stáří? 

 

 
Graf 10 Odpovědi žen na 7. otázku (vlastní zpracování). 

 
 

 
Graf 11 Odpovědi mužů na 7. otázku (vlastní zpracování). 

 
Při obsluhování v obchodech se s ignorováním setkalo celkem 24% respondentů; z toho 

10 žen a 2 muži. 68% respondentů tento problém nikdy nemělo. Otázka měla za cíl 

posoudit, zda se senioři vzhledem ke svému věku v obchodech setkali s negativním 

přístupem od prodávajících, např. kvůli své slabší finanční situaci. 

 

Podle velkého počtu opačných odpovědí, které ignoraci v obchodech jednoznačně 

zamítají, lze předpokládat, že se senioři setkali spíše s přístupem kladným, možná jim byla 

i nabízena pomoc při nákupu. 
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Stalo se vám, že vám byla odmítnuta léčba, poněvadž jste stará/ý? 

 

 

Graf 12 Odpovědi žen na 8. otázku (vlastní zpracování). 

 

 
Graf 13 Odpovědi mužů na 8. otázku (vlastní zpracování). 

 

Tato otázka explicitně směřuje na ageismus v sektoru zdravotnictví. S odmítnutím léčby 

z důvodu věku se setkalo alarmujících 38% respondentů; z toho 14 žen a 5 mužů. Celkem 

62% respondentů tuto zkušenost nemá.  

 

Přestože většina respondentů nemá zkušenost s ageismem v oblasti poskytování 

zdravotní péče, je nutné zaměřit pozornost na 19 případů z 50, kdy se seniory nebylo 

jednáno v souladu s etickým kodexem, jež lékařům nařizuje přistupovat k pacientům 

rovnocenně. Jednoznačně více případů se vyskytuje mezi ženami. 
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Setkali jste se s názorem, že by na lékařské zákroky měli chodit přednostně mladí? 

 

 
Graf 14 Odpovědi žen na 9. otázku (vlastní zpracování). 

 

 
Graf 15 Odpovědi mužů na 9. otázku (vlastní zpracování). 

 
S názorem, že by lékařské zákroky měly být prováděny přednostně mladým lidem, se 

setkalo až 62% respondentů. Tento názor je však nutné objasnit. Otázka neměla za cíl 

poukázat na diskriminaci při běžných lékařských zákrocích, ale zmapovat vnímání seniorů 

jakožto sekundární skupiny pacientů při specifickém druhu lékařské péče.  

 

V případě transplantací a nákladných náročných operací je v dnešní společnosti běžné, 

že většina lidí usoudí, že zákrok by měl zachránit spíše mladého člověka, který coby 

produktivní člen společnosti může být díky práci a plodnosti prospěšný. Nicméně je třeba 

myslet i na seniory, kteří se tímto přístupem mohou cítit méněcenní a odmítnutí. 



 

 36

Stalo se vám, že vás cizí lidé oslovili babi / dědo? 

 

Graf 16 Odpovědi žen na 10. otázku (vlastní zpracování). 

 

 
Graf 17 Odpovědi mužů na 10. otázku (vlastní zpracování). 

 
 

S oslovením babi nebo dědo se v běžném životě setkalo 44% respondentů. Zkušenost 

s tímto oslovením zatím nemělo 56% respondentů. Více se s oslovením, které je zvoleno 

díky seniorskému věku, setkaly ženy. 

 

Rozdíl mezi odpověďmi žen a mužů je v této otázce poměrně znatelný. Výrazný rozdíl se 

však vyskytuje mezi jednotlivými kohortami. Zatímco se s tímto oslovením setkalo jen 14% 

respondentů v kohortě 65-74 let, respondenti nad 75 let se s ním setkali ve 32% případů.  
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3.4 Kasuistiky 
 

Následující kasuistiky byly provedeny s respondenty (v jednom případě s rodinným 

příslušníkem) s těmito charakteristikami:  

 

Jméno Paní J.Č. Pan L.P. Paní M.L. 

Rok narození 1942 1934 1932 

Místo narození Praha Přerov Praha 

Stav vdova, bezdětná ženatý, 2 děti vdova, 2 děti 

Tabulka 5 Charakteristika respondentů pro kasuistiky (vlastní zpracování). 

 

3.4.1. Kasuistika č. 1 

 
OA: starobní důchodkyně, před důchodem pracovala jako asistentka. 

  

Paní J.Č. po návratu domů zjistila, že dveře jejího bytu jsou násilně otevřené, byt je 

prázdný a věci přeházené. Vloupání šla ihned nahlásit na Policii ČR. Policisté na místě 

potvrdili násilné vniknutí do bytu a s paní J.Č. byl sepsán protokol o celé události. 

Podrobnou kontrolou bytu zjistila, že kromě drobných dekoračních předmětů (sošky, 

obrázky) jí byly odcizeny také veškeré finanční úspory, včetně starobního důchodu, který 

obdržela před několika dny. Ocitla se tak zcela bez prostředků. Vpeněžence jí zbývalo 

necelých 300 Kč.  

 

Příslušníci Policie ČR jí doporučili, aby navštívila sociální odbor místního úřadu. Pracovnice 

úřadu provedla vyhodnocení stávající situace s ohledem na skutečnost, že v tomto 

případě nelze očekávat pomoc rodiny. Pomohla paní J.Č. vyplnit Žádost o mimořádnou 

jednorázovou pomoc a shromáždit potřebné podklady. Poté ji doprovodila na Úřad práce, 

oddělení hmotné nouze, kde bylo možné žádost uplatnit.  
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Sociální pracovník poskytl paní J.Č. základní poradenství vedoucí k řešení její současné 

situace, ve smyslu §1 zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi ve znění 

pozdějších předpisů. Vysvětlil jí podmínky nároku na dávky a podrobně se seznámil 

s jejími sociálními, majetkovými a bytovými poměry.  

 

Nakonec byla paní J.Č. poskytnuta mimořádná okamžitá pomoc z důvodu ohrožení osoby 

z vážné újmy na zdraví, a to ve znění Zákona o pomoci v hmotné nouzi ve výši 

existenčního minima, tj 2.200 Kč. Z doložených podkladů vyplynulo, že s ohledem na výši 

starobního důchodu by paní J.Č. nesplňovala podmínky pro poskytování opakovaných 

dávek pomoci v hmotné nouzi.  

 

V rámci ucelené poradenské činnosti byla paní J.Č. seznámena s možností pobírat 

příspěvek na bydlení. Byla proto vyzvána, aby se informovala na příslušném oddělení 

na podmínky nároku na dávku, čímž by i do budoucna byla řešena její bytová situace. Paní 

J.Č. však spatřovala řešení v žádosti o bankovní půjčku, z níž by uhradila náklady 

na bydlení. Sociální pracovnice nabídla paní J.Č. osobní asistenci při jednání s vlastníkem 

bytové jednotky a dodavatelem energií o splátkovém kalendáři pro úhradu nákladů 

vzniklých v tomto období, jelikož žádost o půjčku neviděla jako optimální řešení. 

 

Paní J.Č. však stávající situaci i přes upozornění sociální pracovnice chtěla vyřešit půjčkou. 

Obešla několik bank, vyplnila žádost o půjčku, a ta v bankovních úřadech prošla 

výběrovou sestavou. Půjčka ji však nebyla přiznána, poněvadž paní J.Č. byla klientkou 

bez historie transakcí a dokládala pouze výměr důchodu. Vzhledem k tomu, že ji nebyla 

poskytnuta půjčka, využila nabídku osobní asistence sociální pracovnice. Též přijala její 

pomoc při uplatnění žádosti o příspěvek na bydlení, u kterého se může žádat i tři měsíce 

zpětně a přiznání dávky by významně řešilo stávající situaci. 

 



 

 39

3.4.2. Kasuistika č.2 

 

OA: Starobní důchodce, před důchodem pracoval jako strojní zámečník. 

 

Během večeře si manželka všimla, že pan L.P. obtížně artikuluje a jeho slovní projev 

přestával dávat smysl. Přivolaný syn vyslovil podezření na cévní mozkovou příhodu 

a odvezl otce na pohotovost do spádové nemocnice. Během převozu se stav pana L.P. 

poněkud změnil; dokázal popsat, že pociťuje slabost v končetinách.  

 

Službu konající lékař provedl i přes podrobně podané údaje pouze zběžné vyšetření, zjistil 

mírně zvýšený krevní tlak a zrychlenou tepovou frekvenci. Lékař vyhodnotil situaci tak, 

že se jedná o výkyv ve zdravotním stavu, který je běžný u klienta v pokročilém věku. Navíc 

u klienta, který dlouhodobě trpí hypertenzí a stařeckou cukrovkou. Doporučil klidový 

režim a důsledné dodržování léčebných a dietních opatření. Poměrně vulgárně syna pana 

L.P. odbyl tím, že ve věku téměř 80 let jsou podobné obtíže celkem obvyklé. 

 

Rodina lékařův závěr přijala sice s rozpaky, ale ponechala pacienta v domácí péči, kde se 

ovšem během následujícího dne jeho zdravotní stav opět zhoršil. Pan L.P. opět obtížně 

artikuloval, byl dezorientovaný, přestal se samostatně pohybovat a neovládal pravou 

stranu těla. Rodina přivolala záchrannou službu a pan L.P. byl předán k hospitalizaci. 

Vyšetřením byla potvrzena čerstvá cévní mozková příhoda, zřejmě další v pořadí. 

Tentokrát již došlo k závažnému poškození mozku. 

 

Během hospitalizace se nepodařilo pacienta stabilizovat do stavu, kdy by byl schopen 

domácí péče. Úplnou ztrátu soběstačnosti pana L.P. nebylo možno řešit ani formou péče 

sdílené s poskytovatelem terénních pečovatelských služeb, proto byl pacient umístěn 

v léčebně dlouhodobě nemocných, kde po několika týdnech pobytu zemřel. Ve výše 

popsaném případě však laxní a neprofesionální přístup lékaře, který pacienta přijal 

k prvnímu ošetření, neodpovídal zásadám moderní medicíny, jak z odborného, 

tak etického hlediska.   
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3.4.3. Kasuistika č. 3 

 
OA: Před důchodem pracovala jako úřednice, žije sama.  

 

Po dietní chybě (oslava narozenin vnučky) cítila paní M.L. bolest v břiše a celkovou 

nevolnost. Jako v podobných případech užila svůj lék a čekala do rána, zda problémy 

ustanou. Druhý den navštívila praktického lékaře, který ji bez dalšího vyšetření poslal  

domů s tím, že jako v předchozích případech se jedná o nadýmání; doporučil pití 

bylinného čaje a klid na lůžku. 

 

Bolest břicha se však dále stupňovala, měla zvýšenou teplotu, pocit na zvracení, v zrcadle 

si všimla nažloutlého zabarvení očí. Bolesti přešly do křečí, zvracela, a tak si sama přivolala 

záchrannou službu, která ji předala k urgentnímu příjmu do spádové nemocnice. 

Po vyšetření k vyloučení infekčního onemocnění, byla sonografickým vyšetřením 

prokázána obstrukce žlučových cest žlučovým kamenem. Podstoupila tedy chirurgický 

zákrok. Pooperační průběh byl bez komplikací a paní M.L. se rychle zotavila. Vrátila se 

ke svému aktivnímu životu a zálibám, navštívila dceru i vnoučata v zahraničí. 

 

Včasným zásahem odborného pracoviště byla napravena nesprávná diagnostická úvaha 

a postup praktického lékaře, který zdravotní potíže pacientky vyhodnotil rutinním 

způsobem. 
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3.5 Shrnutí praktické části 
 

Hlavním cílem praktické části bylo zjistit, jak často se u nás senioři setkávají s ageismem 

a ve které oblasti nejvíce. Před samotným šetřením byli respondenti rozděleni do tří 

věkových kohort: 65 – 74 let, 75 -84 let a 85 let a více let. Za tímto rozdělením stál 

předpoklad, že některá ze skupin seniorů se s ageismem setkává častěji než ostatní 

skupiny. Návratnost dotazníku byla poměrně vysoká, nicméně celkový počet platných 

šetření je pouze 50, což je příliš málo na to, aby mohl být výsledek šetření generalizován 

na celou populaci.  

 

Z vyplněných dotazníků bylo zjištěno, že senioři z každé kohorty se někdy v životě setkali 

(více či méně) s ageismem. Vzhledem k neproporcionálnímu rozložení respondentů 

ve skupinách však nelze jednoznačně tvrdit, která kohorta se s ageismem setkala 

nejčastěji nebo která část respondentů pociťovala ageismum nejintenzivněji.  

 

Cílem kvantitativního šetření bylo ověřit platnost následujících hypotéz:  

H1. Senioři se nejčastěji setkávají s ageismem v oblasti zdravotnictví. 

H2. S ageismem se setkávají ve stejném poměru muži-senioři i ženy-seniorky. 

 

H1: Bylo zjištěno, že senioři se nejčastěji setkávají s diskriminací v oblasti zdravotnictví.  

S odmítnutím léčby nebo s názorem, že by lékařské zákroky měly být prováděny 

přednostně mladým lidem, odpověděl kladně největší počet respondentů. Výsledek 

koresponduje i s praxí autorky. Hypotéza byla potvrzena. 

 

H2: Bylo zjištěno, že se s ageismem více setkávají ženy-seniorky než muži-senioři, 

čili původní hypotéza o stejném vnímání ageismu se nepotvrdila. Pro bližší zkoumání 

tohoto fenoménu by byl vhodný navazující kvalitativní výzkum. 

 

I následné kasuistiky potvrdily, že se senioři setkávají se stereotypním zacházením, 

kdy nejsou zohledňovány jejich individuální potřeby. 
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4. Diskuze 
 
Analytická část přinesla díky propojení kvantitativního i kvalitativního pohledu hodnotné 

výstupy, a to zejména potvrzení, že senioři, tak jak je společnost chápe, nejsou onou 

homogenní skupinou starých lidí, s níž je možné jednat univerzálně.  

Naopak.  

 

Není správné seniory ´házet do jednoho pytle´, protože jsou i mezi nimi výrazné, 

až dokonce generační, rozdíly. Současní senioři, kterým je 65 let a ti, kterým je 85 let, 

nemohou být posuzováni jako jedna skupina. Někteří si pamatují druhou světovou válku, 

zažili jí a mají na ni různé vzpomínky; jiní jsou poválečné děti přeživších rodičů, které se 

v mládí těšily z doby Hippies a rock and rollu. 

 

Všichni dnešní senioři zažili 40 let komunistické éry. Zažili pocity svobody i nesvobody, 

hojnosti i nedostatku. Znají hodnotu koruny české v různých časech a byli politicky nuceni 

se neustále přizpůsobovat, potlačovat svoje touhy a myšlenky, své protesty a možná 

i rebelství. Po desítkách let, kdy drželi tuto společnost nějakým způsobem pohromadě; 

kdy museli jako generace mladých a starých držet při sobě, aby udržovali české tradice 

navzdory zahraničním propagandám; kdy byli informačně omezováni a izolováni 

od celého světa, očekávají jen zachování lidské důstojnosti a snad trochu úcty.  

 

A co jim současná česká společnost nabízí?  

 

Třiceti čtyřem procentům z nich nabízí ignoraci.  

Třiceti osmi procentům z nich nabízí odmítnutí lékařské péče.  

Šedesáti dvěma procentům z nich nabízí konfrontaci s mladými lidmi jako ideálem.  

 

Nabízí jim diskriminaci v oblasti zdravotnictví, bankovnictví, v oblasti dostupnosti 

informačních zdrojů a na trhu práce.  
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Závěr 
 
Cílem této absolventské práce bylo poukázat na problematiku ageismu v české 

společnosti. Dílčí cíle práce spočívaly v popisu stáří a stárnutí nejen jako přirozené 

součásti života, ale rovněž jako populační výzvy pro Českou republiku. Cíl práce byl splněn 

ve dvou rovinách – teoretické i praktické části. 

 

V teoretické části práce došlo k deskripci fenoménu stáří a stárnutí v širším společenském 

kontextu a k popisu teoretických východisek spojených s ageismem. V další části práce se 

podařilo uspořádat paradigmata spojená s ageismem a poukázat na hlavní oblasti, v nichž 

se senioři s touto diskriminací mohou setkat. V praktické části následovalo potvrzení 

stanovených hypotéz o přítomnosti ageismu v ČR, a to zejména v oblasti zdravotnictví. 

Dotazníkové šetření sice není díky úzkému výběrovému souboru zobecnitelné na celou 

populaci, nicméně může sloužit jako inspirace a teoretické východisko k hlubšímu 

zkoumání tohoto fenoménu. 

 

Ageismus lze chápat jako pomyslný sociální objektiv předdůchodových generací, jehož 

podstatou je formou stereotypního a nepřátelského jednání vůči seniorům odmítat svou 

vlastní konečnost a usilovat o věčné mládí, jak jej diktují současná média a móda. Sobectví 

lidí tak vystupuje proti tradiční mezigenerační solidaritě v mnoha rovinách společenského 

soužití.  

 

Ageismus se projevuje na trhu práce (neochota zaměstnávat seniory, výpovědi z důvodu 

věku, věkově-platová diskriminace), ve zdravotnoctví (porušování etických principů, 

omezování výdajů), v oblasti sociální politiky (rigidní důchodový systém), v bytové, 

vzdělávací i rodinné politice. Média pak přispívají pokřivenému obrazu na stáří 

a vyvolávají paniku ohledně demografických změn.  
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Příčiny vzniku ageismu lze spatřit v tom, že současná mladá generace není vychována 

k úctě ke starším lidem. Není kladen dostatečný důraz na hodnotu starých lidí, na jejich 

zkušenosti, které nabyli během života. Nedochází k prohlubování mezigenerační 

solidarity, sounáležitosti, a tím jsou narušeny kdysi stabilní sociální vazby.  

 

Ve velké míře k tomuto přispívají i média, které seniory prezentují jako zátěž společnosti, 

poněvadž v současné době je kladen důraz hlavně na prosperitu a produktivitu. Senioři 

jsou v dnešní době vnímáni jako osoby, které do společnosti ničím nepřispívají a jsou 

pouze příjemci dávek a konzumenti sociální péče.  Senioři jsou zaškatulkováni 

do kategorie nemocných osob vyžadujících stálou lékařskou péči a pomoc druhých osob. 

Z tohoto důvodu jsou vyzdvihováni mladí lidé, kteří jsou produktivní a mohou nabídnout 

ekonomický přínos.  

 

Za desítky let udržování kontinuity české společnosti se dnešní mladí a dospělí lidé, 

rozumní a pracující lidé, odměňují seniorům ageismem, stereotypním chováním 

a komunikací plnou předsudků. Místo boje proti seniorům by se společnost; ta samá 

společnost, která rozbila atom, ale nedokázala rozbít předsudky; měla zaměřit na boj proti 

ageismu a reflektovat své postoje vůči seniorům.  

Co nejdříve a co nejintenzivněji. 
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Senioři a ageismus 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se Пенсионеры и ейднизм ageis 

Resumé 
 
Tato absolventská práce se zaměřuje na rozšíření odborného diskurzu vedeného o problematice 

ageismu jako typu diskriminace, která postihuje zejména seniory. V rámci svých teoretických 

východisek klade první část práce důraz na konceptuální vymezení zkoumaných termínů; stáří, 

stárnutí, senior, ageismus. Druhá, analytická část práce, obsahuje jak kvalitativní pohled 

na ageismus, a to formou tří kasuistik, tak kvantitativní pohled. Ten je reprezentován vlastním 

dotazníkovým šetřením, které proběhlo formou jednoduchého samovyplňovacího dotazníku 

v pečovatelském domě. Vyhodnoceny jsou nejen samotné odpovědi, ale rovněž genderové 

odlišnosti získaných dat. Propojení obou výzkumných postupů ústí v závěrečné diskuzi o celkové 

problematice a možnostech jejího řešení. 

Резюме 
 

Этa выпускная работa посвящена расширению специализированного дискурса, который  

проводился по вопросу о дискриминации по возрастному признаку, как видy 

дискриминации, которая поражает, в основном лица преклонного возраста. В 

теоретической части,  поставлен акцент на концептуальноe определениe  иследованных 

данных: возраст, старение, старший пожилой человек, ейднизм. Вторая, практическая часть 

работы содержит как качественный взгляд на  дискриминацию по возрастному признаку в  

виде трëх тематических исследований, так  и количественнyю точку зрения, на ету тему. Она 

представлена  собcтвенной анкетой, которая приняла форму простого вопросника, 

запалненного в доме престарелых. Оценивается не только ответ, но и гендерные различия 

полученных данных. Связывание двух процедур исследования ведëт к окончательному 

обсуждению общих проблем и их решению. 

 

Klíčová slova:  stáří, stárnutí, senior, ageismus, diskriminace 

Ключевые слова: возраст, старение, старшиe,  дискриминация, ейднизм 

 



 

 46

Seznam použitých zdrojů 

 
ČEVELA, Rostislav a kol. Sociální gerontologie: úvod do problematiky. Vyd. 1. Praha: Grada 
Publishing, a.s., 2012. 264 s. ISBN 978-80-247-3901-4. 
 
DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Příručka pro uživatele. Vyd. 3. Praha: 
Karolinum, 2002. 374 s. ISBN 80-246-0139-7. 
 
GURKOVÁ, Elena. Hodnocení kvality života. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 
224 s. ISBN 978-80-247-3625-9. 
 
HARTL, Pavel; HARTLOVÁ, Helena. Psychologický slovník. Vyd. 2. Praha: Portál, 2004. 774 
s. ISBN 978-80-7367-569-1. 
 
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 
407 s. ISBN 80-7367-040-2. 
 
JANDOUREK, Jan. Slovník sociologických pojmů. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, a.s., 
2012. 264 s. ISBN 978-80-247-3679-2. 
 
JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 288 s. ISBN 978-80-
7367-269-0. 
 
JIRÁSKOVÁ, Věra. Mezigenerační porozumění a komunikace. Vyd. 1. Praha: Eurolex 
Bohemia, 2005. 198 s. ISBN 80-86861-80-5. 
 
KALIBOVÁ, Květa. Úvod do demografie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1997. 52 s. ISBN 80-
7184-428-4. 
 
KLEVETOVÁ, Dana; DLABALOVÁ, Irena. Motivační prvky při práci se seniory. Vyd. 1. Praha: 
Grada Publishing, a.s., 2008. 102 s. ISBN 978-80-247-2169-9. 
 
KOLESÁROVÁ, Karolína; SAK Petr. Sociologie stáří a seniorů. Vyd. 1. Praha: Grada 
Publishing, a.s., 2012. 232 s. ISBN 978-80-247-3850-5. 
 
LANGMAJER, Josef; KREJČÍŘOVÁ, Dana. Vývojová psychologie. Vyd. 2. Praha: Grada 
Publishing, a.s., 2006. 368 s. ISBN 80-247-1284-9. 
 
MALÍKOVÁ, Eva. Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních. Vyd. 1. Praha: Grada 
Publishing, a.s., 2011. 328 s. ISBN 978-80-247-3148-3. 
 
MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008. 272 s. ISBN 978-
80-7367-368-0. 
 



 

 47

MLÝNKOVÁ, Jana. Péče o staré občany: učebnice pro obor sociální činnost. Vyd. 1. Praha: 
Grada Publishing, a.s., 2011. 192 s. ISBN 978-80-247-3872-7. 
 
MOŽNÝ, Ivo. Sociologie rodiny. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatesltví, 1999. 251 s. 
ISBN 80-85850-75-3. 
 
POKORNÁ, Andrea. Komunikace se seniory. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 
160 s. ISBN 978-80-247-3271-8. 
 
SINGLY, Francois De. Sociologie současné rodiny. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 127 s. ISBN 
80-7178-249-1. 
 
ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Sociální stratifikace. Problém, vybrané teorie, výzkum. Vyd. 1. 
Praha: Karolinum, 2000. 172 s. ISBN 80-246-0025-0. 
 
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie II: Dospělost a stáří. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 
2007. 461 s. ISBN 978-80-246-1318-5. 
 
VIDOVIČOVÁ, Lucie. Stárnutí, věk a diskriminace – nové souvislosti. Vyd. 1. Brno: 
Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2008. 233 s. ISBN 978-80-210-
4627-6. 
 
VIDOVIČOVÁ, Lucie; LORMAN; Jan. Život v domovech pro seniory: Problémy týrání, 
zneužívání a zanedbávání péče v domovech pro seniory. Zpráva z výzkumu. Praha: Úřad 
vlády, 2008. 24. s. 
 
 
Internetové zdroje 
 
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Úhrnná plodnost v letech 1950 - 2011. [online]. 2012 [cit. 2013-
03-24]. Dostupné z URL:  
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/uhrnna_plodnost_v_letech_1950_2011.  
 
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Obyvatelstvo – roční časové řady. [online]. 2012 [cit. 2013-03-
24]. Dostupné z URL:  http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_hu.  
 
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Přechod do důchodu podle výsledků ad hoc modulu 2006 
výběrového šetření pracovních sil. [online]. 2007 [cit. 2013-03-24]. Dostupné z URL:  
http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/p/3123-07.  
 
LORMAN, Jan. Role seniorů ve společnosti. [online]. 2011 [cit. 2013-03-24]. Dostupné 
z URL: http://www.cabrnoch.cz/media/Lorman_Jan.pdf.  
 
MPSV. Kvalita života ve stáří: Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 
2012. [online]. 2008 [cit. 2013-03-24]. Dostupné z URL: http://www.mpsv.cz/cs/5045. 
 



 

 48

Přílohy 
 

Příloha č. 1: Testování kvality života seniorů (údaje v %) 
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Graf 18 Testování kvality života seniorů (vl. zpracování, zdroj dat: KOLESÁROVÁ; SAK, 2012, s. 106-7). 

 

 

Nejintenzivněji se návštěvám přátel věnují senioři o víkendech. Čím starší jsou senioři, tím 

více se věnují víkendovým setkáním a posezením na úkor pobytu v přírodě. Tento jev lze 

vysvětlit prohlubováním zdravotních problémů a snižující se pohyblivostí seniorů. 

Nejméně aktivní jsou senioři v pondělí, a to zřejmě díky bohatému víkendovému 

programu. 
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Příloha č. 2: Průvodní dopis a dotazník 

 

 

Dobrý den, 

jsem studentkou oboru Sociální práce na Vyšší odborné škole Mills, s.r.o.  Chtěla bych Vás 

touto cestou poprosit o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí mé absolventské 

práce. Tento dotazník je anonymní a slouží ke zjištění, zda-li se u nás senioři setkali 

s diskriminací osob ve starším věku. U otázek jsou odpovědi určitě ano, spíše ano, spíše 

ne, určitě ne. Prosím Vás o zakroužkování odpovědi, se kterou souhlasíte.  

Děkuji Vám za Vaši ochotu vyplnit dotazník a pomoci mi tak objasnit, jak jsme na tom 

s ageismem u nás.  

Lenka Fafková 

 

1) Jaké je vaše pohlaví?  

A) ŽENA  B) MUŽ 

 

2) Do jaké věkové kategorie patříte? 

A) 65 – 74 let  B) 75 - 84 let  C) 85 let a více 

 

3) Stalo se vám, že jste byl/a ignorován/a kvůli stáří? 

A) Určitě ANO   B) Spíše ANO   C) Spíše NE  D) Určitě NE 

 

4) Byl/a jste nazván/a  urážejícím jménem ve vztahu k vašemu stáří?  

A) Určitě ANO   B) Spíše ANO   C) Spíše NE  D) Určitě NE 

 

5) Jednalo se s vámi horším způsobem než s mladými lidmi? 

A) Určitě ANO   B) Spíše ANO   C) Spíše NE  D) Určitě NE 

 

6) Měl/a jste potíže se získáním půjčky, protože jste starší? 

A) Určitě ANO  B) Spíše ANO  C) Spíše NE D) Určitě NE  E) nežádal/a 
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7) Stalo se vám, že jste přišel/a do obchodu a ignorovali vás kvůli vašemu stáří?  

A) Určitě ANO   B) Spíše ANO   C) Spíše NE  D) Určitě NE 

 

8) Stalo se vám, že vám byla odmítnuta léčba, poněvadž jste stará/ý? 

A) Určitě ANO   B) Spíše ANO   C) Spíše NE  D) Určitě NE 

 

9) Setkali jste se s názorem, že by na různé lékařské zákroky měli chodit přednostně 

mladí lidé?  

A) Určitě ANO   B) Spíše ANO   C) Spíše NE  D) Určitě NE 

 

10) Stalo se vám, že vás cizí lidé oslovili babi / dědo?  

A) Určitě ANO   B) Spíše ANO   C) Spíše NE  D) Určitě NE 

 

 

 
 
 
 

 


