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Úvod
Má absolventská práce na téma Čeští senioři a možnosti aktivně prožitého stáří 

je  věnována  té  části  populace,  která  se  v  současnosti  stále  více  dostává 

do popředí zájmu nejen odborníků, ale i široké veřejnosti.  

Tématika  stárnutí  a  veškerých  aspektů  souvisejících  se  stárnutím  je  velice 

rozsáhlá.  Pokusila  jsem se ve  své  práci  poukázat  či  popsat  některé  životní 

okamžiky a situace, které stáří přináší, ať už z pohledu odborníků z různých 

oborů  jako  je  gerontologie,  psychologie  a  sociologie,  nebo  díky  informacím 

a zkušenostem získaným během své praxe v zařízeních věnujícím se seniorům. 

Z  tohoto  důvodu  má  odborná  praxe  směřovala  především  do  zařízení 

poskytujících  služby  seniorům,  a  to  do  domovů  pro  seniory  a  do  domů 

s  pečovatelskou  službou.  Během  své  praxe  jsem  získala  velké  množství 

informací,  které  mi  velice  pomohly  při  psaní  práce.  Nezanedbatelnou  roli 

při psaní mé absolventské práce sehrály informace, které jsem měla možnost 

nasbírat  na  konzultacích  během  studia  na  vyšší  odborné  škole  Mills. 

Pro doplnění a dokreslení podrobnějších a upřesňujících informací jsou použity 

poznatky jak z uvedené praxe a školní výuky, ale také nejrůznějších zdrojů, jako 

jsou monografie, periodika a internetové stránky. 

Úvod  absolventské  práce  jsem  věnovala  základním  informacím  a  definicím 

týkajících  se starých lidí,  jak z  pohledu demografického,  tak  sociologického, 

dále potom kalendářnímu rozdělení stáří do skupin dle věku na mladé seniory, 

staré  seniory  a  velmi  staré  seniory,  v rozsahu,   jaký  vymezuje  Světová 

zdravotnická organizace. Současně jsou zde zmíněny filosofické názory na stáří 

z  dob  starověkého  Řecka   a  Říma.  Považovala  jsem za  vhodné  upozornit 

na některé názory či mýty o stáří a porovnat je se skutečností a také porovnat 

mezi sebou navzájem.

Protože  se  domnívám,  že  aktivitu  starých  spoluobčanů  ovlivňují  nejrůznější 

faktory,  jako  například  zdravotní  stav,  penzionování,  změny  v  rodině,  vztah 

k sobě samému, vliv vnějšího prostředí, potíže provázející stáří,  ekonomická 
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situace seniora, demografický vývoj,  prodlužující  se délka života,  socializace 

seniorů, dovoluji si jim věnovat část své práce.

Ráda bych  ve  své  absolventské  práci   vytvořila   přehled  či  výčet  možností 

prožití volného času tak, jak jsou nabízeny našim starým spoluobčanům, a to 

nejen státem, ale sdruženími a organizacemi nebo díky informačním kanálům 

a  zdrojům  jako  jsou  například  internetové  stránky.  Programy  a  činnosti 

směrované  ke  vzdělávání  spoluobčanů  vyššího  věku,  takzvané  volnočasové 

aktivity,  zahrnují  kulturní  akce,  zájmové  kroužky  nebo  sportovní  činnosti, 

pracovní činnosti, práci na zahradě, čtení, sledování médií, ale také například 

řízení motorového vozidla.

Další část absolventské práce je věnovaná terapiím, které jsou určeny seniorům 

z  pohledu  prevence  nebo  jako  léčebný  postup.  V  práci  jsou  vybrány  ty 

nejpoužívanější  terapie,  jako  například  reminescenční  terapie,  biblioterapie, 

petterapie  –  canisterapie  a  felinoterapie,  různé  formy  dramaterapie, 

muzikoterapie, arteterapie a ergoterapie.

Oddíl nazvaný vzdělávání seniorů zahrnuje trénink paměti, práci s počítačem, 

užívání  internetu,  centra  celoživotního  vzdělávání,  univerzity  volného  času, 

akademie třetího věku a univerzity třetího věku.

Praktická část mé absolventské práce obsahuje kazuistické příběhy několika 

seniorů,  se  kterými  jsem  se  během  praxe  setkala.  Některé  příběhy  jsou 

doplněny  rozhovory,  použité  otázky  byly  pro  všechny  dotazované  stejné. 

Odpovědi byly v souladu s temperamentem a povahou dotazovaného, v jednom 

případě jsem byla odmítnuta, a jedna uživatelka domova pro seniory již nežije. 

V  závěru  praktické  části  jsem doplnila  kazuistické  příběhy o krátké  příklady 

aktivních seniorů.

V diskusi jsem si dovolila odpovědět na otázky, jako například: Mají senioři žijící 

v zařízeních pro ně zřízených větší možnosti aktivního využití volného času než 

senioři  žijící  ve  vlastních  domovech?  Jsou  rozdíly  mezi  seniory  žijícími  na 

vesnici a ve městě? Má zvyšující se hranice věku pro odchod do důchodu vliv 
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na  aktivity  seniorů?  Je  socializace  seniorů  v naší  společnosti  dostačující?

Neměli by senioři odpočívat a užívat si klidného stáří?

V  závěru  jsou  shrnuty  a  zdůrazněny  hlavní  prvky  absolventské  práce, 

všeobecně a ve zkratce zpracováno pojetí práce.

Resumé je napsáno v anglickém jazyce, kterému jsem se na vyšší  odborné 

škole věnovala.
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1 Cíl absolventské práce
Hlavním cílem mé absolventské práce je zpracovat přehled aktivit nabízených 

a poskytovaných českým seniorům, vyjmenovat a podrobněji vypsat jednotlivé 

okruhy  činností,  kterými  se  tito  naši  spoluobčané  zabývají.  Zdůraznit 

a  zmapovat  podmínky  a  faktory  ovlivňující  aktivní  život  z  různých  pohledů. 

Vyzdvihnout a vyhodnotit jednotlivé činnosti, programy a volnočasové aktivity, 

zaměřené  na  široké  spektrum  zájmů  seniorů,  pořádané  jak  v  zařízeních 

sloužících  seniorům,  tak  ve  sdruženích  a  organizacích  věnujících  se  našim 

starším  spoluobčanům.  Ve  své  práci  bych  chtěla  zmínit  důležitý  aspekt 

posledních let,  a to vzdělávání dospělých nejen na univerzitách třetího věku, 

akademiích třetího věku, ale i ve vzdělávacích kurzech pořádaných pro seniory.

Popis  všech  uvedených  aktivit  vyhodnotit  a  zpracovat  jak  v  cílové  skupině 

seniorů  žijící  v  domovech  pro  seniory,  domech  s  pečovatelskou  službou 

a rezidenčních zařízeních pro seniory, ale soustředit se také i na ty osoby, které 

žijí  v  domácím prostředí  ať  už  sami  nebo se  svou rodinou,  ve  městě  nebo 

na venkově.
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2 Teoretická část
V teoretické části absolventské práce jsou zahrnuta fakta týkající se seniorů, 

jejich definice, demografický přehled, názory a mýty.  Velká část je věnována 

nejvýraznějším  faktorům  mající  vliv  na  rozvoj  a  udržování  aktivního  života 

seniora.   Ať už se jedná o zdravotní tav, prodlužující se délku dožitého věku, 

odchod  do  důchodu,  změny  v  rodině,  ovdovění,  vlastní  začlenění  seniora 

do  společenského  dění,  vyrovnání  se  sám  se  sebou,  prostředí,  ve  kterém 

senior žije, starosti, potíže a trápení provázející život seniorů, finanční poměry 

nebo o samostatnost seniora. 

Přechodem  přes  tyto  neopomenutelné  vlivy,  poslední  z  teoretické  části 

absolventské  práce,  směřuje  k  přehledu  vlastních  aktivit  seniorů,  popisu 

některých možností realizace seniorů, k programům a sdružením zaměřeným 

na  seniory,  vyjmenování  volnočasových  aktivit,  terapiím  a  ke  vzdělávání 

seniorů. V této kapitole se tedy setkáváme s programy, činnostmi, sdruženími 

a zdroji  informací určenými seniorům. Je zde zmíněn aktivní  pohyb,  kulturní 

a  společenský  život,  různé  typy  terapií  určené  seniorům  a  nakonec  také 

vzdělávání a udržování dobré psychické kondice. 

2.1 Základní informace o seniorech

Stáří  se  projevuje  typickými  vnějšími  znaky,  které  nelze  při  pečlivějším 

zkoumání seniora přehlédnout. Myslíme tím snížení fyzických i psychických sil 

stárnoucího  člověka.  Stáří  je  vepsáno  ve  tváři.  Mění  se  gesta,  držení  těla, 

chůze. Smysly pomalu oslabují, člověk nejen hůře vidí, slyší a vnímá, ale také 

ztrácí chuť. Nastávají problémy s orientací v prostoru, jak ve vnějším prostředí, 

tak i ve vnitřním prostředí. Psychika podléhá involučnímu procesu. Setkáváme 

se se seniory, kteří mají potíže s porozuměním nebo opačně s vyjadřováním či 

pohotovostí. 
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2.1.1 Definice seniora a stárnutí z různých pohledů

Stáří  bývá často definováno jako očekávaná,  předvídatelná a neodvratitelná  

událost. Podle definice Světové zdravotnické organizace je „stařecký věk neboli  

senescence obdobím života, kdy poškození fyzických či psychických funkcí se 

stává  významně  manifestní  při  srovnání  s předešlými  životními  obdobími“. 

[HAŠKOVCOVÁ,  1990,  s.56]  Stárnutí   je  přirozený,  nepřetržitý  a  nezvratný 

biologický proces, který trvá od vzniku zárodku po smrt. Řecký lékař Galénos 

byl  možná  jedním  z prvních,  kdo  tímto  způsobem  proces  stárnutí  popsal. 

Stárnutí  probíhá  u  každého  individuálně,  pod  vlivem  genetických  dispozic, 

vlastní konstituce, zdravotního stavu a způsobu života  jednotlivce. 

Kalendářně  lze  stáří  orientačně  vymezit.  Jeho  počátek  je  v současné  době 

definován věkem 65 let. Seniory rozdělujeme dle věku na mladé seniory, staré 

seniory a velmi staré seniory. Lidé ve věkové skupině mezi 65 a 74 lety bývají 

označováni  jako  mladí  senioři.  Tato  skupina  obvykle  řeší  problematiku 

penzionování,  seberealizace,  volného  času  a  aktivit.  Osamělost,  stonání, 

zátěže a problematika adaptace na vzniklé situace – to jsou některé aspekty 

ovlivňující osoby začleněné do skupiny 75 – 84letých, starých seniorů. Někdy je 

toto období  nazýváno pravým stářím. Hlavní téma dlouhověkých, velmi starých 

seniorů,   85letých  a  starších  lidí,  se  vyznačuje  problematikou  zabezpečení 

a soběstačnosti. 

Ano, víme, že stáří je přirozené a nezvratné období života, ale současně se 

v souvislosti  se  stářím  setkáváme  s protichůdnými  názory,  a  to:  chceme  žít 

dlouho, ale nechceme být staří, nejsme si zcela jisti, zda se dožijeme vysokého 

věku a s ním spojeného stáří, doufáme v to a přitom se ho bojíme. 

Dnešní trend udržet se svěží a zdravý i v pozdním věku má kořeny v antice. 

Na stáří se zde nahlíželo jako na nedostatek a na nemoc.  Ve starém Řecku se 

stárnutí považovalo za únik vrozeného lidského tepla a za vysychání organismu 

a byla doporučována střídmá strava, víno, cvičení a horké koupele. [GREGOR, 

1990]. Podle Cicera je stáří stav, jemuž se musí vzdorovat, a to aktivním bojem.
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Jev, se kterým se v současnosti v západních civilizacích setkáváme, takzvaný 

ageismus, systematicky, na institucionální i individuální úrovni diskriminuje lidi 

na  základě  věku.  Znamená omezení  sociálních  rolí  a  znehodnocení  statutu 

seniorů,  snižuje  očekávání  společnosti  vůči  seniorům a  často  odpírá  rovné 

příležitosti,  mnohdy také nedává seniorům další životní  šance. [SÝKOROVÁ, 

2007]   Objektem  ageismu  se  stávají  muži  i  ženy.  Projevuje  se  pohrdáním 

starými lidmi, vyhýbání  se kontaktu s těmito lidmi,  znevýhodňováním seniorů 

ve  službách  a  zdravotnictví,  diskriminací  na  poli  trhu  práce,  v některých 

případech zasahuje i do intimního soužití v rodině.

2.1.2 Demografický přehled

Stárnutí  z demografického  pohledu  upoutává  pozornost  jak  odborníků,  tak 

i široké veřejnosti nejen v České republice, ale i ostatních evropských zemích. 

Sociální  zatížení,  zaostřené  především  na  financování  důchodů,  je  vážným 

problémem, který nelze přehlížet.  Zvyšující  se počet  osob,  které se dožívají 

vysokého  věku,  je  fenomén  posledních  desetiletí.  Český  statistický  úřad 

dokonce uvádí, že v roce 2050 dosáhne podíl starého obyvatelstva jedné třetiny 

populace.  Staří  převýší  přibližně  dva  a  půl  krát  dětskou  složku  a  poměr 

ekonomicky  závislých  a  nezávislých  osob  se  pravděpodobně  vyrovná. 

Průměrný věk dosáhne čtyřiceti devíti roků. Lidé se budou dožívat asi o deset 

let  více  než  je  tomu  v současnosti.  Díky  kvalitním  životním  podmínkám 

se  nejrychleji  rozšíří  kategorie  osob  ve  čtvrtém  věku,  to  znamená,  že 

osmdesátiletí a starší lidé budou tvořit velkou část seniorů.

Demografické stárnutí  předpokládá vyšší  nároky na zajištění  zdravotní  péče 

a  zabezpečení  seniorů  po  stránce sociální  péče.  Současně se  předpokládá 

zvětšování soběstačnosti seniorů a zlepšování zdravotního stavu starých osob, 

a  to  především díky  prevenci  a  odpovědnějšímu přístupu jednotlivce  k sobě 

samému.  

Demografický  vývoj  je  podmíněn  ekonomickým  a  sociálním  vývojem. 

Představuje  jeden  ze  strategických  a  dlouhodobých  faktorů,  které  je  nutné 
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zahrnout do vytváření politiky v různých oblastech. Růst počtu starších lidí má 

za následek nutnost přizpůsobení služeb a produktů jejich potřebám. Strategie 

reagující na stárnutí populace by měla využít potenciálu starších osob a vytvořit 

mezigeneračně  soudržnou  a  věkově  začleněnou  společnost.  Současně  je 

žádoucí  zamyslet  se  nad  efektivitou  opatření  na  podporu  rodin  a  souladu 

rodinného a pracovního života. [  www.mpsv.cz  , 2]  

2.1.3 Názory na stáří, mýty o stáří

Názory na staré lidi se různí. Vnímání starých lidí je závislé na pozorovateli, 

jeho věku a životní situaci. Také informovanost a povědomí je důležitý aspekt 

pohledu na seniory. Přes veškeré pokusy a snahy poskytnout bližší, konkrétní 

a  nezkreslené  informace  o  starých  lidech,  stále  ještě  se  nás  snaží  ovlivnit 

některé předsudky a mýty o stáří. Helena Haškovcová  popisuje mýty o stáří 

tak,  jak  jsou  vytvářeny  a  udržovány  „moderním,  mladým,  úspěšným, 

ambiciózním, a ekonomicky prosperujícím lidstvem“.  Mýtus falešných představ, 

který  dává  do  přímé  úměry  životní  spokojenost  seniorů  s materiálním 

komfortem,  zjednodušující  mýtus  z demografického  pohledu,  kdy  je  kladen 

důraz na souvislost mezi stářím a penzionováním, mýtus homogenity populace 

seniorů,  mýtus  „nicnedělání“  penzistů,  kteří  již  profesně  nezasahují 

do pracovního procesu a mýtus ignorance starých lidí, kteří jsou již nepotřební, 

stojí mimo společenské dění, mimo společenský život. [HAŠKOVCOVÁ, 1990]. 

Toto  shrnutí  je  dále  rozšířeno  o  názor,  který  poukazuje  na  fakt,  že  přes 

nepravděpodobnost a neskutečnost těchto mýtů, tvoří stereotypy a mýty základ 

pro diskriminaci starých lidí, již výše zmiňovaný aegismus. [SÝKOROVÁ, 2007]

Mnohdy se setkáváme s mýty druhu: prodlužuje se délka dožití. Skutečnost je 

ovšem taková, že jde především o zvyšující se počet přežívajících.  Stárnutí 

se  rovná  nemoc a  zdravotní  potíže.  K  tomu lze  podotknout,  že  zhoršování 

zdravotního stavu a pokročilý věk nemusejí být v souvislosti. Staří jsou senilní 

a  oslabení.  Senilita  není  vždy  spojena  s věkem.  Je  spíš  spojena  s nemocí 

mozku, například Alzheimerovy choroby. Většina starých lidí žije v zařízeních 

určených pro seniory. Opak je pravdou. Podstatná část seniorů žije ve svých 
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domovech nebo v rodinách svých dětí. Staří lidé jsou majetní. I tento mýtus lze 

vyvrátit,  protože  majetek  mezi  seniory  je  nestejnoměrný.  Typickými  oběťmi 

chudoby bývají starší vdovy. Staří lidé jsou chudí. Skutečnost je taková, že staří 

lidé  nejsou  více  chudí  než  ostatní  populace.  Také  mýtus  o  enormně 

se zvyšujících nákladech na zdravotní a sociální zabezpečení pro seniory lze 

objasnit.  Značná část sociálních výhod směřuje k dětem. Obvykle  si  ani lidé 

ovlivněni mýty a předsudky  neuvědomují, na jakém základě funguje systém 

sociálních dávek, jak důležitou roli v mezilidských vztazích, především v rodině 

hrají staří lidé, babičky a dědečkové a už vůbec nepřipouští skutečnost, že stáří 

je období života každého z nás. 
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2.2 Faktory ovlivňující aktivní život seniora

Kvalitu života seniorů ovlivňuje mnoho aspektů, které nelze pominout. Stáří má 

právo  být  prožito  co  nejintenzivněji  a  nejkvalitněji.  Tomu  může  zabránit 

zhoršený zdravotní stav jedince. Jedná se o jeden z nejzákladnějších faktorů 

mající  vliv  na aktivity seniorů. Rodinné zázemí, pohoda a spokojenost sama 

se  sebou  jsou  zárukou  spokojeného  stáří.   S tím  také  souvisí  věk  seniora, 

potíže,  které  jej  provází,  sociální  prostředí,  ekonomická  situace,  pocit 

samostatnosti nebo prostředí ve kterém senior žije.

2.2.1 Zdravotní stav

Jak již bylo uvedeno, zdravotní stav může výrazně ovlivnit aktivní život seniora. 

Stárnutí je poslední fází vývoje, prožívá jej každý, i zdravý a úrazů ušetřený 

člověk.  Úpadek  funkcí  lidského  organismu  nezačíná  ve  stáří,  ale  již  v rané 

dospělosti.  Průběh lidské degenerace je velmi pozvolný a obvykle se začíná 

projevovat  po třicátém roce věku jednoprocentním úbytkem funkce.  Naštěstí 

jsou  tělesné  soustavy  předimenzovány,  tudíž  obvykle  do  šedesátého  roku 

života  nezaznamenáváme  výrazné  změny.  [STUART-HAMILTON,  1999] 

Stáří je spojeno se stárnutím lidského organismu. Nemoci z důsledku stárnutí 

přichází individuálně, v různé intenzitě, nicméně postihují každého jednotlivce. 

Po  šedesátém  pátém  roce  života  stoupá  počet  osob,  které  mají  v denních 

činnostech  určitá  omezení.  Ať  už  jsou  to  nemoci  spojené  s věkem  nebo 

následky  úrazů,  jako  například  pádů.  V tomto  období  se  těžko  rozliší,  zda 

nastalé  změny  jsou  přímým  či  nepřímým  následkem  nemoci  nebo  je  věk 

přinese každému, i tomu nejzdravějšímu. Po sedmdesátce se často setkáváme 

s tzv. polymorbiditou, současným výskytem dvou a více chorob. [ŘÍČAN, 2004] 

Je  potom  na  lidské  mentalitě  vyrovnat  se  se zdravotními  potížemi.  Aktivní 

a činorodí senioři mají větší šanci prožít mnohem kvalitnější a delší život. 

Stárnoucí smyslové orgány, smysly, slouží mozku jako pojítko s vnějším okolím. 

Zhoršeným vnímáním člověk ztrácí možnost plně prožívat okolní život. Zhoršení 

zraku  je  jedním  z faktorů,  který  může  zásadně  změnit  aktivity  seniora. 
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Z důsledku  stárnutí  dochází  ke  zhoršení  akomodace  (schopnosti  zaostřovat 

na  různé  vzdálenosti,  především  na  blízko).  Nejzávažnější  zrakovou  vadou 

starých lidí je ztráta zrakové ostrosti. Je také definována jako schopnost zaostřit 

na detail.   Řešením jsou samozřejmě brýle,  které potřebují  téměř tři  čtvrtiny 

starých lidí. Bohužel, ale řada z nich nevidí ani s touto pomocí. 

Starší lidé také pomaleji zpracovávají zrakové podněty, věk má vliv na vnímání 

intenzity  světla,  staří  senioři  vidí  v nažloutlejších  odstínech,  červenou, 

oranžovou a žlutou barvu vnímají dobře, zatímco je pro ně obtížné rozpoznat 

zelenou,  modrou a fialovou barvu.  Zúžení  zorného pole,  snížení  periferního 

vidění, je mnohem závažnější problém, postihující i mladší seniory.  [STUART-

HAMILTON,  1999] Začlenění  zrakově omezených seniorů do volnočasových 

aktivit  je  náročné,  nicméně  přináší  silnou  zpětnou  vazbu  v podobě  radosti 

ze zvládnuté úlohy či činnosti.

Dalším smyslem, jehož úbytek ovlivňuje život seniorů, je sluch. Kvalita sluchu 

se  snižuje,  vážné  vady  sluchu  postihují  ve  skupině  70-80letých  přibližně 

30  procent  obyvatelstva,  u  starších  osmdesáti  let  se  hodnota  zvyšuje 

na  50  procent.  Nejrozšířenějším  typem  oslabení  sluchu  je  nedoslýchavost 

stárnoucích.

Podobně  jako  zrak  a  sluch,  omezuje  své  schopnosti  hmat.  Ztenčování 

a vrásnění lidské kůže vede ke změnám citlivosti kůže. [STUART-HAMILTON, 

1999] Což spolu se sníženou motorikou může vést ke zhoršení činnosti prstů 

a rukou. Tělesná  involuce sice vede k určitým více či méně zásadním změnám 

a omezením v aktivním životě seniora, přesto lze konstatovat, že úspěchy, které 

přináší  činnosti  seniorů,  zvyšují  jejich  sebevědomí,  jsou  motivací  a  výzvou 

pro ostatní.  

Stejně jako u tělesného stárnutí, i v duševním vývoji těžko odlišujeme involuční 

změny  dané  věkem  od  změn,  jež  jsou  součástí  nebo  následkem  duševní 

poruchy. [ŘÍČAN, 2004, s. 337] Duševní činnosti seniorů se s přibývajícími roky 

zpomalují.  Vliv  stárnutí  na  inteligenci  lze  popsat  jako  nárůst  informací 

a  vědomostí,  které  musí  senior  delší  dobu  zpracovávat.  Ve  stáří  ubývá 
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pozornosti, přechod od konkrétního k abstraktnímu se stává problémem, hůře 

se organizují a zařazují pojmy. Lidská paměť má různé podoby, projevuje se 

jako  paměť krátkodobá, dlouhodobá, provozní, profesní a mnoho jiných. Paměť 

s věkem slábne, přestože z některého pohledu zůstává zachována. Za typické 

jsou  považovány  poruchy  vštípivosti  a  vnímavosti.  Setkáváme  se  například 

s problémem při kombinaci zpracování nové informace a  odvádění pozornosti. 

Odborníci  se shodují na názoru, že trénink paměti,  cvičení a aktivní činnosti 

sloužící k udržení duševní svěžesti seniorů jsou nepostradatelné. 

Dokonce někteří  zastávají  názor,  že  tělesná cvičení  mohou zlepšovat  určité 

aspekty výkonu intelektu seniorů.  [STUART-HAMILTON, 1999]

2.2.2  Prodlužující se délka života

Stáří  je přirozenou fází  lidského života.  Je to  proces pozorovatelný u všech 

živých organizmů v přírodě. Všechny živé buňky jsou naprogramovány tak, aby 

po určitém čase zestárly,  zpomalily  své procesy a nakonec odumřely.  Doba 

těchto  přeměn  je  různá,  obvykle  se  uvádí  sedmiletá  perioda.  Výjimku  tvoří 

buňky  centrálního  nervového  systému,  které,  jak  se  do  nedávna  uvádělo, 

nemají možnost obnovy.  Současné výzkumy ale toto tvrzení vyvracejí.  Ať už 

nám odborníci z této oblasti přinášejí jakékoliv informace, je všeobecně platný 

fakt,  že  proces  stárnutí  se  dotýká  nás  všech.  Díky  životním  podmínkám 

zkvalitňujících naše žití se daří hranici dožití lidského života postupně posouvat.

Často  se  setkáváme s termínem „prodloužení  lidského  věku“,  který  je   sice 

praktický,  ale  věcně  nesprávný.  Péčí  matky  o  dítě,  lékařským  dohledem 

a dodržováním hygienických a výživových pravidel se lidský věk neprodloužil, 

ale  daří  se  nám  delší  časový  úsek  z daného  věku  prožít,  realizovat. 

[HAŠKOVCOVÁ, 1990]

Prodlužování délky prožitého lidského života lze pozorovat od samých počátků 

osídlování naší planety našimi předky. Odhady odborníků udávají údaje týkající 

se  prehistorických  dob,  kdy  se  pravděpodobně  nikdo  z populace  nedožil 

šedesátého pátého roku života. Jedno procento populace překročilo tento věk 
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až  v sedmnáctém  století.  Devatenácté  století  zaznamenalo  zvýšení  počtu 

šedesáti pětiletých, a to na čtyři  procenta. Na počátku dvacátého století tato 

procentuální křivka stoupla na dvacet pět procent. [STUART-HAMILTON, 1999] 

V celosvětovém  měřítku  především  západní  civilizace  v současnosti 

zaznamenávají nejvyšší procentní zastoupení šedesáti pětiletých, a to více než 

sedmdesát  procent.  Rozvojové  státy  Afriky,  Střední  a  Jižní  Ameriky  a  Asie 

vykazují  v této statistice nižší  hodnoty,  které jsou závislé na úrovni  životních 

podmínek určité oblasti. 

2.2.3 Penzionování

V České republice, stejně jako v mnoha evropských zemích je věk odchodu 

do  důchodu  posouván.  V  současné  době  se  věková  hranice  pro  uplatnění 

nároku na výplatu starobního důchodu posunula na šedesát pět let.  Stejně jako 

ve všech oblastech týkajících se lidského konání, nesetkáváme se s jednotným 

názorem na věkovou hranici do pro odchod do starobního důchodu. Zásadním 

faktorem ovlivňujícím názor  na  penzionování  je  zdravotní  stav  jedince,  jeho 

fyzická a psychická kondice. Jsou lidé, pro které je odchod do důchodu úleva 

a  vysvobození  od  každodenní  dřiny.  Počítají  týdny  a  dny,  kdy  budou  moci 

užívat  zaslouženého  odpočinku.  Podle  naturelu  si  potom  užívají  klidu 

a  odpočívají  nebo  si  dopřávají  činností  a  zálib,  na  které  během  aktivního 

pracovního života nezbýval  čas.  Pro jiné je  představa odchodu do důchodu 

noční  můrou.  V  těchto  lidech  penze  evokuje  pocit  nepotřebnosti,  odložení 

na  vedlejší  kolej   a  snížení  osobní  prestiže.  Často  pracovali  dlouhá  léta 

na jednom pracovišti, v jedné profesi a  za ty dlouhé roky si vybudovali určitou 

pozici,  kterou  velice  těžko  opouštějí.  Stává  se,  že  se  nemohou  smířit 

s  myšlenkou,  že  už  "tam"  nebudou  patřit.  Stuart-Hamilton  ve  své  knize 

Psychologie stárnutí (1999) uvádí, že většina osob, které přestanou pracovat 

a  odejdou  do  starobního  důchodu,  hodnotí  tuto  skutečnost  spíše  pozitivně. 

Dochází  však  k  situacím,  kdy  lidé  začnou  trpět  vážnými  psychologickými 

obtížemi, jejichž původem je pocit neužitečnosti. 
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Penzionování  je  nesmírně  významným  a  hluboce  prožívaným  předělem 

v  lidském  životě.  Nekompromisně  nutí  člověka  nastupujícího  do  starobního 

důchodu zamyslet  se nad sebou, zhodnotit svou situaci a přebudovat vlastní 

identitu. Slovo starobní často vyvolává rozčarování, především u zúčastněných 

osob, tedy penzistů. Někomu vadí slova a slovní spojení starobní, stáří, starý, 

okamžitě  se  mu  vybavuje  konec,  zmar  a  smrt.  Ke  starobnímu  důchodu 

přistupují  muži  i  ženy  shodně.  Období,  kdy  se  člověk  stane  starobním 

důchodcem, může poskytnout člověku návrat k dávno opuštěné zálibě, ať už je 

to  zahrádka,  hra  na  hudební  nástroj,  provozování  sportu,  návštěvy  divadla, 

schůzky v klubech, cestování, četba nebo to nejhlavnější užívání si a budování 

blízkých rodinných vztahů a vztahů s přáteli. [ŘÍČAN, 2004]

2.2.4 Změny v rodině

Rodina  je  základní  jednotka  společnosti,  vztahy  mezi  členy  rodiny  svazuje 

nejen  pouto  lásky,  úcty,  citu,  ale  také  pouto  ekonomické  závislosti.  V  naší 

společnosti  se  setkáváme téměř  se  všemi  modely  rodiny.  Nukleární  rodina, 

rozšířená  rodina  stejně  jako  neúplná  prochází  stejnými  životními  etapami. 

Změny spojené se stárnutím, s prožitky a potřebami stárnoucího člena rodiny 

se  objeví   téměř  v  každé  rodině.  Dobré  rodinné  zázemí  je  základem 

spokojeného a klidného stáří. Pocit jistoty a také pocit potřebnosti jsou důležité 

aspekty  posilující  seniory.  Když  přejde  období  péče  o  vlastní  děti,  přichází 

období, kdy senior získává novou roli, a to roli prarodiče. Často je toto období 

považováno za jedno z nejkrásnějších období života. Dobré rodinné vztahy jak 

s dětmi, tak i s vnoučaty mohou napomoci seniorům prožívat spokojené dny 

naplněné láskou,  pochopením,  podporou.  Často vnoučata mohou stimulovat 

potřebu prarodičů udržovat se v duševní i fyzické kondici, věnovat se různým 

koníčkům a dále se vzdělávat. Toto období mnohdy preferuje vztahy s vnoučaty 

před vztahy s dětmi. 

Další, méně radostná fáze života, ovlivňující stárnoucího člověka je ovdovění. 

Ztráta životního partnera nebo partnerky vždy hluboce zasáhne toho druhého 

z partnerů, postihuje mnohem častěji ženy než muže. Dopad ztráty je závislý na 
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skutečnosti,  zdali byla očekávána. Dlouhodobá nemoc, vysoký věk jsou faktory 

snižující  stres  opuštěného  partnera.  Přesto  negativní  důsledky  vyplývající 

ze ztráty milované osoby mají dlouhodobé trvání, obvykle přetrvávají dva až tři 

roky. Je potřeba řešit řadu problémů. V tomto období je nutná podpora rodiny, 

pokračování  obvyklých  aktivit  ovdovělého  seniora,  nastartování  do  nových 

činností a prací tak, aby pocit  opuštěnosti byl  pokud možno vytěsněn jinými 

prožitky. Samozřejmě je vliv těchto událostí na člověka závislý na typu člověka, 

na jeho socioekonomické situaci. Špatné zdraví a složitá finanční situace může 

zapříčinit horší adaptaci na novou vzniklou situaci. Dobře integrovaná osobnost 

zvládá stres lépe než osobnost dezorientovaná. [STUART-HAMILTON, 1999] 

Potřeba  užitečnosti  spojená  s  provozem domácnosti,  chuť  pracovat,  vyvíjet 

smysluplnou  činnost,  nepropadat  pocitům  méněcennosti,  upnout  se 

k hodnotným cílům,  být  platným členem společenské  skupiny,  ať  už  rodiny 

nebo  komunity,  to  jsou,  dle  mého  názoru,  hlavní  nosné  pilíře,  díky  kterým 

senior prožívá   plnohodnotný život.

Domnívám se, že s rozvodem ve stáří se často nesetkáváme. Manželské páry, 

které se prožily životem do stáří klidným a spokojeným soužitím nebo ty co, 

přežily bouře mládí a středního věku, zůstávají obvykle v zaběhnutém způsobu 

a rytmu života  i  v pozdním věku.  V souvislosti  s krizí  v  manželství  se spíše 

setkáváme  s rozpadem  manželství  z pohledu  funkčnosti,  s rezignací 

na manželství. 

Zdají-li se všechny pokusy o řešení manželské krize marné a situace se jeví  

jako  bezvýchodná,  může  se  někdo z manželů  stáhnout  do  sociální  izolace.  

Přestane  například  mluvit.  Jedná,  jako  by  do  manželského  soužití  nepatřil.  

Hovoříme zde o určité formě emocionálního a psychického rozvodu manželů.  

Ti sice žijí dále vedle sebe, ale ne spolu. [KŘIVOHLAVÝ, 2000, s. 117]

2.2.5 Socializace seniora

Socializace osobnosti  je  proces,  v  němž dochází  k  přeměnám člověka jako 

biologické  bytosti  v  osobnost  společenskou.  Jedná  se  o  proces  živý,  nikdy 
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nekončící,   ani  přechodem  do  věku  seniorského.  Jen  se  mění  okolnosti 

a  faktory  mající  vliv  stárnoucího  jedince  a  intenzita  socializace  seniorů  se 

snižuje.  Jedním z  hlavních  činitelů  procesu  socializace  seniora  je  prostředí, 

v  jakém  se  osobnost  nachází.  Socializace  probíhá  ve  společenských 

a  mezilidských  vztazích,  je  ovlivňována  působením  osob,  skupin,  institucí. 

Socializace umožňuje člověku život ve společnosti, pomáhá sžívání jednotlivců. 

Proces socializace probíhá jak formou vědomou, vzděláváním a učením, tak 

formou nevědomou, například interakcemi, při kterých díky empatii korigujeme 

své  chování  vůči  druhým  osobám.  Cílem  socializace  seniora  je  dosáhnout 

větších  úspěchů  v  společenských  vztazích,  naučit  se  orientovat  a  chovat 

v  nastalých  sociálních  rolích,  stát  se  platným členem společnosti,  naučit  se 

novým dovednostem a také se zdokonalit nebo naučit se zcela nové disciplíně. 

Úspěch procesu  socializace  seniorů  podmiňují  psychosociální  faktory, 

komunikační  dovednosti  a  kultivace  osobnosti.  Vytvoří-li  se  materiální 

předpoklady,  jsou-li  posilovány mezilidské vztahy a zvládá-li  jedinec pozitivní 

přístup  k sobě,  je  potom  proces  socializace  zdárně  završen.  Nesmíme 

zapomínat na fakt, který je možná tím nejzákladnějším, a to je chuť a potřeba 

starého  člověka  vstoupit  nebo  přesněji  řečeno  pokračovat  v  procesu 

socializace.

2.2.6 Vztah k sobě samému

Osobnost každého z nás je  daná,  ze zkušenosti  víme,  že se během života 

může  změnit,  a  to  v  tom  smyslu,  že  se  zdůrazní  některé  rysy,  povahové 

a charakterové  vlastnosti. Zkušenosti z oblasti psychiatrie dokonce říkají, že 

se stárnoucí člověk někdy stává karikaturou sebe samého. Vlastnosti a sklony z 

mládí se zvýrazňují.  Mění se také vztah k sobě samému a tím také i  vztah 

k  okolí.  Staří  přináší  pocity  podezřívavosti  a  ohrožuje  především  osamělé 

osoby.  V  ojedinělých  případech  se  může  podezřívavost  vystupňovat 

do chorobného stupně, paranoiditě. S věkem přibývá smutků a mučivých stavů, 

spojených  s  úzkostí  a  neklidem,  nazývaných  deprese.  Člověk,  který  těžko 

zvládá depresivní stavy, si často neváží sám sebe a jeho život se díky těmto 
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změnám stává těžký, někdy dokonce nezvladatelný. V takových případech je 

nutná psychoterapie, která pomáhá osobnosti zvládnout své potíže, vyrovnat se 

sám se sebou, naučit se vážit si sám sebe.

Adaptace osobnosti  na stáří  ovlivňuje typ  člověka. Setkáváme se s různými 

typy  osobností,  jako  například  odolné  a  soutěživé  typy,  které  neumějí 

odpočívat, druzí jsou bezstarostní, nedbalí a podobně. Těm z druhé skupiny 

pravděpodobně stáří vyhovuje více, protože stáří přináší klidnější a usedlejší 

způsob života.  Vztah k vlastní  osobě a k  okolí  podporují  charakterové rysy 

osobnosti.  Integrované  osobnosti  jsou  z  tohoto  pohledu  nejpozitivněji 

hodnoceny.  Mezi ně lze zařadit takzvané specialisty, kteří se omezují na úzký 

okruh činností a aktivit, dále pak odcizené osobnosti vědomě se zříkají svých 

závazků  a  nakonec  reorganizátory  takto  označované  pro  svou  schopnost 

nahradit stávající ukončenou činnost novou. Další základní charakter je obraně-

defenzivní  osobnost,  která rozlišuje jedince zarputilé, ti  jsou přesvědčeni,  že 

svým jednání  oddálí  svou fyzickou  i  psychickou involuci  a  ustrnulé  jedince, 

řešící litující donekonečna toho, co během života pozbyli. Třetí charakterovou 

skupinou jsou senioři pasivně-závislí. Jejich charakter se projevuje neustálým 

spoléháním na druhé a hledáním pomocníka. Poslední skupinu tvoří osobnosti 

dezintegrované. Jsou to staří lidé, kteří mají vážné psychické problémy, často 

související  se  stařeckou  demencí  a  proto  je  často  nelze  klasifikovat  jako 

normálně  jednající  osoby.  [STUART-HAMILTON,  1999] Spokojené  stáří 

předpokládá  smíření  se  s  vlastními  omezeními,  smíření  se  s  postupným 

snižováním odpovědnosti  a  přijímání  méně  příjemných  změn s  minimálními 

ztrátami, nikoliv jako prohru.

2.2.7 Prostředí, ve kterém senioři žijí

Všechny  faktory,  uvedené  v této  části  práce  jsou  úzce  spjaty  s prostředím, 

ve kterém starý člověk žije, které jej obklopuje a které také sám spoluvytváří. 

To  nejintimnější  prostředí  ovlivňující  jedince  je  prostředí  vytvářené  párem. 

Manželství  seniorů  bývají  někdy  velice  spokojená  a  šťastná.  Za  desetiletí 
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společného života se partneři dokonale znají, dobře se rozumějí a navzájem se 

přizpůsobili. Spojují je společně prožité chvíle, vzpomínky a další budoucnost. 

Často  se  jejich  vzájemná  provázanost  projevuje  tím,  že  nemusí  ani  spolu 

promluvit, aby vycítili to, co se odehrává v tom druhém. Naopak, setkáváme se 

s  manželstvími  seniorů,  která  bohužel  bývají  velmi  nešťastná.  Chybí  zde 

vzájemné  kontakty,  pocit  jistoty  a  sounáležitosti,  mezi  manžely  vzniká 

ponorková nemoc. V jednom z nich nebo v obou dvou převažuje pocit zklamání 

a promarněného života. V důsledku toho se pak  často manželé uzavírají před 

sebou navzájem i před kontakty s ostatními lidmi.  Nejčastěji se setkáváme se 

skutečností,  že  manželství  seniorů  bývají  směsicí  šťastného  a  nešťastného 

manželství. Střídají se chvíle blízkosti a odcizení, chvíle klidu a bouří. Často se 

vzpomíná na prožité časy, ať ty dobré, tak i na ty smutné. Senioři mívají potřebu 

uspořádat si svou minulost, vyznat se v ní a pochopit svůj život. 

Rozšířená rodina, děti, vnoučata, sourozenci a ostatní příbuzní mají silný vliv 

na  seniora.  Pocit  náležitosti  k této  skupině  je  důležitým motivačním prvkem. 

Funkční  rodina  dává  pocit  zázemí  a  jistoty.  Vazby  vzniklé  v rodině  jsou 

podporou  seniorům.  Dobré  fungující  rodinné  prostředí  napomáhá  čelit 

problémům a  potížím,  ale  také  motivuje  nejstarší  členy  rodiny  k aktivitě  jak 

na poli zájmů a koníčků, tak i v běžném životě.

Snad každý člověk chce porozumět sobě, svému životu i druhým lidem. Nemít  

rád a nemít porozumění znamená být mrtev za živa. Mít rád a porozumět je  

poklad,  který je  třeba pěstovat  a opatrovat  jako drahocenný šperk.  Kdo ten 

šperk  má v životě,  má  naději,  že  ho  i  na  sklonku  jeho  životních  cest  bude 

provázet účastné porozumění. [HAŠKOVCOVÁ, 2000, s. 162]

Vedle  rodiny  hrají  nezanedbatelnou  roli  v životě  člověka  skupiny  lidí 

obklopujících  seniora.  Starý  člověk,  člen  určité  komunity,  společnosti  nebo 

skupiny,  má větší šance prožívat plnohodnotný život v klidu a pohodě, mívá 

často vyšší  sebevědomí než osoba žijící  v ústraní.  Účast na dění,  společná 

činnost a prožitky, výzvy ostatních k aktivitě, možnost srovnávání se s ostatními 

jsou důležité aspekty pro seniory.  Většinou se staří lidé schází ve skupinách 

zaměřených na určitou činnost lidského konání. Spojuje je zájem a chuť poznat 
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nové,  prohloubit  si  znalost  nebo  udržet  se  na  stejné  úrovni,  ať  se  jedná 

o sportování, vzdělávání nebo o záliby.

Nakonec nelze opomenout společnost jako takovou, zastoupenou institucemi, 

které udávají směr, kvalitu a rychlost socializačního procesu jak seniorů, tak 

i ostatních lidí.

2.2.8 Potíže provázející stáří

Přestože nemoci, odchod do důchodu a ovdovění jsou tři nejzávažnější faktory 

mající  vliv  na  život  seniora,  jeho  spokojený  život  mohou  ovlivňovat  i  jiné 

aspekty. Hlubokým zásahem do života seniora je smrt přítele, kamaráda, prostě 

člověka,  který  má  společné  zájmy,  tráví  s ním  volné  chvíle,  mají  společné 

zážitky  a  vzpomínky.  V takové  chvíli  si  senior  uvědomuje  svou  smrtelnost, 

relativní blízkost mrti. Dalším velice citlivým faktorem jsou vztahové problémy 

mladších  příbuzných,  jak  dětí,  tak  i  vnoučat.  Finanční  problémy  s pojené 

s nezaměstnaností,  existenční  potíže,  zdravotní  stav,  nemoci,  mezilidské 

vztahy,  rozchody  a  smrt  rodinných  příslušníků  citelně  zasahují  do  života 

stárnoucího člověka. Spokojenost příbuzných má vliv na klid a pohodu seniora. 

Úroveň  sociální  péče  a  pocit  nedostatečné  lékařské  péče  také  zcela  jistě 

ovlivňují staré lidi. Senioři se často srovnávají s ostatními vrstevníky, mnohdy 

neobjektivně  vyhodnocují  svou  situaci  a  trápí  se  mylnými  nebo  zkreslenými 

představami,  které  vedou  k pocitu  méněcennosti  a  sebeúcty.  Někdy  velice 

negativně  ovlivňuje  seniory  myšlenka  nemohoucnosti,  obava  ze  ztráty 

domácího  prostředí  a  kontaktů  s rodinou  v případě  umístění  do  zařízení 

poskytujícího  služby  seniorům.  Znovu  platí  pravidlo,  že  záleží  na  povaze 

každého jednotlivce, na jeho intelektu, na tom, jaká je osobnost a na okolnosti, 

zda se jedná o integrovaného či dezintegrovaného člověka. Zdravotní stav také 

ovlivňuje přístup k těmto stáří provázejícím potížím. 

Nelze vynechat  životní zkušenosti nasbírané během života. Ty mohu negativně 

ovlivnit postoj a názor seniora na určitou vzniklou situaci. V této souvislosti lze 

připomenout i ne příliš často se vyskytující negativní, agresivní a nepřátelské 
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impulzivní   postoje  seniora  vůči  jiným  osobám,  skupinám  či  menšinám 

s tendencí ublížit jim, nazývaným hostilita. [STUART-HAMILTON, 1999]

2.2.9 Ekonomická situace

Životní  úroveň  každého   z nás  je  závislá  na  ekonomické  situaci,  v níž 

se  jednotlivec  nachází.  Finanční  nezávislost  není  pro  každého  z nás 

samozřejmostí.  Čeští  senioři  pokrývají  celé  spektrum  možností  finančního 

zajištění, od těch nejchudších po dobře situované jedince. 

Aktivní  život  ve  stáří  si  nelze  představit  bez  dostatečného  hmotného 

zabezpečení. Nízké příjmy v podobě důchodu mohou výrazně ovlivnit nejenom 

fyzicky a psychicky omezeného seniora, ale také možnosti zdravého a aktivního 

života  seniora,  jeho  participace  ve  společnosti.  Důchodový  systém  je  třeba 

reformovat  takovým  způsobem,  aby  mohl  poskytnout  adekvátní  příjem 

podporující aktivní život. [  www.mpsv.cz  , 2]  

Odchodem do  starobního důchodu se  často  mění  finanční  poměry  seniorů. 

Mění se i náklady spojené s pořizováním nového oblečení, cestováním, senioři 

neobměňují  tak často zařízení bytu,  obvykle  se snaží na konci své profesní 

dráhy  o  materiální  zabezpečení,  tím  je  míněna  obnova  domácnosti, 

rekonstrukce  bytu,  pořízení  nového  automobilu  a  podobně.  Staří  lidé  často 

mívají  pocit,  že  musí  šetřit  za  každou  cenu,  na  úkor  vlastního  pohodlí 

a  spokojenosti.  Vyplývá  to  z potřeby  postarat  se  o  sebe,  být  nezávislý 

na druhých lidech, na partnerovi nebo na své rodině. Aktivní stáří pro některé 

seniory znamená nadměrné výdaje. Mnoho z nich žije skromně, vystačí s velice 

nízkým  příjmem.  Své  aktivity  usměrňují  podle  svých  financí,  takže  často 

nevyužívají  nabízené  možnosti  zábavy  a  vzdělávání  z obavy  o  svou 

budoucnost. 

Peníze bývají důležitým zdrojem, s nímž mohou senioři vstupovat do rodinných 

aktivit.  Někdy k jejich vlastnímu neprospěchu.  Je všeobecně známý fakt,  že 

čeští senioři celoživotně a nadměrně podporují své děti a vnoučata, považují 

to  za  přirozené  a  omlouvají  tuto  svou  činnost  náročností  současných 
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společenských  podmínek,  vysokých  životních  nákladů  a  nezaměstnaností. 

[SÝKOROVÁ, 2007]

2.2.10 Autonomie seniora

Z filozofického pohledu je autonomie seniora jedním z ústředních témat a je 

spojován a rozvíjen spolu se svobodou a rovnoprávností.  V sociologii je otázka 

autonomie řešena ruku v ruce s otázkou svobody jednotlivce v rámci obecného 

problému. Nelze opomenout okruh otázek vztahujících se k autonomii seniorů 

ve významu samostatného rozhodování. Staří lidé jasně přisuzují k autonomii 

svobodu a volnost. Z nezávislého rozhodování, stejně jako z fyzické a finanční 

nezávislosti,  vyvozují  pro  ně  důležitý  pocit  osobní  kompetence  ve  významu 

umět  rozhodnout,  umět  si  poradit.  V každodenním  životě  osobní  autonomii 

ovlivňují různé sociální instituce, ty stanovují pravidla a vzorce chování a určují 

směr lidského konání. V rodině se autonomie projevuje tak, že senioři nebývají 

autoritou  dětem v  tom smyslu,  že  by  děti  uznávaly  právo  dělat  rozhodnutí 

a odpovědnost starých rodičů směrem k dětem, ovlivňovat jejich rozhodnutí, ale 

obvykle  přiznávají  rodičům  právo  rozhodovat  sami  o  sobě,  o  svých 

záležitostech. [SÝKOROVÁ, 2007]

Být  nezávislý,  maximálně  samostatný  a  rozhodovat  sám  o  sobě,  o  svých 

potřebách,  to  jsou  skutečné  předpoklady,  které  ovlivňují  život  stárnoucího 

jedince. Po celý život většina lidí usiluje o svou nezávislost, autonomii a tak 

není divu, že ani senioři netvoří výjimku. I přes své potíže a omezení.
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2.3 Přehled aktivit seniorů a zázemí pro seniory

Čeští  senioři  mají  podmínky pro  svůj  aktivní  život  přiměřené a  odpovídající 

celkové  životní  úrovni  obyvatelstva  České  republiky.  Tak  jak  bylo  uvedeno 

v předchozí  části  absolventské  práce,  nejrůznější  faktory  ovlivňují  aktivitu 

seniorů, ať už pozitivně nebo negativně. Setkáváme se s názorem, že stáří se 

rovná pasivita. S tímto názorem mnoho odborníků nesouhlasí, dokazují to ve 

svých publikacích a monografiích. Také empirické výzkumy ukazují na potřebu 

starých lidí činorodě se podílet na aktivně prožitém stáří. Nečinnost každého, 

tedy  i  starého  člověka,  je  spojena  s prázdnotou  a  nízkou  kvalitou  života. 

Ve  stáří  možná  ještě  více,  s ohledem  na  zvyšující  se  involuci  jedince,  je 

nezbytná aktivita jak tělesná tak i duševní. Jakákoliv aktivní činnost seniora je 

podmíněna tím, aby tento člověk mohl a uměl určitou aktivitu zvládnout. Šíře 

a kvalita nabízených aktivit, vzdělávání a osvěty je jedním z faktorů evokujících 

seniora, aby chtěl aktivitu provozovat. Při práci se seniory je v tomto případě 

nutný  individuální  přístup.  Proces  stárnutí  může  doprovázet  ztráta  smyslu 

života, která se vyhýbá lidem žijícím zdravým životním stylem. Ten předpokládá 

tvorbu  materiálních  podmínek  a  předpokladů  pro  aktivní  život,  vyřešení 

pozitivního  vztahu  k sobě,  vyřešení  mezilidských  vtahů,  zvládnutí  bytové 

situace a vyrovnání se s vlastním stárnutím. Komunikace a kultivace osobnosti 

hrají další nezanedbatelnou roli posilující aktivní život stárnoucího člověka.

Aktivizace  seniorů  napomáhá  starým  lidem  nalézt  smysl  života,  udržet 

a  podporovat  mezilidské  vztahy,  posilovat  sounáležitost,  participovat 

ve  společnosti,  motivovat  k dalšímu  úsilí  a  snaze  být  aktivní.  Vytvářením 

aktivních  perspektiv  a  plánů  čelit  beznaději,  pocitu  méněcennosti 

a bezcennosti, pomoci prožít si úspěch či silné emoční zážitky, posílit identitu, 

sebeúctu   nebo  také  „jen“  odvést  pozornost  od  všedních  starostí,  trápení 

a bolestí.
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2.3.1 Programy, činnosti, sdružení a zdroje informací určené 
seniorům

Vzdělávání a informovanost, ale také zábava je seniorům celoplošně nabízena 

nejrůznějšími způsoby. Jedná se především o knihy věnované seniorům. 

V  České  republice  vychází  mnoho  periodik  pro  seniory  a  jejich  rodinné 

příslušníky. Kromě zábavy, zajímavostí a rad jsou v časopisech uváděny akce, 

které  jsou  pořádány  pro  seniory.  Vital  plus  -  časopis  pro  seniory  a  jeho 

internetová verze se věnuje postavení seniorů ve společnosti, nabízí rozhovory 

a články související se životem seniorů. Je vydáván nadačním fondem Elpida, 

fondem  který  má  za  cíl  zlepšení  života  seniorů.  Sdružení  Život  90  nabízí 

periodikum Generace, kde se senioři seznamují nejenom s aktualitami ze života 

seniorů,  ale  jsou  zde  upoutávky  na  akce  pořádané  sdružením  Život  90. 

Čtrnáctideník Třetí věk klade důraz na aktivní život seniorů a s ním související 

péči o seniory. Nakonec je nutno připomenout seniory vyhledávaný měsíčník 

revue  50  plus,  ve  kterém  lze  nalézt  mimo  jiné  i  odborné  články  z oborů 

zabývajícími se starými lidmi nebo z oblastí se seniory souvisejícími.

V posledních  letech  stále  oblíbenější  webové  stránky  věnované  seniorům 

zaujímají významné místo v životě starých lidí. Často jsou důležitým pojítkem 

s okolním světem především pro seniory, kteří mají omezení v pohybu či kteří 

žijí  v izolaci,  například  v málo  dostupných  lokalitách.  Portál  Seniorum.cz 

provozuje  již  zmiňovaný  Život  90,  občanské  sdružení  Remedium  Praha  je 

provozovatelem stránek Vstupujte.cz.  Senior cohousing jsou stránky určené 

především seniorům propagujícím způsob života, který kombinuje nezávislost 

s výhodami života v užším společenství lidí, budovaném v privátně a společně 

vlastněných  prostorách  a  ve  sdílených  aktivitách.  Informační  servis 

Gerontologie  je  informační  servis  pro  seniory  zaměřený  zejména 

na  Alzheimerovu  chorobu.  Široké  spektrum  otázek  spojených  se  stářím 

obsahuje portál Senio.cz, Senior tip, Portál pro seniory, Pečující on-line, Elpida 

plus, Gema, Rada seniorů České republiky, o.s. a portál E- senior.

V některých zařízeních určených seniorům nebo také při  obcích se osvědčilo 

zakládání klubů seniorů. Ať se jedná o kluby preferující určitou činnost nebo 
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kluby všeobecně zaměřené, důležitým aspektem je aktivní přístup seniorů. Oni 

jsou  ti,  co  vytváří  program,  co  zajišťují  vše  potřebné.  Případná  přítomnost 

sociálních pracovníků bývá na úrovni doplňkové pomoci a podpory a vytváření 

zázemí.  Kluby  jsou  volně  přístupné,  aktivity  může   navštěvovat  kdokoliv, 

ať obyvatel zařízení nebo senioři žijící v domácím prostředí. Účelem klubů bývá 

zábava,  kultura,  vzdělávání,  dobročinné  činnosti,  sport.  Kluby  bývají  také 

místem setkání lidí z různého prostředí, díky těmto setkáním se rozšiřují obzory 

a přehled seniorů. Aktivity seniorů bývají děleny do programů či bloků podle 

zaměření, a to na rukodělné činnosti a tvořivé práce, společenské programy, 

tanec,  hudba,  divadlo,  hra  a  diskuse,  cvičení,  sporty  a  sportovní  hry, 

vzdělávání, náboženské programy a nakonec činnosti venku v přírodě.

Bohužel, jsou i sdružení a zařízení nabízející programy, které slouží pouze jako 

zdroj  zábavy.  Jiná  jsou  zaměřena  na  terapeutické  aktivity.  Spojením  obou 

přístupů  vznikají  vyvážené  programy,   seniory  často  vyhledávané.  Hlavním 

cílem  práce  pracovníků  věnujícím  se  aktivitám  seniorů  je  pomoci  starým 

spoluobčanům  žít  podle  svých  možností  kvalitní  a  naplněný  život.  Vitalita 

seniora nezávisí na věku, úbytek sil nezávisí na věku, ale na přístupu osobnosti 

k sobě samému. Ti, co nepočítají svá léta, nejsou mladí roky, ale svou vitalitou. 

Rozdíl  mezi  stářím  a  patologickým  stářím  je  nutné  mít  vždy  na  zřeteli 

a  přizpůsobit  mu  aktivity  poskytované  individuálně  každému  jednotlivci. 

Aktivizační  programy nemohou samy o  sobě zajistit  seniorům plnohodnotné 

vyžití. Je těžké změnit myšlení některých seniorů, protože ti co si myslí, že mají 

život za sebou, že je už nic nečeká, jen smrt, bývají velice těžkými klienty, nebo 

spíše spolupracovníky. Opačně, lidé plni energie a elánu o svých letech mnoho 

nepřemýšlí, jsou aktivní a věří v prožití mnoha příjemných chvil. 

2.3.2 Volnočasové aktivity

Senioři  s  větším  zdravotním  omezením  mají  samozřejmě  menší  možnosti 

aktivního  prožívání   svého  života,  individuálním  přístupem lze  naplnit  jejich 

volný  čas  k  maximální  spokojenosti  a  pocitu  naplnění  jak  u  seniorů,  tak 

u spolupracujícího personálu. Programy pro seniory je doporučováno v určitých 
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periodách  obměňovat,  aby  nedocházelo  ke  stereotypu.  Aktivity  musí 

uspokojovat  především  seniory,  musí  být  brán  ohled  na  jejich  požadavky 

a potřeby a cíle. Nejrychlejší cesta, jak zjistit zájem seniorů, je dotazník nebo 

řízený rozhovor.

Při nabídce volnočasových aktivit je nutný citlivý a nenásilný přístup ze strany 

pracovníků.  Staří  lidé  někdy  mají  obavy  z  nového  a  nepoznaného,  bojí  se 

experimentovat. Obávají se, že neobstojí, že se zesměšní, že nebudou něčemu 

rozumět. Proto je důležité nenutit seniory k okamžitému zapojení se do aktivit. 

Je dobré nabídnout nejprve například pozorování nebo pasivní účast, posléze, 

když  se  jednotlivec  zbaví  strachu,  je  na  místě  nabídnout  aktivní  zapojení 

do činnosti. [RHEINWALDOVÁ, 1999]  

Volný  čas  aktivně  tráví  i  senioři  postiženi  demencí.  Zde  je  nutné  upozornit 

na  skutečnost,  že  lidé  s  kognitivními  poruchami   přistupují  k  aktivitám  jim 

nabízeným, přestože nechápou jejich účel. Účel si nacházejí v samotné účasti. 

Přesto musí být jejich účast na aktivitách dobrovolná. [ZGOLA, 2003]

2.3.2.1 Cvičení

Význam pohybu a cvičení není nutné nikomu vysvětlovat. Empiricky dokázáno, 

stárnoucí organismus potřebuje více pohybu než mladý.  Úbytek činnosti vede 

i u zdravých lidí k pocitu únavy, slabosti, snížení fyzických funkcí a zhoršení 

koordinaci  v  pohybu.  Únavu  po  vypětí  a  únavu  po  nečinnosti  jen  těžko 

rozlišujeme.  Lidé někdy přičítají svou únavu věku, to je však mylná představa. 

Nečinnost  vede ke špatné kondici,  kterou následně provází  snížení  imunity, 

pomalejší  zotavování  po  nemocech  a  úrazech,  celkově  tedy  je  nečinnost 

nebezpečím pro zdraví  seniora. Chybný je názor, že bychom s přibývajícím 

věkem museli přestat být pohybově aktivní. Ke škodě seniorů tento názor lze 

hodnotit  jako  projev  lenosti,  vede  k  velkým  ztrátám  na  zdraví  jednotlivce, 

na  kvalitě  jeho  zdraví.  Aby  byl  pohyb  smysluplný,  musí  v  člověku  být  pro 

aktivity nadšení, které jsou zdrojem energie vynaložené na pohyb a cvičení. 

Chuť a potřeba pohybovat se, cvičit, podmiňuje vitalitu a pomáhá předcházet 
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nebo zpomalovat  proces patologického stárnutí.  Nadšení  senioři  se nebrání 

ničemu novému a těžko se spokojují s málem. [RHEINWALDOVÁ, 1999]

Ve stáří, pokud tomu dovolí zdravotní stav, mohou senioři vykonávat většinu 

sportů  stejně  jako  ve  svém  mladším  věku.  Nejpřístupnější  bývá  kondiční 

cvičení, které lze provozovat téměř všude. Hodiny cvičení jsou, kromě hodin 

aktivního  pohybu,  také  místem  setkávání  lidí,  senioři  zde  získávají  nová 

přátelství a upevňují ta stará. Ze zimních sportů jsou oblíbené běžky pro svou 

náročnost. V horských střediscích potkáváme skupinky seniorů putujících v bílé 

stopě. Obvykle je s nimi dobrá nálada a veselí. V létě je rozšířená cyklistika 

spojená s poznáváním nových míst. Cykloturistika je vhodná pro zdatné i méně 

zdatné  seniory,  neboť  vzdálenosti  a  míru  zátěže  volí  každý  podle  svých 

možností  a  sil.  Oblíbené  je  plavání  ať  v  bazénu  nebo  v  přírodě.  Zdatnější 

senioři se pouští do míčových her, zde je preferován volejbal  pro minimální 

možnost  kontaktu,  tedy  i  pro  nižší  možnost  zranění.  Ačkoliv  to  nebývá 

pravidlem,  lze  potkat  starou  paní  na  bruslích,  seniora  v  posilovně  nebo 

na  sjezdovce.  Samozřejmě  musí  být  sporty  provozovány  úměrně  stavu 

jednotlivce. Při  provozování společných sportů je nutné brát ohled na slabší 

jednotlivce,  protože by mohla  nastat   situace,  kdy by nadšení  přepínaného 

člověka upadlo, a senior by přestal  vyvíjet  sportovní aktivity.  V případě, kdy 

senioři  nemohou díky svému zdravotnímu stavu  provozovat  některé sporty, 

nabízí se ještě možnost turistiky. Poslední možností jsou procházky. Chůze  je 

velice  zdravá,  napomáhá  udržování  kondice.  Lze  ji  provozovat  ve  městě 

i venku, v přírodě.  Přestože při ní nedochází ke sportovním výkonům, velice 

prospívá lidskému organismu, udržuje fyzickou kondici, nenechává ochabovat 

svaly a přispívá k duševnímu zdraví seniora. 

Sportem se sbližují nejen senioři navzájem, ale také generace seniorů a dětí. 

Z praxe jsou známá sportovní zápolení mezi seniory a dětmi,  kdy nasazení 

obou týmů je maximální, také klání uživatelů zařízení pro seniory a personálu 

mívají  velký úspěch a v  některých domovech se staly tradicí.  Při  sportu  se 

setkávají senioři žijící v domácím prostředí spolu se seniory, jejichž domovem 
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jsou zařízení sloužící k bydlení seniorů, ať to jsou domovy pro seniory nebo 

domy s pečovatelskou službou. 

2.3.2.2 Práce na zahradě

Další  činnost,  provozovaná  jak  v původním  domácím  prostředí,  tak 

i  v zařízeních pro  seniory je  zahradničení.  Práce na zahradě je  zařazována 

mezi terapie a velice příznivě působí na tělo i duši seniorů. Pozitivní vliv práce 

na  zahradě  znali  již  staří  Egypťané.  Mnoho  lidí  je  zvyklých  během  svého 

aktivního života věnovat se zahrádce a tak i v pozdním věku je ideální, zůstane-

li  tato  záliba  v rejstříku  aktivit  seniora.  Práce  v zahradě  má  pozitivní  vliv 

na deprese, odstraňuje nespavost, vede k pohybu a přiměřené aktivitě. Při práci 

se procvičuje celé tělo, také se procvičují smysly, především zrak, čich, hmat. 

Prací na zahradě se jednotlivec může seberealizovat, tvořit a tím uspokojovat 

své potřeby, pečovat a vytvářet hodnoty ať ve formě vypěstované zeleniny či 

květin. 

Zahradničení  vede  ke  společenskému  životu,  lidé  se  společnými  zájmy  se 

setkávají  v klubech,  na  trzích,  bazarech  nebo  květinových  slavnostech. 

Výhodou  práce  na  zahradě  a  v  sadu  je  možnost  výběru  aktivity  vhodné 

a odpovídající zdravotnímu stavu seniora. [RHEINWALDOVÁ, 1999]

2.3.2.3 Kulturní a společenské akce, tematické programy

Senioři  žijící  ve  svém  vlastním  domě  nebo  žijící  v  zařízeních  určených 

seniorům,  by  se  měli  účastnit  větších  kulturních  a  společenských  akcí  či 

programů  co  možná  nejčastěji,  ideální  perioda  je  každý  měsíc.  Jedná  se 

například o taneční zábavy, oslavy narozenin, maškarní bály a podobně. Plesy 

a maškarní bály, všeobecně, jsou velkou událostí, na kterou se senioři dlouho 

dopředu připravují, jsou příležitostí pěkně se obléci, nechat si udělat nový účes 

a cítit se slavnostně. Hudba jejich mládí stimuluje vzpomínky na prožité chvíle. 

Podobně jsou pořádány kurzy tance pro seniory a taneční kroužky. K oblíbeným 
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činnostem  patří pantomima. Při této činnosti se senioři nejen pobaví, ale také si 

zacvičí.  Výsledky  svých  aktivit  senioři  často  prezentují  na  koncertech 

a představeních pořádaných si pro sebe, rodinné příslušníky a také pro širokou 

veřejnost. 

Pro zpestření  pobytu  seniorů v  zařízeních,  jak celodenního charakteru nebo 

ve  stacionářích  či  klubech,  nabízejí  sociální  pracovnice  takzvané  tematické 

měsíce.  V  každém  měsíci  jsou  nabízeny  programy  a  činnosti,  vázající  se 

k  aktuálnímu  měsíci,  spojí  se  případné  oslavy  narozenin  všech  seniorů 

připadající  na  určitý  měsíc,  připomenou  se  zvyky,  pranostiky  a  pověry. 

Pro zpestření se zařazují aktuální témata, jako například měsíc zvířat, obsahem 

takového měsíce mohou být  návštěvy zoologické zahrady,  pozorování  zvířat 

v přírodě, besedy s chovateli zvířat nebo s myslivci, promítání filmů s tématikou 

zvířat nebo diskuse mezi samotnými seniory o svých zkušenostech se zvířaty. 

Měsíc léčivých bylin a bylinných čajů nabízí besedy na téma léčivých účinků 

bylin,  povídání  o   pěstování  bylinek  na  vlastních  zahrádkách,  vyprávění 

o historii  bylin od antiky po dnešní dobu. Besedy lze zpříjemnit ochutnávkou 

čajů. Měsíc hudby nabízí nepřeberné množství možností, od koncertů, návštěv 

divadla,  shlédnutí  operních  představení  po  setkání  s  pěveckým  sborem 

(například  z  lidové školy  umění).  Je  možné uspořádat  besedu o  hudebních 

nástrojích  nebo  na  téma  historie  divadla,  či  biografický  večer  věnovaný 

slavnému  skladateli.  Během  měsíce  vaření  mohou  senioři  vytvořit  novou 

kuchařku plnou ověřených receptů. Ty nejzajímavější pak lze v případě zájmu 

a možností  uvařit a ochutnat.  [RHEINWALDOVÁ, 1999] 

Mezi  oblíbené  činnosti  starých  lidí  patří  výlety,  zájezdy,  exkurze  a  výstavy. 

Objektem zájmu se často stávají  památky a  pamětihodnosti v blízkém okolí. 

A  nejen  to,  po  celých  Čechách  a  na  Moravě  potkáváme   skupiny  seniorů 

navštěvujících  hrady  a  zámky.  Díky  těmto  aktivitám  si  senioři  rozšiřují  své 

obzory  a  informace.  V  případě,  že  místo  navštívili  v  minulosti,  pak  obvykle 

návštěva  známého  místa  asociuje  příjemné  vzpomínky  a  zážitky.  Výstavy 

a exkurze pak mají za úkol vytvořit podmínky pro setkání lidí se stejnými zájmy. 

Lidé si často na těchto akcích navzájem předávají své zkušenosti a poznatky, 
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což opět obohacuje seniory,  dává jim pocit potřebnosti a začlenění do určité 

skupiny. V posledních letech se stávají také vzdálená místa po Evropě cílem 

zájmu turistů  -  seniorů.  Začínáme se  setkávat  s  výpravami   do  sousedních 

zemí, dokonce také k moři.

2.3.2.4 Čtení a sledování pořadů

Čtení  je  činnost  nevyžadující  větší  fyzickou  zátěž,  obvykle  se  čte  vsedě. 

V případě zrakové poruchy lze čtení zaměnit za předčítání, které je náročné 

na posluchače i na předčítajícího. Naproti tomu pro seniory trpící psychickými 

omezeními není čtení ani předčítání doporučováno, obvykle nepřináší žádné 

uspokojení.   Staří  lidé  mají  tendenci  číst  literaturu  lehčího  žánru,  časopisy, 

noviny,  povídky.  Sliby,  že v důchodu budou číst  více  a že dočtou všechno, 

co  během  produktivního  období  nepřečetli,  se  s  největší  pravděpodobností 

nesplní, a to z několika důvodů. Starý člověk ztrácí čtenářské dovednosti,  čtení 

jej  více  unavuje,  již  nepotřebují  čít  náročná  díla,  rozsáhlé  romány  nebo 

"nudnou"  klasiku,  která  zvyšuje  prestiž  mladých  lidí.  Seniorům  již  chybí 

motivace ke čtení  složitých,  intelektuálně náročných textů.  Čtou ve  srovnání 

s  mladými  lidmi  stejně,  ale  jejich  zájem  je  soustředěn  na  krátké,  stručné 

a informativní texty, které nabízí noviny a časopisy.

Současná  technika  nám umožňuje  sledování  zajímavých  pořadů  na  vysoké 

úrovni.  Návštěva  kina  nebývá  mezi  seniory  tak  rozšířená,  jako  u  mladé 

generace.  Ale  sledování  zábavných  pořadů  a  především  naučných  pořadů 

a  dokumentů  je  velice   oblíbenou  činností  seniorů.  Jedná  se  o  celkem 

nenáročnou  činnost  a  nabízí  seniorům  vcelku  pohodlnou  možnost  vzdělání 

a rozšíření obzorů. Také diskuze rozpoutané po zhlédnutí pořadu mohou být 

konstruktivní  a  plné  zajímavých  postřehů.  Jediné  nebezpečí,  hrozící  starým 

lidem,  je  vznik  závislosti  na  sledování  nabízených  nekvalitních,  komerčních 

a čas zabíjejících pořadů, nekonečných seriálů a podobně.
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2.3.2.5 Řízení motorového vozidla

Nelze opomenout činnost, která zjednodušuje a usnadňuje život seniorů, a tou 

je řízení motorového vozidla, osobního automobilu především. Jsou-li splněny 

všechny požadavky upravené v zákoně o provozu na pozemních komunikacích, 

především  povinné  lékařské  prohlídky,  a  to  ve  věku  šedesát,  šedesát  pět, 

šedesát osm a potom každé dva roky, nic nebrání seniorům užívat a využívat 

osobní automobil. Jízda autem zvyšuje sebevědomí, poskytuje určitý komfort, 

zkracuje  vzdálenosti  a  dává starým lidem pocit  nezávislosti.  Senioři  se  díky 

automobilu  dopravují  k lékaři,  na  rehabilitace,  zajišťují  aktivity  související 

se sebeobsluhou, mohou se snáz dostat za kulturou, sportem a na výlety a také 

navštěvovat rodinné příslušníky a přátele. Ačkoliv dnešní hustý provoz klade 

vysoké  nároky  na  koncentraci  a  řidičovy  dovednosti,  mnoho  seniorů  jezdí 

osobním  autem.  Lékařské  doporučení  je  samozřejmě  směrodatné,  nicméně 

subjektivní  vyhodnocení  schopností  seniora,  je  na  místě.  Volba  jízdy  mimo 

dopravní  špičku  nebo  výběr  trasy  mimo  frekventovaná  místa  není  nic 

odsouzeníhodného. 

2.3.3. Psychoterapie

Mezilidské vztahy představují obrovský psychoterapeutický potenciál.  Všichni 

z vlastního života známe duševní krize. Neodmyslitelně k nám patří, tím, že je 

prožijeme, stáváme se odolnějšími a silnějšími. Ovšem ve chvíli, kdy duševní 

krize  na  nás  doléhá,  často   a  dříve  než  odbornou,  přijímáme  laickou 

neprofesionální  psychologickou  pomoc,  někdy  dokonce  od  neznámého 

člověka.  Rozmluva a naslouchání  přináší  úlevu a mnohdy napomůže nalézt 

řešení  svízelné  situace.  Tak  jako  nás  učí  poskytnout  první  pomoc  tělesně 

zraněnému člověku, měli  bychom umět pomoci  i  člověku psychicky trpícímu 

a strádajícímu. On také potřebuje tuto první pomoc. [VYMĚTAL, 1987]

Všechny  aktivní  činnosti,  které  jsou  oficiálně  seniorům  nabízeny,  mohou 

hluboce ovlivnit staré lidi a často přecházejí v terapie. Pod dohledem odborníků 
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pak napomáhají prožít aktivní zbytek života, vyrovnat se s rizikovými faktory 

ovlivňující život seniorů a zvládnout životní situace tak, jak je život přináší.

Předmětem psychoterapie  je  lidské  zdraví  a  jeho poruchy,  prevence,  léčba 

a rehabilitace těchto poruch z hlediska možnosti jejich ovlivňování komunikační 

a  vztahovou  cestou.  Využívá  se  zde  poznatků  zejména  z  psychologie  

a psychosomatické medicíny. [VYMĚTAL A KOL., 2004, S25]

Individuální  přístup  k  potřebám  jednotlivce  je  nutný,  neboť  jsou  mezi  lidmi 

značné rozdíly. Každá osoba má potřebu seberealizace, představa své vlastní 

seberealizace je poněkud odlišná od představy své  seberealizace viděné jiným 

člověkem. [KŘIVOHLAVÝ, 2000] 

Citlivý  přístup  ze  strany  pracovníků  a  dobrovolníků  je  základem  úspěchu 

v začlenění  seniorů do aktivního života, a to nejen těch zdravých. Čím dál tím 

častěji  máme  možnost  setkat  se  seniory  s  různými  postiženími,  především 

v oblasti duševní. I lidé postiženi různým stupněm demence potřebují ke svému 

životu  smysluplnou  aktivitu.  Na  rozdíl  od  zdravě  stárnoucích  lidí,  nejsou 

zdravotně  znevýhodnění  schopni  aktivní  činnosti  vyhledávat  a  zapojovat  se 

do nich.

Je-li  například  u  seniorů  s  Alzheimerovou  nemocí  vhodně  naprogramována 

aktivní  činnost,  dokáže pozvednout lidské cítění a úspěšně rozptýlit  depresi, 

nervozitu  a neklid.  U těchto starých lidí  je  aktivní  život  stejně důležitý,  jako 

zajištění  fyzické  péče  a  zajištění  příjmu  potravy.  Nejedná  se  pouze 

o zaměstnávání osob poté, co byly zajištěny jejich základní potřeby. Jedná se 

o proces, kdy je nutné zabezpečit, i přes omezené množství aktivit, aby činnost 

byla ku prospěchu seniora. [ZGOLA, 2003]

Sociální  pracovníci,  dobrovolníci  a terapeuti,  na nichž většinou závisí  aktivní 

život seniorů, musí být seznámeni s potřebami starých lidí. Jednodušší přístup 

mají k lidem žijícím v domovech a zařízeních pro seniory. Bohužel, jen těžko se 

dostávají  k  seniorům  uzavřeným  ve  svém  domácím  prostředí,  v  některých 

případech je složité zapojit  do aktivního života dvojice nebo manželské páry 

na sobě vzájemně silně závislé. [MATOUŠEK, 2005]
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Základním  prostředníkem  mezi  seniory  a  pracovníky  je  komunikace,  jak 

verbální, tak i neverbální. Mnohdy neverbální komunikace řekne o člověku více 

než  samotná  slova.  Staří  lidé  více  vnímají  neverbální  projevy  komunikace 

a jejich protireakce mohou zaskočit druhého člověka až překvapivě. Důležitou 

roli  v  neverbální  komunikaci  hraje  pro  seniory  oční  kontakt.  Starý  člověk 

potřebuje mít pocit kontroly nad situací, a tu mu oční kontakt dává. 

Vhodná komunikace zajišťuje úspěch v jednání se seniorem, pomáhá navázat 

pocit  bezpečí.  Záleží,  jakým  směrem  je  rozhovor  veden,  zda  se  jedná 

o  prosté  naslouchání,  o  motivační  komunikaci,  zda  to  je  podporující   nebo 

vzdělávací  rozhovor,  zdali  senior  vůbec  touží  po  rozhovoru,  má-li  to  být 

rozhovor  mezi  čtyřmi  očima,   a  podobně.  Vytvořením  vhodného,  důvěrného 

a laskavého komunikačního prostředí se snáze dosáhne cíle, v tomto případě 

aktivního zapojení seniora     do činnosti.

2.3.3.1 Reminiscenční terapie

Starý člověk potřebuje, aby mu byl věnován čas, aby mohl být v pravý okamžik 

vyslechnut,  aby  bylo  nasloucháno  jeho  životnímu  příběhu.  [KLEVETOVÁ, 

DLABALOVÁ, 2008]

Reminiscenční  terapie  je  metoda,  využívající  vzpomínek a jejich vybavování 

prostřednictvím různých podnětů, jako je poznávání starých fotografií, sledování 

filmů  z archívu,   prohlížení  a  četba  starých  novin,  připomínání,  opakování 

a záznam významných uplynulých událostí života a práce. Terapie je založena 

na poznání toho, že mozek uchovává nejdéle informace, které jsou fixovány 

v dlouhodobé paměti. U zdravých seniorů má reminiscenční terapie preventivní 

a  aktivizační  význam,  současně  je  vyhledávána  jako  součást  léčby  seniorů 

trpícími  stařeckou  demencí.  Tento  druh  terapie  napomáhá  vyvolat  příjemné 

vzpomínky z minulosti, posiluje sebevědomí seniora a vede k rozvoji aktivního 

přístupu k životu, zlepšuje komunikaci.

Vzpomínky bývají často uloženy ve vzpomínkových albech nebo kufřících, kde 

minulost  připomínají  drobné  předměty,  obrázky  a  fotografie,  vysvědčení, 
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medaile  a  jiné  různé  drobnosti,  na  které  se  váží  vzpomínky  seniora. 

[  www.alzheimercentrum.cz  , 7]  

K vytvoření bezpečného  a důvěrného prostředí pomáhá práce s biografickým 

materiálem, tedy s informacemi získanými od rodinných příslušníků nebo přímo 

od seniora. Aby terapie splnila svůj účel, musí být seniorem přijímána kladně 

a musí být pro něj příjemná.

2.3.3.2  Biblioterapie

Biblioterapie,  ačkoliv  se  jedná  o  relativně  mladou  vědní  disciplínu  má  své 

kořeny  ve  starověku,  v Egyptě  za  vlády  Ramsese  II.  V širším  měřítku  se 

biblioterapie  začala  využívat  až  počátkem  20.  století,  a  to  díky  založení 

knihoven  nebo  jejich  poboček  při  nemocnicích  a  pečovatelských  domech 

a  rehabilitačních  střediscích.  Tento  druh  terapie  využívá  literaturu  jako 

prostředek  rozvoje  lidské  osobnosti,  při  léčbě  osob  s psychickými 

a emociálními poruchami. [  www.ctenar.svkkl.cz  , 3]  

Díky biblioterapii  se  daří  seniorům získávat  nové  informace,  které  pomáhají 

řešit  životní  situace, ať běžného charakteru nebo období,  kdy je organismus 

extrémně zatížen.  Prostředkem biblioterapie  bývá  kniha,  próza  nebo  básně, 

nejrůznější  příručky,  multimédia  nebo  vlastní  tvorba  seniora.  Výběr  knih  je 

hlavní  a  velice  citlivý  úkol,  který  musí  každý  biblioterapeut,  často  v podobě 

knihovníka, zvládnout. Výběr knihy se přímo dotýká vybrané sledované situace, 

ve které se senior nachází a děj obvykle ukazuje  řešení, cestu nebo  možnosti 

přístupu k danému tématu. 

Charakteristické prvky chování  psychiky mají  obvykle  čtyři  fáze.  Identifikace, 

kdy se čtenář ztotožní s hrdinou, katarze, očištění,  to přichází ve chvíli,  kdy 

čtenář  odblokuje  sám  v  sobě  nahromaděné  emoce,  například  zlost. 

Nahlédnutím do sebe sama čtenář lépe chápe sebe i okolí a v závěrečné fázi 

svého  poznání  čtenář  přijímá  nové  vzorce  chování  a  způsoby  myšlení. 

[  www.ctenar.svkkl.cz  , 3]  
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Biblioterapie zahrnuje také prosté a nutné odreagování seniorů, například při 

pobytu v nemocnici, kdy jsou pacientům nabízeny knihy pro zlepšení nálady. 

Zároveň může stimulovat seniory k vlastní tvorbě, zakládání literárních kroužků, 

pořádání literárních setkání nebo vydávání časopisu.

2.3.3.3 Canisterapie a felinoterapie

Všichni  lidé,  nejen  senioři,  mají  potřebu  kontaktu.  Jsou  na  tom stejně  jako 

některá zvířata, jen se někdy neodváží o dotyk poprosit. Objetí,  dotýkání se, 

pohlazení s dospělým jedincem někdy naráží na společenské možná i estetické 

předsudky, někdy nemusí být oběma nebo jednou stranou příjemně prožívané. 

Setkáváme  se  také  se  seniory,  kteří  odmítají  komunikaci  s  druhými  lidmi, 

a  namísto  toho  vyhledávají  komunikaci  a  kontakt  se  zvířaty.  Pokud  senioři 

netrpí  strachem  ze  zvířat,  vhodným  způsobem  terapie  je   zooterapie. 

Zooterapie je léčba pomocí zvířat (péče o ně, dotýkání, hlazení, kontakt s nimi, 

komunikace "přes zvíře"). Je novým oborem, který si pomalu začíná získávat 

své místo ve spektru léčení a pomoci lidem. Především lidé žijící na vesnici 

mají hluboký vztah ke zvířatům, při terapiích o nich hodně mluví. Vzpomínají, 

jak se starali  o zvířata,  co s nimi  zažili  a podobně. Pohlazení  zvířete,  které 

seniora provázelo v dobách jeho pracovního života,  dokáže uvolnit  zábrany, 

vyvolat pozitivní emoce a vytvořit atmosféru bezpečí. Ne všechna zvířata jsou 

vhodná k hlazení, dotýkání se a k terapii. Pes snižuje vysoký krevní tlak, kůň 

pomáhá psychicky nemocným lidem a ryby zklidňují stresované lidi. Pravidelný 

kontakt se zvířetem má vliv nejen na psychické, ale i fyzické zdraví člověka. 

Senioři často preferují kontakt se psy. Nejen pro jejich inteligenci, ale také pro 

jejich přizpůsobivost  a  umění  být  pozorným společníkem.  Jedině pes je  tím 

zvířetem,  které  vrtěním  ocasu  a  poskakováním  dává  najevo  svou  radost 

ze shledání. Procházky se psem jsou důležité pro udržování fyzické kondice 

seniora. 

Psi  speciálně cvičení  pro terapii  musí  zvládat  situace,  které ve svém životě 

nezná.  Během  terapie  se  sice  tělesně  nenamáhá,  ale  vlastní  terapie  ho 
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vyčerpává.  Proto  musí  mít  kromě  speciálního  výcviku  také  zvláštní  režim 

a rozpis terapeutických setkání.  Canisterapie se do České republiky dostala 

v devadesátých letech minulého století  a stojí  v popředí zájmu klientů nejen 

z řad seniorů. 

V České republice se výcvikem psů pro účely canesterapie zabývají některé 

organizace,  například  občanské  sdružení  Cantes.  Také  Obecně  prospěšná 

společnost  Pomocné  tlapky  se  již  od  svého  založení  v  roce  2001  zabývá 

chovem, předvýchovou a výcvikem asistenčních psů. Vycvičení  psi  jsou pak 

využíváni  ke canisterapii,  bývají  zdarma předáváni  do dlouhodobého užívání 

tělesně  postiženým,  zejména  těm,  kteří  jsou  zcela  nebo  částečně  upoutáni 

na  invalidní  vozík,  ale  i  lidem  nevidomým,  neslyšícím  a  pacientům 

se záchvatovými onemocněními. [www.pomocnetlapky.cz, 6]

Felinoterapie je druh terapie za pomoci kočky a staví na podobných principech 

jako canisterapie. V České republice zatím ale nemá tak dlouhou tradici. Kočky 

jsou v mnoha ohledech nejen stejně vhodné jako psi,  ale  jsou také vhodné 

pro svou menší  velikost.  Nemusejí  procházet  žádnými  zvláštními  zkouškami 

jako  psi.  Vybrané kočky  musí  mít  klidnou,  milou  a  vstřícnou  povahu 

a samozřejmostí musí být stoprocentní zdraví. Základem felinoterapie je využití 

vrozeného  daru  empatie,  intuice  a  léčivé  energie  koček.  Ta  může  dokázat 

člověku  zapomenout  na  bolest  a  utrpení,  navozovat  duševní  harmonii 

a  napomáhat  najít  ztracenou životní  rovnováhu,  vytvářet  nový  smysl  života, 

odnímat pocit  osamění.  I  prostá zodpovědnost za blízkého milovaného tvora 

drží mnohdy staré, nemocné, postižené nebo nešťastné lidi při životě.

2.3.3.4 Dramaterapie 

Dramaterapie je metoda, při které se záměrně používají divadelní postupy pro 

dosažení terapeutického cíle úlevy, duševní i fyzické integrace, osobního růstu 

a zvýšeného sebevědomí a sebedůvěry.   Pomáhá posilovat  sociální  vztahy, 

upravovat psychické poruchy a rozvíjet verbální i neverbální komunikaci. Cílem 

dramaterapie je získání určitých dovedností,  jako například schopnost uvolnit 

se,  kontrolovat  své  emoce,  změnit  špatné   vzorce  chování,  získat  nebo 
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si obnovit schopnost spontánního chování, poznat a vyrovnat se s možnostmi. 

Dramaterapie rozvíjí představivost a posiluje koncentraci. Díky divadelním rolím 

se senioři vcítí  do skutečných životních rolí,  i těch, které doposud nepoznali. 

Ozdravný  účinek  divadla  sahá  do dob  prehistorických,  známé  jsou  rituály 

šamanů,  lovců  a  zemědělců.   Pojem  katarze  (ozdravný  účinek  divadla) 

definoval Aristoteles již v době antiky. [VALENTA, 2001]

Dramaterapie je spíše aktivitou skupinovou,  při  níž se pracuje s metaforami, 

upřednostňuje  kreativitu,  přijímá  stylizaci  a  znaky.  Používá  více  divadelní 

prostředky včetně fikce. 

Součástí  dramaterapie je například psychopantomima. Jedná se o tématicky 

motivované cvičení většinou s hudebním doprovodem, které má psychologický 

obsah a využívá neverbální a tělovou složku lidského projevu. Choreoterapie 

neboli  taneční  terapie  bývá  seniory  často  vyhledávána  a  spojuje  pohybové 

prvky,  především  tanec  s  hudbou.  Psychogymnastika  je  pohybová  terapie 

zaměřená na uvědomování si vlastních pocitů v klidu, v pohybu a v kontaktu 

s druhými lidmi. Sociodrama je velice podobné psychodramatu, jen zaměření je 

směrováno na problematiku jedince a jeho vztahy ve společnosti.

Mezi seniory je dramaterapie stále více vyhledávána, má velký socializační vliv 

a vytváří podmínky pro vznik a upevnění vztahů mezi zúčastněnými osobami. 

Zvládnutí takto náročné aktivity, která vyžaduje vynaložení velikého úsilí, času 

a energie všech  zainteresovaných, posiluje sebeúctu a sebevědomí seniorů.

2.3.3.5 Muzikoterapie

Hudba  má  bohatý  a  široký  potenciál.  Využíváme  mnoho  způsobů  hudby, 

od léčebné a spirituální, ta je známa od pravěku, přes povzbuzující, v dobách 

válek provázela bojovníky, válečníky a vojáky do bojů, po dnes velice oblíbenou 

relaxační  hudbu.  V  běžném  životě  nám  pomáhá  vytvářet  zvukovou  kulisu, 

kterou nesledujeme, ale podvědomě vnímáme. Jednoduše řečeno je přirozenou 

součástí našeho života.
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Hudba je lidská instituce, ve které jednotlivci vytvářejí význam a krásu ze zvuků 

za  použití  umění  kompozice,  improvizace,  provedení  a  poslechu.  Význam 

a krása hudby jsou odvozeny  z vnitřních vztahů vytvořených mezi samotnými  

zvuky  a  vnitřními  vztahy  mezi  zvuky  a  jinými  formami  lidské  zkušenosti. 

[KANTOR, J., LIPSKÝ, M., WERBER, J. A KOL., 2009, S131]

Hudba všeobecně je uměleckou činností silně ovlivňující člověka. Muzikoterapie 

jako jedna z terapií využívá hudby, zpěvu, rytmů, zvuků a tónů. Není neobvyklé, 

že je spojena s pohybovou formou. Senioři mohou posloucháním, vnímáním, 

zpíváním nebo dalšími  druhy tvořivých  činností   uvolňovat  napětí  v  různých 

částech  těla,  nebo  také  naopak,  mohou  touto  činností  stimulovat  lidský 

organismus. Je znám účinný relaxační efekt hudby, stejně jako kladné působení 

na psychické  a tělesné procesy. Hudba ovlivňuje metabolický proces v těle, 

posiluje imunitu organismu. Například u seniorů vyvolává hudba jejich mládí 

vzpomínkový  efekt,  který  je  důležitým  pojítkem  při  komunikaci.  Nutno 

připomenout,  že  hudba,  ať  provozovaná  samostatně  nebo  ve  spojení 

se zpěvem působí na práci s dechem, ovlivňuje frekvenci a hloubku dýchání, 

tím napomáhá zvládnout  například  depresivní  a  úzkostné  stavy  starých  lidí. 

Muzikoterapie se využívá k uspokojení emocionálních, kognitivních, tělesných, 

sociálních i spirituálních potřeb. Protože je muzikoterapie podmíněna kulturou 

země,  jsou  v  různých  zemích  používány  různé  terapeutické  praktiky.   Mezi 

nejčastěji  používané  techniky  je  poslech  hudby,  psaní  textů  nebo  hudby, 

hudební  představení,  hra  na  hudební  nástroje  nebo  hudebně  pohybové 

činnosti.  Podle  Kantora  a  Werberové  muzikoterapie  využívá  čtyři  základní 

metody, a to improvizaci, interpretaci, kompozici a poslech hudby. Ve své knize 

Základy  muzikoterapie  zahrnují  do  muzikoterapeutické  praxe  oblasti  nejen 

oblast  volnočasovou,  ale  také  psychoterapeutickou,  léčebnou,  medicínskou, 

didaktickou  a  ekologickou.  Volnočasová  oblast  muzikoterapie  zahrnuje 

skupinové a individuální programy, které díky zapojení jednotlivců do sociálních 

a volnočasových aktivit zvyšují kvalitu života. Volnočasová muzikoterapie pak 

přechází v herní terapii. 

Muzikoterapií by se měl zvýšit pocit sebeuvědomění seniorů, mělo by dojít ke 

snížení tlaků a stresu ve všech oblastech lidské činnosti. Muzikoterapie by měla 
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také pomoci  nalézt  cestu ke kontrole  vlastního chování.  Jedná se o proces 

spojený s komunikací, empatií, vzájemností a vztahy mezi lidmi.

Mezinárodně uznávaná definice muzikoterapie zní následovně.  Muzikoterapie 

je použití hudby nebo hudebních elementů (zvuku, rytmu, melodie, harmonie)  

kvalifikovaným terapeutem pro klienta nebo skupinu v procesu, jehož účelem je  

usnadnit  a  rozvinout  komunikaci,  vztahy,  učení,  pohyblivosti,  sebevyjádření,  

organizaci a jiné relevantní terapeutické záměry za účelem naplnění tělesných  

emocionálních,  mentálních,  sociálních  a  kognitivních  potřeb. [KANTOR,  J., 

LIPSKÝ, M., WERBER, J. A KOL., 2009, S27]

Muzikoterapie  využívá  hudebních  zkušeností,  senioři  nemusí  mít  hudební 

vzdělání. 

2.3.3.6 Arteterapie 

Na  arteterapii  nahlížíme  ze  dvou  pohledů,  v  širším  smyslu  je  arteterapií 

nazývána léčba uměním všeobecně,  zahrnuje  hudbu,  poezii,  prózu,  divadlo, 

tanec i samotné výtvarné umění. Rozčleníme-li takto "všeobecnou" arteterapii, 

potom se nám nabízí  ještě  jeden význam arteterapie,  a to  léčbu výtvarným 

uměním. 

Arteterapie  je  léčebný  postup,  při  němž  se  využívá  výtvarného  umění  jako 

prostředku  poznání  lidské  duše  a  psychiky,  a  také  mezilidských  vztahů. 

[www.arteterapie.cz, 5]

Arteterapie je definována jako teoreticky usměrněné působení na člověka jako  

celek  jeho  fyzických,  psychických  danostech,  v  jeho  uvědomělých 

i   neuvědomělých snaženích,  sociálních a ekologických vazbách,  plánované 

ovlivňování  postojů  a  chování  pomocí  umění  a  u  umění  odvozenými  

technikami, s cílem léčby nebo zmírnění nemoci a integrování nebo obohacení  

osobnosti. [ŠICKOVÁ-FABRICI, 2002, s.31] Nebo také: arteterapie je vrácení 

člověka  do  stavu  harmonie  se  sebou  samým,  svým okolím  pomocí  umění. 

[ŠICKOVÁ-FABRICI, 2002, s.32]
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Výtvarné  projevy  zdravých  seniorů  stejně  jako  handicapovaných  seniorů 

pomáhají  rozluštit  myšlenkové  pochody  spojené  se  stářím,  s  potížemi 

a nevyslovenými  potřebami  a touhami. Složitost stárnutí se odráží v pracích 

seniorů. Mnohdy díky arteterapii  vznikají  nové komunikační spoje, které jsou 

nesmírně  důležité,  umožňují  socializaci  seniora.  Pomocí  arteterapie 

obnovujeme nebo  udržujeme lidskou paměť  či  jemnou motoriku,  posilujeme 

sebeuvědomování seniora a umožňujeme vyjadřovat jeho vlastní pocity. 

Arteterapie  zahrnuje  vlastní  tvůrčí  práci.  Tento  druh  terapie  je  nazýván 

produktivní arteterapie a je širokou skupinou seniorů velice oblíbenou terapií. 

Díla  vznikají  různými  technikami  a  způsoby,  například  malbou,  kresbou 

a  modelováním.  Výsledky  práce  těší  dvojnásob,  jsou-li  nějakým  způsobem 

prezentovány. Zde navazuje druhý druh arteterapie, který je pojmenován jako 

receptivní arteterapie. Vnímání určitého uměleckého díla může vyvolat reakce, 

vystihující  osobnost  nebo  myšlenkové  pochody  a  souvislosti  seniora. 

[ŠICKOVÁ-FABRICI, 2002]

Arteterapie je vhodný a relativně nenáročný způsob zapojení seniorů do aktivit 

podporujících aktivní trávení času. Mnohdy si senioři ani neuvědomují, že jsou 

členy arteterapeutické skupiny, chodí zkrátka na malování....

2.3.3.7 Ergoterapie

S arteterapií  velice  úzce  souvisí  léčebná  metoda  ergoterapie.  Název 

ergoterapie pochází z řeckého ergon "práce" a therapia "léčení". Dost nešťastný 

překlad  léčba  prací  není  příliš  používán,  spíše  se  přikláníme  k výrazu 

ergoterapie.  Nosnou  myšlenkou  je  skutečnost,  že  člověk  může  zlepšit  své 

vlastní  zdraví  a  také  i  kvalitu  života  tím,  že  se  aktivně  zapojuje 

do zaměstnávání, tím obohacuje svůj život. Motivací je smysluplnost a význam 

této  práce.  Aktivitu  či  zaměstnávání  ergoterapie  vnímá  současně  jako 

prostředek i cíl léčby. Pracovní aktivita podporuje tělesné a psychické funkce, 

napomáhá současně udržení nebo návratu funkčních schopností. Protože mezi 

seniory  potkáváme  mnoho  osob  s nejrůznějším  omezením  či  postižením, 

ergoterapie  poskytuje  možnost  nácviku  maximální  možné  soběstačnosti 
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v daném postižení.  Hlavním úkolem ergoterapeutické práce je cílený trénink. 

Ergoterapie  směrovaná  k seniorům  je  prováděna   na  různých  odděleních 

v nemocnicích,  lázních, domovech seniorů, léčebnách dlouhodobě nemocných, 

domech s pečovatelskou službou. Lze ji realizovat i v domácím prostředí. 

Ergoterapii dělíme na cílenou a kondiční. Cílená ergoterapie má za úkol  udržet 

zdravé a obnovit postižené funkce (zvýšit svalovou sílu, hybnost ruky, zlepšit 

cílený pohyb, apod.). Je to individuální nácvik každodenních činností seniorů 

spojených se  sebeobsluhou,  ke  kterému se  využívají  například  ruční  práce, 

sestavování modelů, různé hry na zlepšení paměti, nácvik řeči, psaní, počítání 

a vaření.  Kondiční ergoterapie je prevencí hospitalizmu, má vyplnit  volný čas 

seniora.  Využívá  se  v  domovech  seniorů,   lázních,  stacionářích, 

na psychiatrických odděleních a léčebnách, ústavech pro mentálně postižené. 

Činnostmi  jako  je  kreslení,  hraní  stolních  her,  ruční  práce  jako  pletení 

a  háčkování,  vyšívání,  šití,  práce  s  keramickou  hlínou  nebo  proutím 

se  podmiňuje  vytrvalost,  odolnost  proti  zátěži  a  stresu,  zlepšuje koordinace, 

paměť a komunikační dovednosti. [  www.dobromysl.cz  , 4]  

V  posledních  letech  nastává  renesance  historických  řemesel  všeobecně, 

a nevynechává ani oblast volnočasových aktivit. Zájem o tuto činnost nabývá 

větších  rozměrů  a  tak  není  neobvyklé  potkat  seniory  v  roli  řemeslníků 

v dobovém oblečení na jarmarcích a výstavách. [TOŠNEROVÁ, 2009]
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2.3.4 Vzdělávání seniorů

V této kapitole je nemožné nevzpomenout Jana Ámose Komenského, našeho 

prvního  pedagoga,  psychologa  a  gerontologa  zároveň.  Jeho  filozofií  bylo 

vzdělávání člověka po celý život. Výchova rozumová, mravní i tělesná má být 

určena všem a všestranně, člověk má být formován po celý život tak, aby byl 

schopný zastávat své životní role. Škola dětství a mládí se stala základem pro 

celosvětové školství. Bohužel škola stáří zůstala zapomenuta téměř tři staletí. 

Škola stáří podle Komenského je součástí celoživotního vzdělávání. Obsah této 

školy je věnován tématu, jak by mohl, dovedl a chtěl  starý člověk žít.  Kniha 

Vševýchova ve své závěrečné části navrhuje vytvoření sedmi škol, od zrození, 

dětství,  chlapectví,  jinošství,  mladosti,  mužnosti  po stáří,  tak,  aby se člověk 

mohl vzdělávat po celý život. Komenský navrhoval ve škole stáří zřízení tří tříd. 

První  třída  by byla  věnována  těm,  co  stojí  na  prahu  stárnutí,  bilancují  svůj 

dosavadní život a využívají  svou práci. Pro nás lze vymezit období mladších 

seniorů. Ve druhé třídě měli  žáci  dokončit,  to co mají  rozdělané, protože již 

začínají postrádat schopnost tvořit nové. Přesto jsou ještě plni elánu. V našem 

rozdělení starší seniorský věk. Dlouhověcí senioři, by měli svou třetí třídu, která 

by je učila vytvoření správného postoje k smrti. Komenský zastával názor, že 

zemřít  není  žádné  umění,  ale  velké  umění  je  dobře  zemřít.  [KLEVETOVÁ, 

DLABALOVÁ, 2008]

Výchova by měla mít takovou koncepci, aby staří lidé chtěli a mohli využívat 

zbytku života. Ta to myšlenka dochází naplnění až univerzitou třetího věku. 

Vzdělávání  zvyšuje  adaptabilitu  a  přispívá  ke  zvládání  sociálních 

a  společenských  změn,  včetně  zavádění  moderních  komunikačních 

a  informačních  technologií.  Vzdělávání  nabízí  možnost  orientace  na  nové 

perspektivy a hodnoty, stimuluje občanské aktivity, má pozitivní vliv na zdraví 

a zabraňuje sociálnímu vyloučení. [www.mpsv, 2]

Gerontopedagogika, součást vědního oboru andragogiky,  nauky o vzdělávání 

dospělých,  se  zabývá  vzděláváním  a  výchovou  ve  stáří  a  ke  stáří.  Jeden 

z názorů odborníků, jak lze dělit vzdělávání seniorů je dělení do čtyř  oblastí. 

První z nich je preventivní oblast, která doporučuje provádět během dospělosti 
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taková opatření, která mohou ovlivnit stáří v oblasti zdravotních obtíží. Druhá, 

rehabilitační,  podporuje  celoživotní  udržování,  zdokonalování  a  posilování 

fyzických a duševních schopností. Posilující oblast je zaměřena na způsob jak 

nalézt vhodné volnočasové aktivity, jak probudit zájem o nové věci, naučit se 

znát své potřeby a přijmout svá omezení. Ve čtvrté, poslední oblasti by se měl 

senior umět připravit  na změny související se stářím a přizpůsobit se novým 

životním podmínkám. 

Vzdělávání seniorů má svá specifika. Proces učení je odlišný než v jiném věku, 

učivo se hůře osvojuje, dochází ke zhoršení mechanické paměti, procvičování 

zabírá  více  času.  Pro  získání  nových  informací  potřebují  senioři  jasné 

a názorné informace, v práci mají své vlastní tempo a postupy, nezvládají příliš 

mnoho  informací  najednou,  často  potřebují  k opakování  a  procvičování 

názorné pomůcky a praktické  zkušenosti, senioři se velice těžko  učí zpaměti. 

Starý člověk by měl znát své možnosti  a měl by vědět,  proč určitou činnost 

vykonává.  Potom má vzdělávání  starých  lidí  maximální  efekt  jak  pro  vlastní 

seniory, tak pro celou společnost.

Česká  republika  v  současné  době  upřednostňuje  dva  stupně  celoživotního 

vzdělávání,  a  to  všeobecné  vzdělávání  seniorů  a  rozvoj  odborných  znalostí 

a  dovedností.  Všeobecné  vzdělávání  naplňuje  myšlenku  celoživotního 

vzdělávání tím, že nabízí vzdělávací  programy a kurzy z oblastí jako například 

informatiky,  cvičení  paměti  a  jazyků.  Nemá  profesní  charakter.  Díky  němu 

si  mohou  senioři  rozšiřovat  své  obzory  a  všeobecný přehled.  Druhý  stupeň 

vzdělávání českých seniorů je směrován k zdokonalování a udržení kvalifikace. 

V  současné  době  je  toto  téma  velice  aktuální,  protože  reaktivizace  seniora 

a jeho udržení v aktivní psychické kondici klade v souvislosti s prodlužující se 

délkou středního věku,  velké nároky v pohledu vzdělávání starších a starých 

lidí. [KLEVETOVÁ, DLABALOVÁ, 2008]

Velice  zajímavý  prvek  umožňující  vzdělávání  seniorů  je  Seniorský  portál 

E-senior,  vytvořený  Informačním  a  poradenským  centrem  při  Provozně 

ekonomické  fakultě  České  zemědělské  univerzity.  Chystá  se  seniorům 
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nabídnout přehled možností a nabídek na vzdělávání pro staré lidi a současně 

umožňuje propojit seniory v komunikačním kanálu.

2.3.4.1 Trénink paměti

Do kapitoly vzdělávání seniorů patří  také posilování a trénink paměti.  Lidská 

paměť uchovává všechny naše znalosti a zkušenosti a také pocity, které mají 

se  znalostmi  a  zkušenostmi  souvislost.   Na  základě  kombinace  zkušeností 

a pocitů si vytváříme představu o určitých situacích, celkově o světě.  Paměť 

pomáhá  vytvářet  naši  osobnost,  a  to  na  základě  našich  zapamatovaných 

prožitků. Selhání paměti je velice závažný problém, kterého se obáváme i při 

menším selhání. V případě seniorů paměť může vážně selhávat z důvodu stáří 

nebo nemoci. Rozhodně se, a to v souvislosti se seniory platí dvojnásob, vyplatí 

udržovat  paměť  v  dobré kondici.  Předchází   se  tím mnoha nedorozuměním 

a komplikacím. 

Zapamatování se člověk musí učit. A proto v souvislosti se vzděláním je nutné 

používat paměť, udržovat  si  všechny informace zaznamenané během učení. 

Dalšími  důležitými  dovednostmi  je  ovládání  paměti,  což  znamená  umět 

si vzpomenout ve správnou chvíli, účinné nabývání nových vědomostí a udržení 

si je. 

Pamětí  rozlišujeme  několik  druhů,  základní  dvě  jsou  krátkodobá,  která 

umožňuje okamžité zapamatování všech vjemů a informací. Dlouhodobá paměť 

se je po určitém čase dokáže vybavit. 

Do schopnosti učit se a vybavovat si vzpomínky mohou zasahovat faktory, jako 

například věk, pohlaví, délka a kvalita spánku a výživa. Lidské tělo je funkčním 

celkem  a  proto  je  dostatek  energie  nutno  doplňovat  v  plné  míře  a  kvalitě. 

V  důsledku  penzionování  a  odchodu  dětí  z  rodiny  ubývá  seniorům  mnoho 

práce,  úkolů  a  povinností,  také  sociálních kontaktů  a jejich  život  se  značně 

zpomaluje. Všechny aktivity, jak duševní tak i fyzické trvají starým lidem déle. 

Involuce související se stárnutím  postihuje i paměť a schopnost zapamatování. 
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V  souvislosti  se  starými  lidmi  je  nutno  neškodné  zapomínání  odlišit 

od patologické poruchy.

Paměť  tvoří  křehké  pouto  biologických  mechanismů,  které  vytvářejí 

komunikační  sítě  mezi  buňkami  a  dávají  mozku  možnost  zpracovávat 

a  zachovávat  informace,  a  psychologických  mechanismů,  které  závisí 

na našem chování a emocích. [LAIROVÁ, 1999]

Trénink paměti pomáhá rozvíjet pozornost, uspořádávání poznatků, zaměřuje 

se  na  vnímání  a  pomáhá  "rozběhnout   a  rozhýbat"  paměť.  Nejjednodušší 

a nejrozšířenější způsob je pomocí cvičení a her. Lze je uplatnit jak ve skupině, 

tak  i  individuálně.  Komunikace,  vyprávění  prožitého  pomáhá  vybavování 

informací  stejně  úspěšně jako  diskuse  nad  dočtenou  knihou.  Soustředěným 

vnímáním, vybavováním a vytvářením představ rozvíjíme vnímání. Osvojování 

je  podmíněno  získáním  nových  znalostí,  uspořádáním  těchto  informací 

a  vytvářením  asociací  a  postupů.  Vybavování  pak  napomáhají  nejrůznější 

pomůcky a nápovědy.

2.3.4.2 Počítače a internet 

Školení  a kurzy práce s počítačem jsou určeny seniorům začátečníkům, kteří 

se  potřebují  naučit  pracovat  s  počítačem.  Posluchači  se  seznamují  se 

základními pojmy v oblasti  počítačů,  naučí  se pracovat  s  myší  a  klávesnicí, 

orientovat  se  v  prostředí  MS  Windows,  vytvářet,  upravovat  a  tisknout 

dokumenty, pracovat se soubory a složkami na počítači, vyhledávat dokumenty 

na počítači, používat diskety a CD, seznámí se s programy, které jsou součástí 

MS Windows.   Důležitým komunikačním prvkem, který senioři často využívají 

je internet, v kurzech se senioři učí zvládnout základní ovládání internetu, psaní 

e-mailů  a  připojení  na  další  komunikační  kanály.  Zdatnějším  seniorům jsou 

určeny navazující  kurzy seznamující  zájemce s dalšími  možnostmi internetu, 

textového editoru Word nebo tabulkového editoru Excel. Ve speciálních kurzech 

je možné naučit se základy práce s notebookem nebo se dozvědět více o práci 

s obrázky, digitálními fotografiemi či videem.
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Práce počítačem pomáhá seniorům zapojit se do společenského života ať už 

formou diskusních fór, anket, psaním e-mailů, čtením nejrůznějších rubrik nebo 

sledováním  internetových  stránek.  Mnohdy  se  díky  internetovým  stránkám 

dovídají  o  pořádaných  akcích  a  setkáních.   E-mail  se  pomalu  stává 

komunikačním prostředkem mezi seniory a ostatními členy rodiny, nebo mezi 

seniory  navzájem.  Aktivní  senioři  se  spolupodílejí  na  tvorbě  internetových 

stránek  klubů  nebo  organizací,  zpracovávají  fotografie  ze  společných  akcí 

a  společenských  událostí.   Samozřejmě se  počítač  stal  nezbytnou  součástí 

života  některých  starých  lidí   pohybově  omezených.  Prostřednictvím  vstupů 

do diskusního fóra mají možnost rozvíjet své obzory a také aktivně ovlivňovat 

různá odvětví lidských činností.

2.3.4.3 Centra celoživotního vzdělávání, Univerzity volného času

V naší  republice  se  vytvořilo  několik  forem  vzdělávání  seniorů.  Centra 

celoživotního  vzdělávání sledují  vznik  a  realizaci  vzdělávacího  systému. 

Je založené na myšlence celoživotního studia dospělých zájemců. Studium je 

tedy orientováno buď na výkon povolání, nebo vychází ze zájmu přihlášeného 

účastníka.  Projekty  center  celoživotního  vzdělávání  vychází  z  podkladů 

provedených zkoumání možností celoživotního vzdělávání v určitých regionech 

České republiky. Představují ucelenou nabídku vzdělávacích aktivit pro širokou 

veřejnost  v  oblasti  managementu,  výpočetní  techniky,  jazyků,  psychologie, 

ekonomie, účetnictví, financí a daní. Formou mimořádných studií, krátkodobých 

i dlouhodobých kurzů, rekvalifikačních kurzů, školení, seminářů mohou senioři 

získat potřebné informace, dovednosti a zkušenosti.

Univerzity  volného  času   mají  silnou  sociální  orientaci,  nejsou  věkové 

regulované, jsou mezigenerační, setkávají se zde lidé různých věkových skupin 

od žen pečujících o své malé děti po seniory. Podmínkou není ani předchozí 

vzdělání.  Univerzita  volného  času  je  tedy  netradiční  formou  zájmového 

celoživotního vzdělávání pro širokou veřejnost. Je určena zejména pro ty, kteří 

chtějí  dobrovolně  rozvíjet  svou  osobnost,  jsou  otevřeni  novým  informacím 

a moderním názorům. Smyslem Univerzity volného času je přiblížit celoživotní 
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učení co nejširšímu počtu zájemců. Cílem studia na Univerzitě volného času je 

prohloubení  znalostí  a  v  daném  oboru,  načerpání  nových  vědomostí 

a získání dovedností.

2.3.4.4 Akademie třetího věku

Akademie třetího věku je věnována především lidem v postproduktivním věku. 

V souladu  s koncepcí  celoživotního  vzdělávání  a v souladu  se  strategií 

Organizace spojených národů v oblasti vzdělávací činnosti seniorů je akademie 

třetího věku určena těm, kteří chtějí dále dobrovolně rozvíjet své schopnosti, 

dovednosti a znalosti, jsou otevřeni novým informacím, názorům a metodám. 

Jedná se o studium, které neposkytuje stupeň vzdělání, ani kvalifikaci. Program 

je  koncipován  tak,  aby  senioři  mohli  prohloubit  osobnostní  rozvoj,  sociální 

adaptaci  a  orientaci,  aby  se  necítili  sociálně  izolovaní  a  porozuměli 

společenským proměnám. Díky akademiím třetího věku jsou senioři připraveni 

orientovat se v současném životě, mohou prožívat kvalitnější život. Absolventi 

akademií  mají  přehled  v měnícím  se  společenském,  právním,  správním 

a  ekonomickém  systému,  uvědomují  si  možná  rizika  současného  života 

a  pozitivně  přistupují  ke  svému  zdraví.  Během  studia  se  senioři  připravují 

na  životní  situace,  do  kterých  aplikují  své  životní  zkušenosti  a  poznatky. 

Dokážou  otevřeně  a  kriticky  přemýšlet  a  diskutovat  o  různých  tématech, 

prohloubí  si  znalosti  z různých  vědních  oborů,  jako  například  psychologie, 

ekonomiky,  práva,  sociologie,  informatiky.  Studiem  si  udržují  duševní 

a následně také fyzickou aktivitu.  Studium probíhá formou přednášek, cvičení 

a exkurzí. Senior musí absolvovat určitý počet vzdělávacích modulů z různých 

vzdělávacích  oblastí.  Účastníci  získávají  zápočty,  vypracovávají  tematické 

práce.  Studium  je  zakončeno  pohovorem  k jednomu  zvolenému  tématu. 

Po  ukončení  kurzu  získávají  absolventi  osvědčení  o  absolvování  kurzu 

celoživotního  vzdělávání  spolu  se  seznamem  absolvovaných  předmětů. 

Setkáváme se se vzdělávacími oblastmi jako například literatura, psychologie, 

právo, ekologie, dějiny, zdravověda, cestovní ruch a počítače.  Akademie třetího 

52



věku  si  nekladou  požadavky  na  vzdělání  svých  uchazečů,  věková  hranice 

pro studenty bývá padesát pět let.  

2.3.4.5 Univerzity třetího věku

Univerzity třetího věku patří do programu celoživotního vzdělávání a vztahuje 

se na ně Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

V rámci své vzdělávací činnosti může vysoká škola poskytovat bezplatně nebo 

za  úplatu  programy celoživotního  vzdělávání  orientované na výkon povolání 

nebo zájmově. Bližší podmínky celoživotního vzdělávání stanoví vnitřní předpis. 

Účastníci  celoživotního  vzdělávání  s  ním  musí  být  seznámeni  předem. 

O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho 

účastníkům  osvědčení.  Účastníci  celoživotního  vzdělávání  nejsou  studenty 

podle tohoto zákona.[  www.msmt.cz  , 1]  

V posledním  desetiletí  minulého  století  začala  na  Univerzitě  Palackého 

v Olomouci  působit  akademie třetího věku s vyučovanými  obory pro seniory. 

První  monotematický  obor  přednášek  univerzit  třetího  věku,  otevřený 

profesorem  Pacovským  byl  zaměřený  na  biologii  člověka.  [KLEVETOVÁ, 

DLABALOVÁ, 2008]

Univerzity  třetího věku jsou v České republice sdruženy v Asociaci  univerzit 

třetího  věku.  Jedná  se  o  sdružení  institucí  nabízejících  vzdělávací  aktivity 

na úrovni vysoké školy. V současné době je zapojeno více než dvacet českých 

a  vysokých  škol.  Se  stále  častěji  používanou  zkratkou  U3V  se  můžeme 

setkávat  v periodikách, rozhlase a televizi i na internetu. Účastníkem univerzity 

třetího  věku  se  stává  osoba,  která  dosáhla  věku   potřebného  pro  přiznání 

starobního  důchodu  a  má  ukončené   středoškolské  vzdělání  maturitní 

zkouškou. Díky zdrojům, poznatkům a informacím, v oborech těžko dostupných 

seniorům,  které  jsou  na  vysokých  školách  k  dispozici  a  které  jsou 

prostřednictvím U3V předávány studentům seniorům, si lidé v postproduktivním 

věku rozšiřují své obzory. Výuka probíhá formu přednášek a cvičení, případně 
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seminářů  a  exkurzí.  V  případě  úspěšného  ukončení  studia  vydávají  vysoké 

školy osvědčení o úspěšném ukončení programu. 

Obliba  vzdělávacích  programů  univerzit  třetího  věku  stále  vzrůstá,  což  je 

dobrým ukazatelem zájmu seniorů o vzdělávání ve vyšším věku.

54



3 Praktická část 
Praxe mi nabídla možnost blíže se seznámit se seniory, kteří si přes zdravotní 

potíže,  rány osudu a životní  tragédie udrželi  chuť k  životu.  Setkala jsem se 

s lidmi,  kteří  měli  velké zdravotní  problémy a také s těmi,  které byli  nemocí 

a bolestí  dosud ušetřeni.  Ačkoliv by se nabízela myšlenka,  a obvykle  to tak 

bývá, že uspokojivý zdravotní stav je hlavní faktor ovlivňující činorodost seniora, 

ne vždy to je pravidlem. Chuť a potřeba něco dělat, být platným členem nějaké 

skupiny,  něco vytvářet  nebo budovat,  to  je  hlavní  motivační  prvek  aktivních 

seniorů. Zdravotní stav jen upravuje možnosti a vymezuje mantinely, přes které 

se  nedá  jít.  Ať  je  senior  v  domácím prostředí  nebo  v  zařízení  pro  seniory. 

V  prvé  řadě  záleží  na  jeho  osobnosti  a  potřebě  vykonávat  určitou  činnost. 

Samozřejmě, že nadšení někdy nebývá tak intenzivní jako v produktivním věku. 

V takovém případě jsou zde organizace, zařízení a spolky, které nabízejí vyžití, 

aktivity a činnosti motivující seniory a směrující je ke vhodným aktivitám. Lidé 

v domácím prostředí díky kontaktům s ostatními seniory mají možnost zapojení 

se do aktivit stejně jako obyvatelé domovů pro seniory a domů s pečovatelskou 

službou.  Velice  často  se  v  těchto  zařízeních  vytváří  jakési  komunity,  které 

si  termíny různých akcí mezi  sebou navzájem sdělují  a aktivně spolupracují 

se  zaměstnanci  zařízení.  V  domech  pro  seniory,  stejně  tak  v  domech 

s  pečovatelskou  službou  jsem  se  setkala  se  sociálními  pracovnicemi 

i  personálem  pečujícím  o  aktivní  život  seniorů.  K  vytvoření  optimálních 

podmínek pro spolupráci seniora a pečovatele je třeba profesionálního přístupu 

ze strany personálu a sociálních pracovnic. Tato práce vyžaduje nejen čas, ale 

také  pozitivní  vztah  k  lidem  a  chuť  být  nápomocna  činnosti  starých  lidí. 

Odměnou jim je přátelská atmosféra a spokojenost zúčastněných klientů.

Poznatky a informace získané během praxe jsem použila ve své absolventské 

práci,  především v její  praktické části.  Čas strávený se seniory a pečujícími 

pracovníky  mi  pomohl  prohloubit  si  teoretické  znalosti  získané  během 

konzultací  ve  škole.  A  také  něco  navíc.  Dovolím  si  to  něco  nazvat  jedním 

slovem – pokora.

55



3.1 Kazuistické příběhy 

Každý člověk je originál pro svou jedinečnost.  Životní  příběhy seniorů mívají 

různé podoby, jsou spjaty s hlavním aktérem stejně jako s osobami vstupujícími 

a zasahujícími do nich. Očekávané i neočekávané zvraty a skutečnosti ovlivňují 

lidský život. Některé situace můžeme svým zásahem ovlivnit, jiné nás pohlcují 

bez možnosti jakékoliv obrany či reakce.

3.1.1 Aktivní senior v domácím prostředí I. 

Paní Jarmila, 83 let, žije ve středočeské vesnici v rodinném domě svého zetě. 

Je starobní důchodkyně.  Nejvyšší  dosažené vzdělání má středoškolské, celý 

život pracovala jako účetní. 

Rodinné zázemí měla velice dobré, po ukončení střední školy se vdala, porodila 

syna  a  dceru.  Po  rozvodu  manželství,  důvodem  byly  opakované  nevěry 

a  odchody  manžela  od  rodiny,  vychovávala  děti  sama.  Otec  o  děti  nejevil 

zájem, veškerá péče o ně byla na matce. Přesto děti vystudovaly střední školu, 

na  vysokou  školu  se  z politických  důvodů  nedostaly.  Obě  děti  se  vdaly 

a založily své vlastní rodiny. U syna v Praze má paní Jarmila doposud trvalé 

bydliště,  přesto žije na venkově, v rodině dcery.  Tento postup zvolila v době, 

kdy zeť a dcera začali  soukromě podnikat.  Rodinné zahradnictví  vyžadovalo 

mnoho  času  a  energie.  Proto  se  paní  Jarmila  přestěhovala  do  jejich  domu 

a  pomáhala  vést  domácnost  a  pečovat  o  dvě  vnučky.  Rodinné vztahy byly 

dobré a funkční. Vážná nemoc dcery a posléze její smrt velice ovlivnila celou 

rodinu. Přes rány osudu, které paní Jarmila dostávala po celý svůj život, začala 

i  po  této  tragédii  jako  první  z rodiny  opět  fungovat,  převzala  ještě  více 

odpovědnosti za vnučky, které byly ve věku 14 a 7 let. 

Začala  zcela  pečovat  o  domácnost  a  okolní  činnosti  s ní  spojené.  I  dnes 

po patnácti letech, ve věku 83 let vede domácnost, obdivuhodné je, že sama 

každodenně vaří,  o víkendech peče několik druhů dezertů,  s pomocí vnučky 

zavařuje  ovoce  a  mrazí  zeleninu.  S vnučkou  také  spolupracuje  na  úklidu 
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a praní. Přesto, že by mohla zaslouženě odpočívat, jak sama říká, nejde to, 

musí něco dělat…  

V  zahradnictví  vypomáhá  tak,  že  přijímá  objednávky  na  květinové  vazby 

a zaskakuje při  jejich výdeji.  Spektrum jejích  činností  je  široké a rozmanité. 

I v takto pokročilém věku se nebrání novinkám.

Domácnost ji  zabírá většinu času, přesto si  najde chvíli  na domácí mazlíčky 

a těmi jsou kočky. Má dva kocoury, které paní Jarmilu milují nejen proto, že jim 

dává krmení, ale také proto, že s nimi tráví volné chvíle.

Přes svůj  věk  vytáčí  telefonní  čísla  vnuček a syna  zpaměti,  dokonce občas 

využívá mobilní telefon, to ve chvílích, kdy je mimo domov.

Ani  ji  nemoci  nevynechaly.  Trpí  křečovými  žílami,  oběhovými  potížemi, 

v  poměrně  vysokém  věku  prodělala  gynekologickou  operaci,  je  po  dvou 

operacích  oční  čočky  a  téměř  v osmdesáti  letech  podstoupila  operaci  břišní 

kýly. 

Paní Jarmila má velký dar chuti žít, hned tak ji něco nezaskočí, a pokud ano, 

rychle se zkoncentruje a vyhodnotí  situaci,  přijme opatření a začne problém 

řešit.  Je obdivuhodné,  že nepodléhá věku ani  zdravotním potížím.  Je velice 

společenská, díky veselé povaze a upřímnosti je vítána ve společnosti nejen 

vrstevníků.  I  ve  svém věku  se  stále  udržuje,  je  vždy  upravená,  navštěvuje 

pravidelně  kadeřníka  a  pedikúru.  Dokonce  si  stále  kupuje  svou  oblíbenou 

voňavku a nebrání se lehkému nalíčení. 

Její životní optimismus je zřejmý i z rozhovoru, který je součástí kazuistického 

příběhu.

Rozhovor

1/ Cítíte se na svůj věk?

Ne. Není to špatné, když řeknu, že se cítím mladší.
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2/ Co je pro Vás v současné době největším problémem v souvislosti s věkem?

Naštěstí vůbec nic mi nechybí. Na svůj věk nemám až tak hrozné potíže.

3/ Máte nějaké koníčky nebo záliby?

Ráda vařím, peču a také sleduji denní tisk.

4/ Udržujete kontakty se známými nebo vrstevníky a jak?

Ano, pravidelně se scházíme se spoluzačkami z obchodní školy.

5/ Když se srovnáte se svými vrstevníky, jste na tom lépe nebo hůře?

Jsem ráda, že mohu říct – lépe.

6/ Zúčastnil(a) jste se v posledních letech nějaké aktivní činnosti mimo domov? 

Myslím tím např. zájezdy s klubem důchodců, lázně, dovolená, terapie nebo 

sportování?

Ne, nezbývá mi čas, jsem plně zaměstnána domácností.

7/ Sleduje v televizi nějaké pořady pravidelně?

Ano, denní zprávy a seriály.

8/ Setkal(a) jste se někdy s výrazem vzdělávání seniorů?

Ne.

9/ V kolika letech jste odešel/odešla do důchodu?

Bylo mi šedesát let.

10/ Je Vaše ekonomická situace uspokojivá?

Ano, jde to.

11/ Myslíte si, že státní organizace dělají dost pro staré lidi?

Raději pomlčím.

12/ Na co se v nejbližší době těšíte?
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Na svatbu vnučky, kterou jsem od mala vychovala. Budeme ji mít v červnu.

3.1.2 Aktivní senior v zařízení poskytujícím péči seniorům

Paní Milada (78 let) vystudovala zdravotní školu a po celý svůj život pracovala 

jako zdravotní sestra u závodního lékaře. 

V mládí, které strávila v Praze, ráda a hodně hrála tenis a plavala. Ve dvaceti 

pěti  letech  se  vdala  a  posléze porodila  dva syny.  S  manželem žila  nejprve 

v  Praze,  později  na  venkově  v  rodinném  domku.  Žila  klidným spořádaným 

životem, rodinné vztahy byly dobré. 

Jejím posláním byla péče o manžela, kterému věnovala mnoho svého času, 

možná proto, že v dětství o svého tatínka přišla a osobnost otce postrádala. 

Manželova práce, jeho koníčky a záliby ji umožnily poměrně hodně cestovat, 

poznávat nové kraje a seznamovat se s novými lidmi. 

Po smrti manžela, který zemřel o čtrnáct let dříve, žila ve svém domě a jen zimy 

trávila v bytě u svého syna. 

Do pozdního věku ráda jezdila autem. Po malé autonehodě odevzdala řidičský 

průkaz, protože si uvědomila, že současný silniční provoz nezvládá. 

Díky své profesi za ní chodili, i v době, kdy byla na penzi, spoluobčané. Často 

píchala  injekce,  převazovala  rány  a  poskytovala  první  pomoc.  Byla  lidem 

nápomocna nejen jako zdravotník, ale také jako člověk. Často jí lidé svěřovali 

své životní  osudy.  Přes své nemalé zdravotní  problémy si  ponechala kladný 

přístup k lidem.

Trpěla anginou pectoris, měla pohybové potíže, přežila výduť na aortě a její 

život v podstatě ukončil vřed na dvanácterníku. V době, kdy se její zdravotní 

stav začal zhoršovat  a přestávala sama zvládat domácnost, přestěhovala se 

do domova pro seniory. Pomohla ji její povaha a chuť do života, takže  se rychle 

v  novém  prostředí  zorientovala  a  zadaptovala.  Přestože  trpěla  bolestmi 

kolenních kloubů, používala hole a chůze jí činila značné potíže, dokázala si 
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najít  cestu k lidem nejen v zařízení  pro seniory,  ale také mezi  vrstevnicemi 

v obci, kde se domov nacházel. Scházely se pravidelně na kávě a, jak sama 

říkala, probíraly život.  Léta praxe a potřeba pomáhat druhým ji  také zavedly 

mezi pomocný personál, kde nabídla svou pomoc. Takže vykonávala v podstatě 

činnost dobrovolnice, stala se pomocnicí sester a ostatních zaměstnanců. 

Rozhovor s paní Miladou bohužel nemohl  proběhnout,  protože již není mezi 

námi. Příčinou úmrtí byl pozdě diagnostikovaný vřed na dvanácterníku. Nabízí 

se myšlenka: tím, že věnovala tolik času jiným, zapomínala občas na sebe.

3.1.3 Senior v domě pro seniory – nespolupracující

Pan  Josef  (72  let),  svobodný  bezdětný  muž  bez  větších  životních  ran  žil 

spokojený život na severu Čech. Nijak neřešil svou budoucnost, žil v rodinném 

domku, byl svědomitý, spíš nenápadný zaměstnanec. 

Nikdy neměl žádné konflikty, žil uzavřený a poklidný život, neteř o něm tvrdí, že 

byl vždycky sice málomluvný, ale hodný a nekonfliktní člověk. Svou neteř, žijící 

téměř sto kilometrů od jeho domova, oslovil  v době, kdy začal mít zdravotní 

problémy a přestával zvládat domácnost a dům. 

Pohybové potíže a diabetes mu začaly ztěžovat život. Léčbu cukrovky poněkud 

podcenil,  takže  v  době,  kdy  se  mu  začala  intenzivně  věnovat  neteř,  byl 

na lécích a dietě, hrozila mu léčba inzulínem. 

V době, kdy bylo třeba vyřešit vzniklou situaci, se pan Josef ještě více uzavřel 

sám do sebe. Nespolupracoval, vyhýbal se hovorům o přemístění do nějakého 

zařízení pro seniory.  Ve spolupráci s lékařkou a sociální pracovnicí se neteři 

podařilo zajistit  přijetí  pana Josefa do domova pro seniory,  který se nachází 

v  blízkosti bydliště neteře. 

Přesun  proběhl  vcelku  v  poklidu,  nicméně  bylo  zřejmé,  že  je  pan  Josef 

nešťastný. Přestože chápal nutnost těchto opatření,  nedokázal se s vzniklou 

situací vyrovnat.  Špatná spolupráce nepramenila z toho, že by nechtěl  nebo 

dělal problémy, ale z toho, že se pan Josef nedokázal aklimatizovat na nové 
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prostředí. Nepomáhaly a ani dosud nepomáhají návštěvy neteře a její rodiny, 

dokonce ani návštěva sousedů z vesnice. Fyzioterapeutka a ostatní personál jej 

hodnotí jako spolupracujícího pouze omezeně a především v době, kdy mu je 

věnována pozornost. Bohužel, nemá v sobě potřebu nějak trénovat a posilovat 

jak fyzické tak psychické schopnosti. Chůze mu činí velké potíže, pasivně se 

nechá odvézt do zahrady. Ani sledování televize ho příliš nezajímá, stala se mu 

spíš zvukovou kulisou. 

Adaptace lidského organismu je proces velice složitý a někdy nelze najít řešení 

ani  cestu,  jak  člověku  v  tuto  chvíli  pomoci,  jak  jej  aktivovat  nebo  udržet 

v uspokojivém stavu.

Rozhovor  s  panem  Josefem  jsme  nedokončili,  protože  během  rozhovoru 

neprojevoval  příliš  chuti  rozebírat  dané  otázky  a  přemýšlet  o  nich.  Jeho 

odpovědi, pokud byly poskytnuty, vyjadřovaly zmiňovanou depresivní náladu a 

aktuální rozpoložení.

3.1.4 Aktivní senior v domácím prostředí II.

Paní Věra (75 let) pracovala celý život jako kadeřnice. Je velice činorodá a má 

stále chuť do života. Zdravotní stav jí částečně omezuje v pohybu. Prodělala 

operace obou kyčelních kloubů, také je po operaci šedého zákalu. Trpí srdeční 

arytmií a hodnoty cholesterolu jsou lehce zvýšené. 

Žije na vesnici sama v rodinném domě, protože je několik let vdova. Dcera před 

více než patnácti lety zemřela a od té doby se do nedávna starala o vnuka, 

nejprve s manželem, později sama. Chlapce vedla od první třídy po vyučení, 

jeho otec příliš zájmu neprojevoval, po smrti manželky si poměrně brzo založil 

novou rodinu, péči o syna vcelku bez potíží převedl na chlapcovy prarodiče.  

Protože paní Věra nemá, kromě vnuka, sourozence ani další blízké příbuzné, 

snaží se být nezávislá. Vede si sama svou domácnost, vaří, peče, zpracovává 

ovoce ze zahrádky, na které od jara pracuje, zařizuje rekonstrukce a opravy 

domu. Donedávna jezdila na babetě a protože se již není zdravotně ve formě, 
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jezdí na kole, ovšem jen svátečně. Jejím společníkem a hlídačem na dvoře je 

vlčák Bak, který bez dovolení skutečně nepustí nikoho ke své paničce. 

Paní Věra měla vždycky zájem o lidi a každodenní kontakt s nimi ji její profese 

umožňovala. Co se týká její původní profese, ani v důchodu nezůstává pasivní. 

Má několik svých stálých zákaznic, jsou to spíš kamarádky, kterým pravidelně 

upravuje účes. Práce ji pomáhá zvládnout složité životní situace. 

Vnuk, dnes již dospělý muž, se rozhodl žít nějaký čas v zahraničí a tak se jejich 

každodenním  komunikačním  kanálem  stal  mobilní  telefon.  Ten  ovšem 

nesplňuje  úplně  její  představy  o  komunikaci  s  vnukem,  takže se  paní  Věra 

rozhodla  k tomu,  že  opět  zprovoznila  vnukův  domácí  počítač,  nechala  si 

vysvětlit základní postupy práce s internetem, psaní e-mailů. 

Budoucnost má zabezpečenou tak, že před několika roky zažádala o umístění 

v domě pro seniory. Přesto doufá, že nebude muset tuto možnost využít.

Rozhovor

1/ Cítíte se na svůj věk?

Jak kdy,  podle toho jestli  mě zrovna něco trápí  nebo ne.  Teď zrovna jsem  

v pohodě, takže jsem o pár let mladší....

2/ Co je pro Vás v současné době největším problémem v souvislosti s věkem?

Zvládnout některé neduhy, nemocí se opravdu bojím. 

3/ Máte nějaké koníčky nebo záliby?

Tak na to bohužel nemám čas. I když.... mě pořád baví stříhat vlasy, takže to je  

moje záliba. Kdysi jsem ráda četla, ale teď si čtu, jenom když v noci nemůžu  

spát. A to teď bývá často. No a práce je můj koníček! Teď zrovna seju semena 

letniček, kapusty a salátu. Bavilo mě pečení, ale od té doby, co je Jakub mimo,  

tak to nějak šidím.
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4/ Udržujete kontakty se známými nebo vrstevníky a jak?

No se sousedkami ano, to si občas dáme kafíčko a nějakou tu buchtu, taky tím,  

že chodím stříhat nebo ženské chodí ke mně, tak se vídáme vcelku pravidelně.  

Přátele s přibývajícím věkem odcházejí. S tím se nedá nic dělat.

5/ Když se srovnáte se svými vrstevníky, jste na tom lépe nebo hůře?

No to je  mi otázka! Co je to hůře nebo lépe. Jednou je tak, jindy úplně jinak.  

Každý si tu svou káru táhneme sám a je na nás, jak se s tím popereme, ne?

6/ Zúčastnil(a) jste se v posledních letech nějaké aktivní činnosti mimo domov? 

Myslím tím např. zájezdy s klubem důchodců, lázně, dovolená, terapie nebo 

sportování?

Sportovec jsem nikdy nebyla, na dovolené jsem byla naposled s manželem, to  

už  je  let...  V  lázních  to  jo,   to  jsem  byla  po  operaci  kyčlí  a  pak  jednou  

s kamarádkou, v Teplicích. S důchodci jsem byla v Mladé Boleslavi asi třikrát  

na divadle. Jenže teď už nejezdím, nedělá mi dobře dlouhé sezení. Co to bylo,  

to  poslední? Terapie? Paní  doktorka mě poslala  na rehabilitaci,  na masáže  

a pak na cvičení.

7/ Sleduje v televizi nějaké pořady pravidelně?

Ráda koukám na Barvy života, Sama doma, občas televizní noviny a Ulici.

8/ Setkal(a) jste se někdy s výrazem vzdělávání seniorů?

To je přece ta univerzita třetího věku, dost o tom je v televizi.

9/ V kolika letech jste odešel/odešla do důchodu?

Ve čtyřiapadesáti jsem šla do invalidního důchodu.

10/ Je Vaše ekonomická situace uspokojivá?

Neztěžuji  si.  S  manželem  jsme  měli  naspořené  nějaké  peníze,  takže  když  

nevyjdu nebo  musím zaplatit nějakou opravu, sáhnu do zásob. Tenčí se, ale  

snad vyjdu.
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11/ Myslíte si, že státní organizace dělají dost pro staré lidi?

Nevím, jak mám odpovědět, že bychom měli  dostat větší důchod? Proč ne?  

Zdraví nám stejně nikdo nedá. A pak už je na každém, co bude dělat a co ne.  

Možná je málo domovů důchodců. 

12/ Na co se v nejbližší době těšíte?

Až Kuba přijede na Velikonoce. Přiveze s sebou slečnu, tak to musím něco 

dobrého uvařit....

3.1.5. Aktivní senior v zařízení pro seniory

Pan Josef  (73 let)  prožil své dětství v malém městě poblíž Prahy. Celý život 

pracoval jako osobní řidič, později jako řidič nákladního automobilu. K autům 

a technice vůbec měl blízko, proto ho práce s auty bavila a navíc na cestách 

poznával nová místa, nové lidi. 

Od  dětství  byl  sportovec,  fotbalista  a  atlet.  Nikdy  nevydržel  na  místě,  byl 

neklidný a jeho neposednost měla vliv i na školní výsledky, moc ho to tam, jak 

vypráví, nebavilo. Maminka ho často nutila k učení. Od mládí měl vždycky svůj 

osobní automobil, který téměř vždy sám opravoval a udržoval ho ve skvělém 

stavu. Auto bylo vždycky jeho chloubou. Z rozhovorů vyplývá, že rád cestoval 

s  manželkou  a  syny  po  Čechách.  Rodina  si  dopřávala  víkendové  výlety, 

navštěvovali pamětihodnosti a zajímavá místa. 

Před  několika  lety  se  s  manželkou  přestěhovali  do  domu  s  pečovatelskou 

službou, jsou zde spokojeni, užívají  si  možnosti  účastnit  se akcí pořádaných 

sociálními  pracovnicemi  ve  městě  a  navíc,  protože  mu  to  zdravotní  stav 

umožňuje,  zajede se občas podívat  na zápas svého oblíbeného fotbalového 

klubu a vyjíždí se svou manželkou na výlety a za dětmi. Rád vzpomíná, kde byli 

a co zažili,  když  byli  mladí.  Má, i  ve svém věku, dobře vyvinuté pozorovací 

schopnosti,  je dobrý vypravěč, dokáže si vybavovat podrobnosti.
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Zdravotní  stav  má  s  ohledem  na  svůj  věk  uspokojivý,  je  sledován 

na diabetologii a interně. Doufá, že mu lékař v budoucnu bude moci prodloužit 

doporučení  k  řízení  vozidla.  Auto  mu umožňuje  snazší  dostupnost  lékařské 

péče i nákupů. Tím, že se může dopravovat  sám bez cizí pomoci, připadá si 

stále platný a nezávislý. 

Rozhovor

1/ Cítíte se na svůj věk?

No, jéje, my chlapi jsme pořád mladí.

2/ Co je pro Vás v současné době největším problémem v souvislosti s věkem?

Hlavně, aby mi doktor prodloužil řidičák.

3/ Máte nějaké koníčky nebo záliby?

Celý život jsem sportoval, hlavně fotbálek. A taky jsme hodně jezdili na cesty.

4/ Udržujete kontakty se známými nebo vrstevníky a jak?

S kluky se někdy sejdeme na fotbale, na pivko už nechodím, žena mě hlídá,  

kvůli srdíčku.

5/ Když se srovnáte se svými vrstevníky, jste na tom lépe nebo hůře?

Lépe....

6/ Zúčastnil(a) jste se v posledních letech nějaké aktivní činnosti mimo domov? 

Myslím tím např. zájezdy s klubem důchodců, lázně, dovolená, terapie nebo 

sportování?

Na fotbal chodím s kamarády a na výlety mám ženu. Nemusím moc kulturu, tak 

to vždycky domluví manželka a jedeme s lidmi z DPSky.

7/ Sleduje v televizi nějaké pořady pravidelně?

Sporty, to jo a někdy zprávy.

8/ Setkal(a) jste se někdy s výrazem vzdělávání seniorů?
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Jo, to jsou ty kurzy a přednášky, co se pořádají pro důchodce. U nás se taky  

pořádají.

9/ V kolika letech jste odešel/odešla do důchodu?

Rok jsem přesluhoval, pak mě už hodně bolela záda, a tak jsem skončil.

10/ Je Vaše ekonomická situace uspokojivá?

Nemusím odpovídat, že ano?

11/ Myslíte si, že státní organizace dělají dost pro staré lidi?

Nevím, neumím to posoudit. 

12/ Na co se v nejbližší době těšíte?

Až bude zase hezky a vyrazíme na cesty.
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3.2 Aktivity a činorodost seniorů - příklady 

Na několika  příkladech  z  praxe  lze  ukázat,  jak  si  mohou  senioři  svůj  život 

zpříjemnit a usnadnit, pokud mají již zmiňovanou chuť a potřebu být minimálně 

odkázáni  na  druhé.  Znovu  však  nutno  připomenout,  že  ne  všechny  aktivity 

mohou vykonávat  všichni  s ohledem na faktory,  které tyto  činnosti  umožňují 

a  ovlivňují.  Díky  naturelu  a  životnímu  optimismu  si  staří  lidé  mnohdy  svou 

aktivitu ani neuvědomují. V podstatě přechází z produktivního věku do období 

odpočinku, který odmítají prožít pasivně.  Takoví lidé rozhodně a rázně odmítají 

rovnici stáří = pasivita. A následně také svým chováním a činností dokazují, že 

je  tomu  naopak.  Někteří  pokračují  v  již  zaběhnutých  činnostech,  které 

provozovali od mládí, jiní si konečně nacházejí čas na aktivity,  které nemohli 

z nejrůznějších důvodů dříve vykonávat. Často si tak v seniorském věku splní 

své sny z mládí. Někdy se k aktivitám dostanou jako k nutnosti, bez které by byl 

jejich současný život neúplný a složitý.

Na praxi jsem měla možnost seznámit se s paní, která  si až v důchodu dopřává 

toho,  na  co  neměla  v  době  produktivního  věku  čas.  Ráda  fotografuje. 

Spolupracuje se sociální pracovnicí tak, že pořizuje záběry z akcí pořádaných 

v domě pro seniory a je spoluautorkou informačního měsíčníku, vydávaného 

v domě pro seniory.

Skutečnost,  že  senioři  dokážou  být  opravdově  aktivní,  dokazuje  také  jeden 

uživatel   do domova pro seniory,  který  svůj  život  prožil  na vesnici.  Složitou 

životní  situaci  související  s  přemístěním  do  neznámého  prostředí,  spojenou 

se zhoršujícím se zdravotním stavem pomohla vyřešit ta skutečnost, že domov 

pro  seniory  má  rozsáhlou  zahradu  se  skleníkem,  záhony.  Mohl  tak,  i  když 

s určitým omezením pokračovat v práci, která mu byla milá. Lidé zvyklí na práci, 

která je doprovází  celým životem,  tedy i  v době penzionování,  mají  potřebu 

pokračovat ve svém započatém díle. Zahradničení je jednou z činností, která 

i  přes případné zhoršování duševní  a fyzické kondice motivuje a uspokojuje 

seniory.
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Na Vánoční projížďce Prahou pořádanou pro seniory sdružením Život 90 jsem 

se  setkala  se  seniorem  dobrovolníkem,  který  plnil  funkci  průvodce.  Jeho 

vynikající  znalost  Prahy  upřímně  zaujala  seniory  i  přes  drobné  organizační 

nedostatky. 

Spolupracovala  jsem  s  paní,  která  v  klubu  důchodců  zajišťovala  návštěvy 

divadelních představení. Nešlo jen o objednávání vstupenek, ale i o zajištění 

autobusu, kalkulace ceny a rozeslání informací o připravované akci. 

Aktivní  staří  lidé  často  pomáhají  ostatním  seniorům zažívat  různé  zajímavé 

situace a prožívat příjemné zážitky, ze kterých pak tito lidé mnohdy žijí dlouhé 

týdny.  Druhým  velice  důležitým aspektem  je  skutečnost,  že  jsou  prospěšní 

především  sami  sobě.  Jejich  aktivity  všem  těmto  lidem  naplňují  život 

a uspokojují lidské potřeby a nároky.
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4 Diskuze
Téma  aktivního  prožívání  seniorského  období  s sebou  přináší  řadu  dotazů. 

Mezi prvními se nabízí otázka spojená s místem, kde senior svůj život žije.  Mají 

senioři  žijící  v zařízeních  pro  ně  zřízených  větší  možnosti  aktivního  využití 

volného času než senioři  žijící  ve vlastních domovech? Odpověď není zcela 

jednoznačná. Záleží především na potřebě zapojovat se do aktivit. Ať to jsou 

aktivity  neorganizované  nebo  organizované.  Ty  první  z nich  vychází 

z individuální  potřeby  každého  jednotlivce,  takže  je  mohou  stejnou  měrou 

provozovat  senioři  žijící  v domácím  prostředí  stejně  jako  senioři  žijící 

v zařízeních, v domovech a domech pro seniory. Organizované aktivity mívají 

tu  nevýhodu,  že  informace  o  nich  mohou  hůře  přicházet  k seniorům žijícím 

ve  vlastních  domovech.  I  když  dnes již  tomu tak  také  není,  protože senioři 

ovládají mobilní telefony a internet.

Jsou rozdíly mezi seniory žijícími na vesnici a ve městě? Jak z rozhovorů se 

seniory vyplývá,  že rozdíly mezi obyvateli  měst a vesnic jsou méně výrazné 

proti minulosti. Stejně tomu tak je i seniory. Důležitý aspekt, potřeba být spjatý 

s přírodou, se projevuje u obou skupin seniorů, jen v různé formě a míře. Větší 

potřebu prožívání času v přírodě řeší lidé již během svého aktivního života. Buď 

žijí na vesnici, nebo si pořizují chaty nebo chalupy, do kterých se s odchodem 

do penze stěhují. Lidem ve městě městský způsob života vyhovuje a obvykle 

nemají  potřebu jej  měnit.  Dnešní  doba nabízí  možnosti,  které zpřístupňují  a 

umožňují lidem z vesnice prožívat život v městském stylu a naopak.

Má zvyšující se hranice věku pro odchod do důchodu vliv na aktivity seniorů? 

Společnost  považuje  za  vhodné  a  správné,  aby  senioři  dbali  o  své  zdraví. 

Zvýšenou  pozornost  lidé  od  doby  produktivního  věku  věnují   prevenci 

a předcházení nemoci.  Předpokládá se, že tímto se populace seniorů stává 

zdravější  a  schopnější  být  aktivní  i  ve  vyšším  věku.  Až  praxe  ukáže,  zda 

odchod do důchodu ve věku, který  upravuje  legislativa, neomezuje seniory 

v možnosti prožít aktivní stáří.
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Je  socializace  seniorů  v naší  společnosti  dostačující?  Život  seniorů,  dle 

informací  a  zkoumání,  se  v posledních  desetiletích  značně  změnil.  Změny 

přinesly mnoho nového jak v myšlení, tak i v konání seniorů. Otázky týkající se 

seniorů jsou často středem zájmu společnosti.  O potřebách a životě seniorů 

jako celku je společnost více informována. Vlastní aktivity a prožívání volného 

času seniorů zaznamenalo  velké  změny k lepšímu.  Komunitní  plánování  má 

za  povinnost  pracovat  a  spolupracovat  se  seniory,  podporovat  jejich  aktivní 

život a to nejen z pohledu uspokojování základních životních potřeb, ale i  ze 

společenského pohledu. Participace seniorů v tomto směru zaznamenala velké 

pokroky.  Vytváření  podmínek  pro  volnočasové  aktivity  jsou  součástí  práce 

zaměstnanců obcí, škol   i nejrůznějších sdružení a klubů. Nabídka se rozšířila 

o  mnoho  terapií  či  zájmových  činností.  Senioři  nemusí  jen  pasivně  přijímat 

nabízené činnosti, ale mohou také spolupracovat na tvorbě a realizaci činností. 

Neměli  by senioři  odpočívat  a užívat  si  klidného stáří? Jak senioři  ve svých 

rozhovorech  uvádějí  a  hodnotí,  přesto,  že  většina  seniorů  celý  svůj  život 

pracovala a starala se o zabezpečení svých rodin,  stáří  si  obvykle nespojují 

pouze s odpočinkem. Ve chvíli, kdy jsou  základní potřeby jako například zdraví, 

autonomie,  vztahy  ke  druhým  lidem  i  k  vlastní  osobě  uspokojeny  a 

zabezpečeny, vzniká prostor pro aktivní život. Úspěšnost je závislá na vhodné 

volbě aktivit, přiměřené intenzitě konání a  na individualitě jednotlivých seniorů.
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Závěr
Svou absolventskou prací jsem chtěla vytvořit přehled aktivit českých seniorů 

od  těch nejběžnějších,  které často ani  senioři  ani  jejich okolí  nevnímá jako 

aktivitu, po náročnější činnosti. Je to možná ten nejlepší pohled na aktivní život 

starých lidí,  když si  vlastně nepřipouští,  že je jejich snažení druhem terapie, 

vzdělávání a sebepoznávání. 

Tím, že senioři žijí v různých sociálních podmínkách, setkáváme se s různým 

přístupem  k aktivitám,  s rozmanitostí  aktivit.  Pro  každou  skupinu  lidí  je 

příznačná  určitá  činnost.  Společné  zájmy  lidi  spojují  a  dávají  jim  pocit 

sounáležitosti. Ačkoliv my všichni, nejen senioři, lpíme na individualitě, snažíme 

se jako individualita prosazovat a vystupovat,  přesto se rádi hlásíme k určité 

skupině. 

Práce popisuje seniory v domácím prostředí i ty, kteří se rozhodli závěrečnou 

třetinu svého života prožít v zařízeních určených seniorům. Každé prostředí má 

své charakteristické rysy a také činnosti se poněkud různí. Jedná se především 

o seniory žijící ve svých původních domovech. Ti mají jisté výhody v tom, že 

nemuseli  měnit  své  životní  prostředí  a  stěhovat  se  do  nového  domova. 

Uživatelé  zařízení  pro  seniory  mají  naopak  výhodnější  podmínky  pro  účast 

na společenských aktivitách. Akce bývají  často pořádány v areálech domovů 

a dostupnost je tedy snazší pro obyvatele zařízení.

Důležitou roli  v aktivním životě seniorů sehrávají  různé faktory,  které mohou 

ovlivnit činorodost starého člověka. Hlavně to zdraví! Často slýcháme a není to 

jen fráze. Je to jeden z nejzákladnějších faktorů, který ovlivňuje život seniorů. 

Stejně je tomu v případě ekonomické jistoty,  rodinného zázemí, uspokojování 

společenských  i  individuálních  potřeb.  Málokomu  se  podaří  žít  v ideálních 

podmínkách,  ovšem  vytvoření  přiměřených  poměrů  se  stává  základem  pro 

úspěšný život, ve kterém se dnes nachází místo pro aktivní činnosti, zájmy a 

koníčky.

Většina populace se prožije ke stáří a tak se tedy problematika stáří v určitém 

časovém období  stane aktuální  pro  každého z nás.  Tento,  možná sobecký, 
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pohled  na stárnutí a stáří by měl vyústit  v zájem o seniory,  ať už na úrovni 

veřejné nebo v rovině čistě osobní.
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Summary

The  possibilities  Czech  elderly  people  to  participate  actively  in  their 
leasure time activities 

I decided to write about the elderly in my assignment, because I am interested 

in  the  elderly.  This  theme  was  my motivation  to  study  at  this  college,  too. 

My interest thanks to my practical training and experience in my own family has 

increased.

I think that my practical training started when my parents got old and continued 

during my school practice. During my practical training I spent several weeks 

in  the  establishments  for  the  elderly,  for  example,  it  was  old  people  home 

Luštěnice, retirement home Luxor Poděbrady and nursing home Stará Boleslav.

The main aim of my assignment is the summary of activities concerning the 

elderly in their own homes and in the establishments for the elderly, I mean old 

people homes, nursing homes, elderly homes, retirement homes etc. 

The first part of my assignment is named The basic information of the elderly. 

We can meet  some opinions of  elderly there.  I  mentioned the demographic 

situation  in  the  Czech  Republic,  because people  in  our  country  have  been 

growing old.  I  described senior from some views in my assignment.  I  show 

there  some basic  definitions  of  the  elderly.  The  World  Health  Organization 

divides elderly people into three groups. The first  group represents 65 – 75 

years old people who are termed young seniors, the second group represents 

75 – 85 year old people who are termed old seniors and those persons older 85 

years are termed the long livers. The following myths may deal with the elderly: 

seniors are not able to work, they are not in a good mental condition, they are 

poor, old people are prone to diseases, to helplessness. Seniors stay outside 

our society.  Old people live in the establishments for the elderly,  not in their 

own homes, etc.

The second chapter of assignment is called The factor affected seniors. There 

is reminded seniors' health state, retirement, economy situation, environment, 

social  environment,  relation  to  himself,  clubs  for  elderly,  organization  for 
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seniors,  seniors'  autonomy,  family  situation,  widowhood,  divorce,  immobility, 

diseases  and  disorders,  loss  of  friends.  I  focused  my attention  on  seniors’ 

health state, physical and psychical condition. This factor is in my view very 

important, because good health state, I mean psychical and physical condition, 

is the basic factor affected the elderly. Their life is better, satisfied and better 

quality.

I would like remind some special therapies that cover this social field. They are 

included in the third chapter of my assignment. It is for example music therapy, 

cannistherapy, bibliotherapy, art therapy, choreotherapy, memory therapy and 

other therapies concerning the elderly. I focused my attention on leisure time 

activities  -  handwork,  concert,  exhibition,  taking  part  in  the  trips,  sport, 

workshop  and  seminary,  driving  a  car  and  dancing  lessons.  This  chapter 

contains view of organizations, associations and clubs for seniors, internet sites 

and journals. Some part of this chapter is focused on university of the third age, 

university of leisure time and computer courses.

The practical chapter of my assignment includes four case histories. They are 

focused  on  the  life  of  the  elderly  living  in  their  own  homes  and  in  the 

establishments  for  elderly.  There  is  presented  confrontation  of  their  living 

positions. There are also attached some examples of cases how the individuals 

were able to cope with their new living situation and solve it.

In this assignment I present for example an old woman who decided to start to 

use personal computer and the internet, because she wanted to be in contact 

with her family. Her grandson has been living in foreign county.

I enclosed some tables, graphs and photos with information of the elderly.
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