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Úvod  

Pojem ageismus je pom�rn� novým fenoménem v naší spole�nosti.  

P�íliš mnoho mladých lidí si myslí, že stárnutí je proces, který nutn� znamená nemoc, 

invaliditu, mnohdy neschopnost se pohybovat a p�edevším velkou závislost na druhých. 

O tom však nejsem osobn� p�esv�d�ena. Naopak mnoho starších lidí vede aktivní  

a zdravý zp�sob svého života. Pro mladé lidi je nutné uv�domit si a p�iznat si, že tento 

život je p�edevším obohacený životními zkušenostmi.  

Navzdory starostem v d�sledku nemoci, které mohou mít n�kte�í starší lidé, 

nedostatku finan�ních prost�edk�, zm�nám v sociálním postavení, m�že stá�í být „zlatým 

v�kem“. Sta�í lidé nap�íklad dokážou velmi dob�e využívat svých životních zkušeností, 

lépe využívat svého �asu, který mají ješt� k dispozici. Bylo by ale mylné  

se domnívat, že v této chvíli hovo�íme o lidech, kte�í jsou na samém sklonku svého 

života. Ani zde nyní nehovo�ím pouze o lidech d�chodového v�ku. Doba po�átku stárnutí 

p�ichází mnohem d�íve. Do této skupiny totiž pat�í lidé, kte�í se subjektivn� považují sice 

za mladé, ale jejich biologické hodiny nazna�ují, že �as stárnutí je zde. 

Hlavním d�vodem pro výb�r tohoto tématu pro zpracování diplomové práce 

„Ageismus – stá�í není nemoc“, bylo malé pov�domí o problematice a sociálním 

postavení starších lidí v naší spole�nosti a jejich diskriminace v d�sledku stá�í. 

Diplomová práce si dává za cíl zvýšit toto nízké pov�domí o v�kové diskriminaci, 

p�iblížit, vysv�tlit n�které základní pojmy spojené s v�kovou diskriminací starých lidí  

a napomoci lidem zm�nit pohled na užívané stereotypy, p�ípadn� jejich dopad. 

V úvodní kapitole uvádí diplomová práce do problému v�kové diskriminace. 

Vysv�tlím základní pojmy, jako je ageismus, definuji stárnutí, jeho po�átky, a také koho 

lze za�adit do této kategorie. Dále se zam��ím na pojem a princip diskriminace,  

na projevy a zdroje ageismu. 

Druhá kapitola hovo�í o stá�í. P�ináší pohled na zm�ny, které ve stá�í 

p�icházejí. Podrobn� popisuje pot�eby starého �lov�ka.  Tato kapitola p�ináší také 

informace o rolích starých lidí, a to ve spole�nosti a rodin�.  
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Ve t�etí kapitole se zam��ím na vyspecifikování toho, co lze ješt� považovat 

za ageismus. Také jsou zde uvedeny n�které právní normy upravující problematiku 

diskriminace. Vý�et právních norem není úplný, ale pouze demonstrativní. 

Praktická �ást diplomové práce, která bude provedena formou dotazníkového 

šet�ení, si klade za cíl odpov�d�t n�které otázky, a to nap�íklad, zda je ve�ejnost 

dostate�n� informována o v�kové diskriminaci v naší spole�nosti a s tím spojeným 

rizikem, kterým je gradace tohoto problému. Stanovené hypotézy budou za pomoci 

analýzy dat a jejich interpretace potvrzeny �i vyvráceny. Bude využito kvantifikovaného 

pr�zkumu. Zp�sob vyhodnocení pr�zkumného šet�ení bude podrobn� popsán v úvodní 

�ásti dané kapitoly. 

Téma práce je spjato se zvoleným studijním oborem sociální pedagogika, 

nebo� se jedná o problematiku sociálních vztah� a sociálního postavení ur�ité skupiny 

lidí. Stanovené cíle diplomové práce se pokusím, za pomoci teoretických poznatk�  

a praktických zkušeností, splnit. Diplomová práce, potažmo zjišt�né poznatky pak mohou 

být jedním z podklad� pro laickou ve�ejnost a jejímu lepšímu p�ístupu ke starším lidem,  

i pro odbornou ve�ejnost, a to pro kvalitn�jší služby, které si tato skupina lidí jist�

zaslouží. Nejvíce by mohla pomoci samotným lidem, kte�í se s respondenty pr�zkumu 

sami identifikují. 
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1. Teoretická východiska sledované problematiky 

Abychom se mohly dob�e a snáze orientovat v problematice, je nutné nejd�íve 

vysv�tlit n�které základní, pro tuto práci, nosné pojmy a teoretická východiska.  

Proto se v této kapitole zam��ím na vyložení základních pojm�, se kterými budu nutn�

pracovat. A to proto, abych nabídla ucelený pohled na problematiku p�edm�tné práce. 

1.1 Vymezení základních pojm� ageismu 

Ageismus 

Ageismus je jeden z druh� diskriminace. Jedná se o v�domé vy�le�ování lidí 

z r�zných aktivit pro jejich v�k. M�že být zp�soben t�eba pocitem, že sta�í lidé už n�které 

v�ci nezvládnou. Sta�í lidé jsou tak v�dom� vy�azeni z �inností vyžadující zvýšenou 

pozornost, odpov�dnost. M�že se jednat nap�. o pozice vedoucích pracovník�.  

Toto chování zp�sobuje pocit, že stá�í rovná se nemoc.   

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Ageismus) 

Jak jsem napsala výše, jedná se o druh diskriminace, konkrétn� o diskriminaci 

založenou na v�ku. Jádro ageismu spo�ívá v p�esv�d�ení, že jednotlivé fáze života  

jsou jinak kvalitní. Problémem je zde jistý stereotyp, který má spole�nost i samotný 

jedinec v pov�domí. Ageismus probíhá na základ� zažitých stereotyp�, dochází 

k diskriminaci jedince �i celé skupiny na základ� jejich stá�i.  

Pojmy ageismus a v�ková diskriminace jsou v praxi používány již 40 let. 

S pojmem ageismus, který „po�ešt�ním“ vznikl z anglického ageism. Pojem ageism zatím 

v �eském jazyce nemá p�íhodný náhradu, proto používáme ageismus, ten se dá p�eložit 

jako „v�kismus“.  

S pojmem ageismus se poprvé setkáváme koncem šedesátých let 20. století  

v USA. Ani p�es pom�rn� dlouho dobu užívání pojmu ageismus v praxi, nebyla vytvo�ena 

jedna souhrnná definice, která by pokrývala celou oblast tohoto jevu. (Vidovi�ová, 2008) 
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Pojem poprvé zazn�l b�hem debaty o bytové politice v roce 1968 z úst 

p�edsedy Poradního sboru pro stárnutí distriktu Columbia a pozd�jšího �editele 

amerického Národního institutu pro stárnutí psychiatra Roberta N. Butlera. (Vidovi�ová, 

2008, s. 111)  

Je mnoho možností jak ageismus chápat. M�že jít o proces systematického 

sterotypizování a vy�le�ování lidí pro jejich chronologický v�k. Ageismus by se dal 

chápat jako diskriminace se stejnou váhou, jako má rasismus a sexismus.  Podle Butlera 

jsou starší lidé kategorizováni jako senilní, rigidní ve svém myšlení a zp�sobech, 

staromódní v morálce a dovednostech. (Vidovi�ová, 2008) 

Díky ageismu je mladším generacím dovoleno vid�t starší lidi jako odlišné  

od nich samých. Tím mladší generaci brání se se staršími lidmi identifikovat jako 

s lidskými bytostmi. Ageismus se projevuje širokým spektrem jev� jak na úrovni 

individuální, tak na institucionální. Pat�í sem stereotypy a mýty, otev�ené opovržení  

a averze nebo jednoduše vyhýbání se kontaktu, diskrimina�ní praktiky v bydlení, 

v zam�stnání a službách všeho druhu, kreslené seriály a vtipy narážející na v�k,  

stá�í, d�chodce. (Vidovi�ová, 2008) 

Teprve v roce 1980 byla diskuse o ageismu posunuta dál. Na základ� výše 

citovaného psychologa došlo k definování t�í rovin ageismu. Byla vymezena rovina 

individuální, o které hovo�íme jako o mikrosociální, rovina mezosociální, která  

se projevuje na úrovni sociálních skupin, pe�ovatelských institucí a rovina makrosociální, 

sem zahrneme nap�. legislativní úpravy.  

V roce 1999 vypracoval Palmore1 na základ� citovaného Butlerova vymezení 

analytickou definici, kde je ageismus: „jakýkoli p�edsudek nebo diskriminace proti nebo 

ve prosp�ch v�kové skupiny. P�edsudky v��i v�kové skupin� jsou negativní stereotypy 

v��i této skupin� nebo negativní postoje založené na stereotypu. Diskriminace  

v��i  v�kové skupin� je nepat�i�né, nemístné negativní zacházení se �leny dané v�kové 

skupiny“. (Vidovi�ová, 2008, s. 112) 

                                                
1 Erdman B. Palmore – americký profesor sociologie na universit� Duke, v centru pro studium stárnutí  

a rozvoje lidských zdroj�
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Palmerem vytvo�ená definice nás sm�ruje spíše k v�kovým skupinám obecn�. 

Ze zkušeností však pom�rn� �asto usuzujeme, že by se mohlo jednat spíše o lidi, které 

�adíme do vyšší v�kové kategorie, tedy o starší. Myslím si, že v dnešní dob�  

se rozr�stá také problémem diskriminace mladších, nejen starších jedinc�.  Nezdá  

se být však tak �astá, jako u starších lidí.  

Senior  

Vymezení pojmu senior se odlišuje jak ve v�dních oborech,  

tak ve spole�enské praxi. Za seniory jsou obvykle pokládáni lidé ve v�ku nad 60 let. 

Výraz senior je také vykládán jako „jedinec ve v�ku nad 65 let, tj. v d�chodovém v�ku, 

po fázi tzv. aktivního v�ku“. Podle této definice je d�ležité splnit kritérium  

tzv. d�chodového v�ku, který se nap�. v zemích EU podstatn� liší. (Kamrádková, 2009) 

Od 1. ledna 2007 vstoupil v platnost zákon �. 108/2006 Sb. o sociálních 

službách, ve zn�ní pozd�jších p�epis�. Do jeho schválení v roce 2006 nebyl v �eském 

právním �ádu pojem senior znám. Tento zákon s pojmem senior pracuje. V praxi  

se používají pojmy mladší senior (65 – 80 let) a starší senior (nad 80 let).  

Podobn� jsou starší lidé rozd�leni v Zelené knize2 jako: „starší pracovníci (55 - 64 let),  

senio�i (65 - 79 let) a velmi sta�í lidé (80+)“. (Evropská komise, 2005, s. 11) 

Pro pot�eby této diplomové práce bych ráda pojem senior vysv�tlila takto: 

Seniorem je jedinec, který se dožil v�ku nad 60 let bez ohledu na jeho zdravotní stav  

nebo pobírání penze. Pod tento pojem bych za�adila také ty osoby, které ješt� nedosáhly 

zmi�ované v�kové hranice, ale v souvislosti se svým spole�enským postavením  

�i vnímáním spole�enské reality by se do skupiny senior� samy za�adily.  

                                                
2 Zelená kniha: Nová mezigenera�ní solidarita jako odpov�� na demografické zm�ny, Evropská komise, 

2005 
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Stá�í – stárnutí 

U tohoto pojmu je t�žké konkrétn� vymezit hranice. N�kdo se cítí stár  

ve t�iceti, jiný mladý v sedmdesáti. 

Jak uvádí Hovorka, (1986, s. 42): „Není jednoty ani v odpov�di na otázku, 

odkdy za�ínáme stárnout. Odpovídá se r�zn�: okamžikem po�etí; okamžikem narození; 

asi od dvaceti let; od doby ukon�ení r�stu; od šedesáti, od sedmdesáti let. Co tedy víme? 

Že – stárnutí je pochod nerovnom�rný – jednotlivé �ásti t�la nestárnou sou�asn�.“

Spole�nost jej za�ne u �lov�ka vnímat ve chvíli, kdy spl�uje její p�edstavy o stá�í.  

U každého mohou být tyto p�edstavy jiné. N�kdo soudí podle v�ku, jiný podle fyzického 

stavu �i vzhledu.  

Lidský život má n�kolik vývojových fází, jednou z nich a vlastn� tou poslední 

je období stá�í. Na základ� v�deckých prací se dochází k názoru, že p�estavba organismu 

v období stárnutí za�íná kolem 45. roku v�ku a je patrn� dokon�ena teprve  

v 75 až 80 letech. Až tehdy tedy m�žeme mluvit o stá�í. (Kümpel, 1971) 

„Pod pojmem stárnutí rozumíme tedy dlouhodobý proces, kdežto stá�í 

znamená již ur�ité období, kdy se vývojové zm�ny staly patrnými.“  

(Kümpel, 1971, s. 2) 

Stá�í není nemoc. I starý �lov�k, který je jinak zdravý, je schopen se o sebe  

i své okolí plnohodnotn� postarat. Všichni jsme si jist� všimli, že u starých lidí dochází  

ke specifickým zm�nám. Bohužel, i p�es to, že ne u všech tyto zm�ny nastávají ve stejný 

�as, ve stejném rozsahu, jsou p�isuzovány všem starším lidem.  

Jak z výše uvedeného vyplývá, stárnutí i stá�í jsou životní období, která mají 

zna�nou prom�nlivost a jsou �asov� i svými d�sledky vysoce individuální. To znamená, 

že každý jedinec vykazuje jinou hloubku prob�hlých zm�n a v jiném �asovém úseku.  
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Diskriminace 

„Diskriminace3 je rozdílné zacházení, které n�koho znevýhod�uje, aniž by 

k tomu existovaly rozumné a relevantní d�vody. Diskriminací se také rozumí neuznávání 

rovnosti jednoho �lov�ka s druhým; omezování nebo popírání práv ur�itých kategorií 

obyvatelstva.“ (www.mkc.cz/uploaded/download/szp.doc, 22. 3. 2010) 

Jedná se o termín ozna�ující jakési rozlišování. Nej�ast�ji je používán  

v negativním smyslu rozlišování lidí na základ� p�íslušnosti k n�jaké obecné skupin�  

bez ohledu na schopnosti konkrétního jedince. Podle konkrétního kritéria diskriminace  

je pak možné hovo�it o diskriminaci na základ� rasy, p�íslušnosti k národu, náboženského 

p�esv�d�ení, pohlaví, v�ku apod. (Grund, 2007)  

Pokud �íkáme, že je �ast�ji pojem diskriminace používán v negativním slova 

smyslu, musíme zmínit také fakt, že existuje také tzv. pozitivní diskriminace.  

Za tu je ozna�ováno zvýhod�ování osob, �i celých skupin, které jsou zpravidla  

ve spole�nosti negativn� diskriminovanou skupinou nebo jejím �lenem.  Tyto druhy 

diskriminace jsou v sou�asných demokratických spole�nostech považovány  

za nep�ípustné. Zpravidla jsou zakazovány p�ímo zákony konkrétních zemí  

a mezinárodními úmluvami.  

(http://www.antidiskriminace.romea.cz/showpage.php?name=pojem-diskriminace)  

V �eské republice diskriminaci zakazuje již Listina základních práv  

a svobod4. Zákazy konkrétních forem diskriminace se pak objevují i v dalších zákonech, 

nap�. v Zákon� o zam�stnanosti, �i zákoníku práce5.  

Podle antidiskrimina�ního zákona6 se za diskriminací považuje i obt�žování, 

sexuální obt�žování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navád�ní k diskriminaci.  

(§ 2, zákona �. 198/2009 Sb.) 

                                                
3 Z latinského discriminare = rozlišovat 
4 Úplné zn�ní usnesení p�edsednictva �eské národní rady �. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv 

a svobod jako sou�ásti ústavního po�ádku �R, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen "LZPS") 
5 Zákon �. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�
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V Úmluv� o diskriminaci (zam�stnání a povolání) 7 výraz „diskriminace“ 

zahrnuje:  

„a)  jakékoliv rozlišování, vylu�ování nebo dávání p�edností založené na rase, barv�

pleti, pohlaví, náboženství, politických názorech, národnostním nebo sociálním p�vodu, 

které má za následek znemožn�ní nebo porušení rovnosti p�íležitostí nebo zacházení 

v zam�stnání nebo povolání; 

b)  jakékoli jiné rozlišování, vylu�ování nebo dávání p�edností, které má za následek 

 znemožn�ni nebo porušení rovnosti p�íležitostí nebo zacházení v zam�stnání nebo 

povolání, které m�že být ur�eno zú�astn�ným �lenským státem po projednání 

s reprezentativními organizacemi zam�stnavatel� a pracovník�, pokud takové organizace 

existují, a s jinými p�íslušnými orgány.“  (�l. 1, sd�lení �. 465/1990 Sb.)

                                                                                                                                                 
6 Zákon �. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prost�edcích ochrany p�ed diskriminací a o 

zm�n� n�kterých zákon� (dále jen „antidiskrimina�ní zákon“) 
7 Sd�lení �. 465/1990 Sb. Federálního ministerstva zahrani�ních v�cí o Úmluv� o diskriminaci (zam�stnání 

a povolení) 
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1.2  Specifika ageismu 

Ageismus m�že mít �adu díl�ích projev� jako zvýhod�ování mladých oproti 

starým (jeunismus), zvýhod�ování dosp�lých oproti d�tem (adultismus), p�ehnaný 

egocentrismus dosp�lých (adultocentrismus), dominantní sociální pozice dosp�lých oproti 

nedosp�lým (adultrokacie), chronocentrismus (p�esv�d�ení, že ur�itý stav vývoje lidstva 

je nad�azený p�edchozím �as�m). V extrémních podobách m�že jít o strach z d�tí  

a nemluv�at (pedofobii), obava z mládí (efebiofocii) �i strach ze stá�í a starých lidí 

(gerontofobii). (Vidovi�ová, 2008) 

Ageismus je v podstat� zaujatost proti jakékoli v�kové skupin�. Nese sebou 

jakési stereotypy. Stereotypem rozumíme: „Širokou generalizaci skupiny lidí,  

p�i níž je ignorována nebo p�ehlížena možnost individuálních rozdíl�, odlišností  

nebo alternativ.“ (P�íru�ka pro noviná�e, 2006, s. 1). Na základ� tohoto p�edjímání  

se u mladých o�ekává nezralost, neposlušnost a nezodpov�dnost. O starých si pro zm�nu 

myslíme, že jsou pomalí, slabí, závislí a senilní. Zde je možné uvést n�kolik mýt� o stá�í: 

„sta�í lidé jsou stejní“, „sta�í nemají spole�nosti �ím p�isp�t“ nebo  

„stá�í je ekonomickou zát�ží spole�nosti“.

Vzhledem k tomu, že je ageismus definován jako nová forma 

nesnášenlivosti, je dobré vymezit n�které její charakteristiky ve vztahu k sexismu  

a rasismu, jako d�íve rozpoznaných formám nesnášenlivosti. Vedle shodných rys�

vykazuje ageismus také n�kolik specifik, ty jej od sexismu a rasismu odlišují. Hlavním 

podstatným rozdílem je skute�nost, že koncepty pohlaví a rasy už jsou dnes brány jako 

relativn� jednozna�né, zatímco koncept stá�í je sociálním konstruktem, který  

se vztahuje k nedefinované skupin� lidí bez jasných spole�ných znak�.  

V�k p�edstavuje p�ípadný status, v podstat� neovlivnitelný vlastním úsilím jedince. 

Stárnutí je, stejn� tak jak rasa �i pohlaví, biologicky podmín�no. (Vidovi�ová, 2008)     
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Na rozdíl od dalších dvou zmín�ných diskrimina�ních forem, jediné stá�í 

podléhá vývojovým zm�nám v závislosti na �ase. Z tohoto d�vodu je p�edm�tem vývoje 

i nerovnost založená na v�ku.  Pozice jedince se v aktu diskriminace m�že v �ase m�nit. 

Z diskriminujícího m�že pozd�ji být diskriminovaný. Každý �lov�k zestárne pouhým 

následkem �asového p�sobení bez jakékoliv další vložené energie. Diskriminace  

na základ� v�ku se tak potencionáln� dotýká každého. Spíše než u jiných forem 

diskriminace, existuje práv� u ageismu zvýšené riziko vyp�stovaných autostereotyp�

dot�ených skupin. (Vidovi�ová, 2008)     
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1.3  Projevy ageismu 

Zdá se mi zvláštní, že stereotypizujeme a stigmatizujeme skupinu,  

jejíž sou�ástí jednou nakonec budeme. V�ková diskriminace je specifická tím,  

že kdokoliv m�že být její potencionální ob�tí, nebo� každý �lov�k stárne ode dne svého 

narození. Dnes jednozna�n� dominuje kult mladých  a krásných lidí. Bohužel jsou sta�í 

lidé jsou v�tšinou opomíjeni, nebo staveni do pozice nesnášenlivých, zlých, nemocných  

�i dementních starc�.  Mladým je odpoušt�na spousta nedostatk�, na základ� p�esv�d�ení, 

že oni jsou spole�nosti prosp�šní. Jsou ekonomicky produktivní, zatímco senio�i již nemá 

spole�nosti �ím p�isp�t.   

Existuje celá �ada p�edsudk�, které spole�nost �i její jedinci p�ejímají  

a na základ� kterých se chovají. Haškovcová (1990) ve své práci uvádí n�kolik 

základních mýt� o stá�í. Mýtus falešných p�edstav je založen na p�esv�d�ení spole�nosti, 

že senio�i kladou d�raz na své ekonomicko-materiální zabezpe�ení. Mýtus zjednodušené 

demografie d�lá �lov�ka starým v den odchodu do d�chodu. To, že spole�nost pohlíží  

na seniory jako, že jsou všichni stejní, mluvíme o mýtu homogenity. Pat�í sem také mýtus 

neužite�ného �asu, díky n�muž jsou sta�í lidé bráni za jedince, kte�í nic ned�lají,  

nic neznamenají a nejsou rovnocennými partnery.  

Vzhledem k vládnoucímu kultu mládí a krásy dochází k sociální izolaci 

n�kterých skupin. Toto se d�je jednotlivc�m a skupinám, které nenapl�ují jakousi 

p�edstavu. Zejména se bavíme o skupin� senior�. Na této izolaci se podílí n�kolik 

r�zných faktor� jako zdraví a psychika.  

R�st využití technologií a automatizace snižuje poptávku po starší pracovní 

síle, jejíž dovednosti relativn� rychle zastarávají. Také hodnoty jako je výkon, 

individualistická seberealizace apod., na které je v moderních spole�nostech kladen velký 

d�raz, jsou vyššímu v�ku spíše nep�átelské. (Vidovi�ová, 2005)  

Také rozr�stající se urbanizace starší osoby �asto segreguje. A� už tomu  

je ve vesnických oblastech, na okrajích m�st, nebo naopak v jejich nejužším centru. 
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„Z�etelná je tato tendence v p�ípadech specializovaných ubytovacích kapacit pro seniory, 

které jsou stav�ny odd�len� od b�žné zástavby. Prostorová i symbolická segregace  

tak m�že sloužit jako p�vodce ageismu, zejména v kombinaci s n�kterými z níže 

uvedených individuálních zdroj�.“ (Vidovi�ová, 2005, s. 10)   

Aby se s ageimem dalo „bojovat“ je t�eba ho nejd�íve rozpoznat. Pokud  

je tento problém v�bec vnímám, bývá v�tšinou zleh�ován. Prvním krokem ke zmírn�ní  

je jeho rozpoznání v osobních postojích, což je t�žké, nebo� v�tšina si jej ani 

neuv�domuje. Nap�. p�edstavení pravdivého obrazu stá�í v médiích, ve školách, podpora 

�ast�jšího a aktivn�jšího osobního kontaktu se staršími lidmi, by mohl být efektivní 

zp�sob jak p�edejít ageismu nebo jej redukovat. (Tošnerová, 2002) 
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1.4 Zdroje ageismu 

Eventuální zdroje ageistických postoj� je možno rozd�lit na t�i skupiny,  

a to individuální, kulturní a sociální.  

Zdroje individuální  

Mezi zdroje individuální spadá zejména strach ze smrti a stárnutí jako 

psychosomatického úpadku, dále frustrace a agrese. Z agrese pak pramení hostilita v��i 

�len�m minoritních skupin. Podstatným faktorem vzniku ageismu na individuální úrovni 

je selektivní vnímání, p�íkladem m�že být profesionální ageismus. 

 Vzhledem k faktu, že stereotypy dotýkající se stá�í mají tendenci být 

p�ijímány samotnými seniory, bývá ageismus prohlubován i skrze autostereotypy v duchu 

teorie sebenapl�ujícího se proroctví. Akceptuje-li senior p�edstavu sám o sob� jako  

o mén� výkonném, jeho pracovní výkon bude mít skute�n� tendenci upadat.  

Toto dává okolí pocit, že jejich již p�edem negativní postoj byl správný.  

(Vidovi�ová, 2008)  

Kulturní zdroje  

Specifikem kulturních zdroj� je jejich schopnost stereotyp a diskrimina�ní 

názor do nich vložený dále skoro neomezen� replikovat. �asto jsou proto tyto zdroje 

totožné se samotnými formami ageismu.  

Mezi tyto zdroje ageismu pat�í r�znorodé faktory, jako jsou hodnotové 

systémy, jazyk (nap�. pohrdavá jména pro starší osoby), mediální kultura (tj. otázky 

kvantity a kvality reprezentace senior� v médiích), humor, um�ní a literatura.  
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Abychom my sami nevytvá�eli další nebo nepodporovali již „zab�hnuté“ výše 

zmi�ované stereotypy, je t�eba vyjad�ovat se opatrn�. Nepoužívat fráze „jak všichni 

víme“ nebo „je z�ejmé, že…“ �asto tak totiž prezentujeme sv�j p�edpojatý názor. 

Tvrzení, které za�íná „všichni ví, že…“, je s velkou pravd�podobností založeno  

na p�edsudku. P�edsudkem rozumíme: „Neracionální podez�ení nebo nenávist v��i celé 

skupin� lidí, negativní pohled nebo názor na odlišné lidi, založený výhradn� nebo z velké 

�ásti na jejich p�íslušnosti ke specifické etnické, náboženské nebo jiné spole�enské 

skupin�.“ (P�íru�ka pro noviná�e, 2006, s. 1).

Sociální zdroje 

K zdroj�m sociálním pat�í sociáln�-kulturními podmínky, které mohou  

být p�ímými p�vodci ageismu a/nebo významn� podporují jeho rozvoj.  

Už samotný fakt, že starých lidí stále p�ibývá, m�že být jedním ze zdroj�

nep�íznivého pojetí stá�í. V tabulce �. 1 je uveden podíl starších osob  

v n�kterých evropských populacích a jejich projektový nár�st. Projektový nár�st  

je ve v�tšin� stát� zd�razn�n stárnutím tzv. babyboom kohort8. Jde o silné ro�níky 

narozené po druhé sv�tové válce. Tyto kohorty, dnes v�tšinou lidé d�chodového v�ku, 

budou v roce 2030 znamenat historicky bezprecedentn� vysoký podíl osob nad 80 let. 

(Vidovi�ová, 2008) 

Dle Vidovi�ové (2008) existují dva hlavní motory popula�ního stárnutí.  

Je jím zvýšení nad�je na dožití a míry p�ežití. Zárove� to znamená, že lidé s tím,  

jak stárnou, mají po�etn�jší spole�nost svých vrstevník�, které si jsou více v�domi.  

Toto jim poskytuje v�tší prostor vyjad�ovat své pot�eby a vyžadovat od spole�nosti jejich 

�ešení.  

                                                
8 Pojem kohorta je dle Vidovi�ové (2008, s. 126) vysv�tlen jako “souhrn jedinc�, kte�í jsou narozeni ve 

stejném �asovém intervalu a/nebo kte�í zakusili stejnou událost ve stejném �asovém intervalu“  
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Tabulka �. 1 Podíl seniorské složky za rok 2005 a podíl projektový (Zdroj: European 

Demographic Data Sheet 2006) 

 Podíl 

populace 

65+ ( 2005) 

P�edpokládaný 

podíl populace 

65+ (2030) 

Podíl 

populace 80+ 

(2005) 

P�edpokládaný 

podíl populace 

80+ (2030) 

�eská republika 14,0 23,6 3,0 6,5 

Irsko 11,2 18,3 2,7 4,4 

Slovensko 11,6 20,8 2,4 4,4 

N�mecko 18,6 27,5 4,3 8,0 

Itálie 19,2 27,5 5,0 8,8 

Tato kapitola byla zam��ena na teoretická východiska sledované 

problematiky. Ageismus je jedním ze základních pojm�, které bylo pot�eba vysv�tlit tak, 

aby �tená� této diplomové práce v�d�l, co je nosným pilí�em p�edm�tné práce. Ageismus 

nemá zaužívaný �eský ekvivalent, je nej�ast�ji p�ekládán jako v�kismus,  

což úpln� nevyhovuje našich podmínkám. Je tedy lépe a srozumiteln�ji p�ekládat jako 

„v�ková diskriminace“, též jako „diskriminace osob pro jejich v�k“.  

Je t�eba zd�raznit, že se nejedná se pouze o diskriminaci starších osob,  

jak by se nabízelo. V sou�asné dob� je mladá generace jako legitimní sou�ást konceptu. 

Hovo�íme-li o ageismu, pak je zde dle teorie spíše zam��ení na osoby starší (u mladých 

není tak �astá), u kterých jde o menší negativní následky pro jednotlivce i pro spole�nost. 

Toto tvrzení lze považovat za relativní, nebo� si netroufám tvrdit, noc jsou malé �i velké 

negativní následky, pokud ne�eším jeden konkrétní p�ípad. 

Stárnutí je popisováno jako jedna z kritických period, kterými �lov�k prochází 

v pr�b�hu svého života, která za�íná v období kolem 45. roku života, ovšem p�estavba 

organismu je dokon�eno až kolem 75. až 80. roku života. N�kdy kolem  

60. roku v�ku také m�žeme za�ít hovo�it o seniorech, o starších jako protikladu 

k mladším, junior�m. 
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Žijeme v demokratické spole�nosti a na tomto principu je z�ejmé,  

že diskriminace osob na základ� jejich v�ku je v právním stát� nep�ípustná. P�ípadnou 

v�kovou diskriminaci lze �ešit právní cestou za pomoci antidiskrimina�ního zákona, který 

byl v této kapitole zmín�n. 
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2. Stá�í 

V r�zných oblastech života jedince nastupují zm�ny, které je t�eba za�ít brát 

jako sou�ást života, �i dokonce se jim mírn� p�izp�sobit. M�ní se nejen starý �lov�k sám, 

ale také pot�eby se m�ní. Jak zm�ny, tak pot�eby se dají rozd�lit na oblast fyzickou, 

psychickou, sociální a duchovní.  

2.1 Zm�ny ve stá�í 

T�mito zm�nami jsou ovlivn�ny i také sféry jako oblast životního stylu  

a celkové osobnosti. 

Oblast fyzická 

V této oblasti se jedná se o zm�ny, které jsou na první pohled nejvíce patrné. 

Nutno �íct, že k úpadku t�lesných funkcí nedochází až v období stá�í, ale již zhruba  

od t�icátého roku v�ku. U všech t�chto zm�n lez �íct, že jejich výskyt p�ichází  

u každého jedince v r�znou dobu a pokra�uje r�znou rychlostí.  

Zm�ny pokožky si stárnoucí �lov�k uv�domí nejd�íve. Tím, že starému 

�lov�ku mizí podkožní tuk a klesá obsah vody v k�ži, dochází ke ztrát� elasticity 

pokožky. Ta je sušší a vytvá�ejí se vrásky a pigmentové skvrny. Tyto zm�ny jsou nejvíce 

patrné na tvá�i, krku a rukou. Po zm�n� pokožky je nejpatrn�jší šediv�ní �i vypadávání 

vlas�, zpomalení r�stu neht� a ztráta zub�.  

Stejn� rychle jako pokožka také svaly ztrácejí elasticitu. Postupn� se snižuje 

svalová hmota a dochází k úbytku síly. Také kostra se stává k�eh�í. To, že je náchyln�jší 

ke zlomeninám, je zp�sobeno zm�nou tvaru a struktury kostí.  

Spolu s v�kem p�ichází i zm�ny vnit�ních orgán�. Snižuje se nap�. kapacita 

plic, tím si dechová soustava zajistit pouze menší p�ívod kyslíku než tomu bylo d�íve.  
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Výsledkem menšího p�ívodu kyslíku je nižší srde�ní výkon, se kterým následn� souvisí 

snížená mozková �innost. Také trávící soustava se m�ní, dochází ke zm�nám žalude�ních 

funkcí. Trávící soustava je mén� zdatná p�i vst�ebávání živin. (�eganová, 2006) 

Zm�nami prochází rovn�ž smyslové orgány. Zrak se s rostoucím v�kem horší, 

dochází ke snížení zrakové ostrosti, rozpoznávání barev, zmenšení o�ní �o�ky a zm�nám 

na sítnici. Starší lidé mohou trp�t nedoslýchavostí, dochází ke špatnému rozlišování 

sluchových vjem�. Stejn� tak dochází ke zm�n� �ichových a chu�ových bun�k. Starší 

�lov�k m�že mít problém s p�izp�sobením se klimatickým zm�nám, má sníženou 

termoregulaci.  

V d�sledku v�ku dochází k omezení pohyblivosti, rychlosti a pružnosti 

pohybu. U starších lidí je velké riziko úrazu. Biologické stárnutí se projevuje také 

poklesem hmotnosti a zm�nou t�lesných proporcí. �lov�k by nem�l z�stat u sedacích 

aktivit �i snad úpln� ne�inný. I krátké procházky jsou velkým p�ínosem.  

P�esto, že spolu se stá�ím se zvyšuje po�et onemocn�ní, jako jsou  

nap�. revmatické onemocn�ní, Parkinsonova choroba, sta�ecká demence, anebo t�eba  

organismus h��e bojuje s nachlazením a infekcí, není stá�í nemocí.  

Oblast psychická 

Zm�ny ve stá�í týkající se oblasti psychické, se dle odborné literatury 

(Vágnerová, 2000) dají rozd�lit na zm�ny poznávacích proces� (intelekt, pam��, u�ení 

aj.) a regula�ních proces� (emoce a v�le).   

Zm�na rozumových schopností se projevuje p�edevším rigiditou v myšlení, 

horším chápáním �i úbytkem schopnosti u�it se. K tomuto dochází následkem zm�n 

celého nervového systému osoby. Zm�ny intelektových funkcí nejsou pouze závislé  

na d�di�ných dispozicích, ale také na dosaženém vzd�lání a hlavn� na duševní aktivit�  

a tréninku intelektových funkcí.  
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Rozhodujícím faktorem pro zhoršení výkonu v intelektuálních �innostech 

m�že být zm�na reak�ního �asu. Zm�na znamená zpomalení a navýšením doby mezi 

procesem p�sobení podn�tu, jeho zpracováním a reakcí na n�j. Pozitivem této zm�ny 

m�že být v�tší trp�livost a rozvážnost. Zpomalení m�že být také zdrojem stresu  

a nejistoty b�hem rozhodování, to se pak stává zát�žovou situací. (Vágnerová, 2000)   

Ve stá�í dochází k útlumu a zpomalení všech pam��ových proces�. Mezi tyto 

procesy pat�í ukládání a vybavování, zpracování a uchování nových informací. Zhoršuje 

se krátkodobá pam��, dlouhodobá z�stává zachována. Stejn� jako tomu je u jiných oblasti 

psychiky, je i pokles pam��ových funkcí specifický a zcela individuální. Sta�í lidé  

se �asto vracejí v myšlenkách do minulosti, mén� p�emýšlí nad budoucností.  

Zm�ny orientace v prost�edí zp�sobuje zejména zhoršení smyslových orgán�

(zraková a sluchová ostrost). Na základ� špatného rozlišování sluchových vjem�, m�že 

být �lov�k v prost�edí, které dob�e nezná nervózní, podrážd�ný �i dezorientovaný. 

Výsledkem této zát�žové situace bývá únava a emo�ní reakce, jako je nap�tí �i deprese.  

U starých m�že být emotivita nep�im��ená situaci. Dochází ke zm�n�

citového prožívání, starý �lov�k se spolu s v�kem m�ní ve v�tšího introverta, má mnohem 

rad�ji svoje soukromí a klid. U starého �lov�ka bývá snížena také schopnost  

se rozhodnout. Pro staré lidi je s p�ibývajícím v�kem t�žší se rozhodnout.  

Oblast sociální 

Ve vyšším v�ku �i d�chodovém v�ku je kontakt s okolím omezen. Hlavní 

zm�nou, která má veliký vliv na �lov�ka, je zm�na rolí. Jedná se zejména  

o p�echod do d�chodu. Tato zm�na je velmi problematická, protože dochází ke ztrát� role 

profesní. Tato role dodává �lov�ku významnost. Jako pracující �lov�k byl v rámci 

spole�nosti chápán konkrétn�ji a individuáln�ji. Vstupem do d�chodu pak �lov�k p�ebírá 

roli d�chodce, ta je oproti roli profesní zcela neosobní a tém�� anonymní.  
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Ztrátu profesní role každý jedinec hodnotí a p�ijímá jinak. Nejv�tším 

problémem je pro ty, kte�í se soust�edili na práci. Nap�. u žen, které m�ly už p�ed 

d�chodem krom� profesní i roli v domácnosti, nemusí ztráta profesní role znamenat 

takový problém, protože jim stále jedna podstatná role z�stává.    

Na zm�nu v sociální oblasti p�sobí i zm�na zevn�jšku, nemoc, úmrtí partnera, 

ekonomická situace �i situace v rodin�, nejen samotný odchod do penze. V d�sledku 

zm�ny životního rytmu se omezuje sociální kontakt. Což je kontakt nap�. s bývalými 

kolegy, kamarády, dokonce i s rodinou. Práv� rodina a p�átelé jsou nezbytnou podporou 

pro zvládání a� samotného d�chodu, nebo p�ekonávání samoty �i deprese.  

Existují jisté stereotypy chování, které spole�nost od starších jedinc� o�ekává 

nebo je u nich p�edpokládá. Tím je možné �lov�ka vmanipulovat do ur�itého modelu 

chování, jedná se �asto o chování pasivní. To m�že u starého �lov�ka vést k zanev�ení  

na r�zné aktivity. Následkem nepoužívání kompetencí k �innostem, m�že dojít k jejich 

úplnému zániku.     

Postoj jak spole�nosti, tak postoj jednotlivce k vlastní sociální roli  

a ke spole�nosti m�žeme ozna�it za m�nící se sociální podmínky, �i také za sociální 

prost�edí. S p�ibývajícím v�kem toto nabývá na významu, jednak z hlediska p�ilnutí  

ke známému prost�edí, ale hlavn� jako prostor bezpe�í a sounáležitosti.  

V p�ípad�, že je starý �lov�k nucen ke zm�n� sociálního prost�edí, p�íkladem 

m�že být t�eba odchod do domova d�chodc�, dochází ke ztrát� bezpe�í známého 

prost�edí a sociálních kontakt�. Konkrétn� u p�est�hování do domova d�chodc� dochází 

také ke zm�n� sociální role. Senior zde p�ijímá roli obyvatele domova d�chodc�,  

která je spole�ností považována za ješt� nižší než byla d�ív�jší role d�chodce.  

V d�sledku stárnutí se m�ní také samotná komunikace, z pohledu mladší 

generace se spíše než m�ní, tak horší.  K této zm�n� dochází na základ� již výše 

popsaných zm�n, jako je zhoršené vnímání smyslových orgán�. Komunikace je celkov�

pomalejší, starší �lov�k má tendenci se opakovat z d�vodu špatné pam�ti nebo osobnímu 

pocitu, že je toto sd�lení nadmíru d�ležité. P�i komunikaci se seniory je t�eba nesp�chat  
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a nechat jim prostor, aby se sami mohli vyjád�it. Obávám se, že dnešní spíše usp�chaná 

doba, s tím m�že mít problém. (Vágnerová, 2000) 

Oblast duchovní 

N�kdy tato oblast bývá opomíjena, v období stá�í však nabývá zvláštního 

významu. V této oblasti by m�l �lov�k dosáhnout integrity, tedy p�ijímat sv�j život  

jako celek, jako ukon�ené dílo, hodnotit jej pozitivn� a chápat jeho smysl.  

(�eganová, 2006) 

Jak jsem již zmínila, �lov�k odchodem do d�chodu ztrácí spolu  

se zam�stnáním také sv�j profesní status. Senior by se tedy m�l najít n�co, co jej op�t 

u�iní jedine�ným �i váženým, aby stá�í opravdu nebylo jen pouhým �ekáním na smrt  

a toto období bylo n��ím smysluplným napln�no.  

Smrt a umírání je dnes vytla�ováno z v�domí, a to jak u v�tšiny jednotlivc�, 

tak i spole�nosti. D�je se tomu, protože máme strach a neumíme si vlastní nebytí 

p�edstavit. „Nejd�ležit�jším prvkem d�stojného umírání a d�stojné smrti je osobní 

blízkost druhého �lov�ka. Nikdo se nerodí sám a nikdo by nem�l umírat sám.“

(Haškovcová, 1990, s. 129)  
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2.2 Pot�eby ve stá�í 

V následující kapitole, která se bude zabývat pot�ebami ve stá�í, se nabízí 

stejné d�lení, jako tomu bylo u zm�n ve stá�í. 

Oblast t�lesných pot�eb  

Tyto pot�eby se týkají lidského t�la. Jedná se o pot�eby fyziologické,  

které jsou d�ležité k samotnému udržení života a pak ty, které n�jakým zp�sobem 

podporují fungování organismu.  

Pot�eby fyziologické jsou pot�eby naprosto základní. Maslow9  

je proto �adí na nejspodn�jší stupe� své pyramidy pot�eb. To znamená, že pokud  

tyto fyziologické pot�eby nejsou uspokojeny alespo� �áste�n�, nelze u n�j postoupit 

k dalším pot�ebám, nebo stup��m pot�eb. I zde však existují výjimky. (�eganová, 2006) 

Konkrétn� se bavíme o pot�ebách jako dýchání, výživa, vylu�ování, spánek, 

odpo�inek, pohyb, správná teplota, zdraví, hygiena, tišení bolesti, fyzický kontakt. 

S pot�ebou zdraví souvisí také prevence chorob. Ta v sob� zahrnuje zdravý životní styl, 

kam pat�í správná strava, dostatek pohybu aj. (Pichaud & Thareauová, 1998 In �eganová, 

2006) 

Oblast psychických pot�eb 

Pot�eby psychické procházejí v�tšími zm�nami než ty fyziologické, p�esto 

jsou to po�ád ty stejné pot�eby jako v mladším v�ku, dochází pouze ke zm�n� jejich 

charakteru. Tyto pot�eby zahrnují oblast jedince a jeho osobnosti, sebepojetí, vnímání  

a interpretaci sv�ta, osobní prožívání jednotlivých situaci. Jsou to procesy poznávací  

a regula�ní. (�eganová, 2006) 

                                                
9 Psycholog Abraham Harold Maslow (1908-1970) 
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V každém období života jsou d�ležité pot�eby jako milovat a být milován.  

Jedná se o pot�ebu blízké osoby a ur�itého partnerského vztahu je trvalá, pouze formy této 

pot�eby jsou v pr�b�hu lidského života r�zné.  

N�kam pat�it, necítit se ztracený, být akceptován a také mít pocit jistoty  

jak v prostoru, tak v �ase, tak se projevuje pot�eba citové jistoty a bezpe�í. Uv�dom�ní  

si úbytku sil, kompetencí a s tím související pocit ohroženosti zp�sobuje v�tší fixaci  

na rodinu a zvyšuje pot�ebu bezpe�í a citové jistoty. Pro staré lidi je d�ležité vlastní 

soukromí a „sv�j sv�t“, kde se �lov�k dokáže dob�e orientovat, zná ho a nemá  

z n�j strach. Prost�edí domova se tak stává hlavním místem napln�ní, kde si starý �lov�k 

m�že potvrzovat existenci citového vztahu a svou pozici v rodin�.  

(Pichaud & Thareauová, 1998; Vágnerová, 2000 In �eganová, 2006) 

Pot�eba stimulace nabývá nový rozm�r. S odchodem do d�chodu �lov�k 

p�ichází o podn�ty z pracovního prost�edí, tím dochází k narušení d�ív�jší struktury 

denního režimu. Je t�eba si vytvo�it nový program. Zde je rizikem stereotypní, 

nepodn�tný zp�sob života s nedostatkem smysluplné �innosti. Toto m�že negativn�

ovlivnit psychickou rovnováhu osobnosti. Zárove� však vyšší množství �i v�tší intenzita 

podn�t� dráždí a unavuje.(�eganová, 2006) 

Nové informace mohou u starého �lov�ka vyvolávat pocit ohrožení a mohou 

zat�žovat jeho psychiku. D�vodem toho je již zmín�ný úbytek kompetencí a sil. 

(�eganová, 2006) Pot�eba orientace a u�ení vyžaduje najít nové zp�soby napln�ní  

a rozvoje. Nový zp�sob života, který je dostupný a zvládnutelný, ale zárove� odpovídá 

sou�asné životní situaci.  

Pot�eba aktivity záleží vždy na p�ístupu každého jednotlivce k vlastnímu stá�í. 

Pokud má �lov�k p�edstavu o stá�í jako o procesu postupné eliminace r�zných aktivit, 

nebo jako o období ur�eném k odpo�inku, bude jeho pot�eba aktivity celkem nízká.  

Pak jedince tolik netrápí �i nefrustruje, že nem�že vykonávat n�jakou �innost nebo, že si 

neví rady s množstvím volného �asu. (�eganová, 2006) 

Aby z�staly dosavadní schopnosti �i dovednosti zachované, je nutné,  

dále s nimi pracovat, procvi�ovat a používat je. V opa�ném p�ípad� dochází k jejich 
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úpadku. Práv� proto m�žeme aktivitu chápat jako hlavní prost�edek v boji proti stárnutí. 

Pot�eba aktivity se realizuje jak p�i tréninku a cvi�ení dosavadních schopností  

a dovedností, tak i v zájmové �innosti. V podstat� se dá �íci, že se realizuje ve veškerých 

�innostech, které sta�í lidé považují za smysluplné. (�eganová, 2006) 

Pot�ebu seberealizace je t�eba v d�chodovém v�ku za�ít napl�ovat novým 

zp�sobem. Je nutné hledat nové zp�soby pomocí r�zných aktivit a realizace mimo 

zam�stnání. V p�ípad�, že je sou�asná role starého �lov�ka chápána jako bezvýznamná, 

m�že se d�chodce objevit postoj jako je rezignace, apatie a pocit mén�cennosti. 

(�eganová, 2006) 

Oblast sociálních pot�eb 

Pot�eby v této oblasti se dají rozd�lit jako pot�eby, které se n�jakým 

zp�sobem vztahují k vn�jšímu prost�edí, k okolí, ke spole�nosti, k druhým lidem. 

(�eganová, 2006) 

Uspokojování a zm�ny pot�eb se do jisté míry odvíjí od situace starého �lov�k 

v d�chodu, jehož sociální kontakty jsou omezen�jší. Na základ� nemožnosti sdílet 

profesní zkušenost �lov�k ztrácí pocit sounáležitosti, který je možné nalézat v rodin�  

nebo vrstevnické �i jiné skupin�, které je jedinec �lenem. (�eganová, 2006) 

Kontakt s vrstevníky získává na významu, práv� díky vzájemné podobnosti 

mezi starými lidmi. Mezi tyto podobnosti pat�í nap�. podobné životní zkušenosti 

ovlivn�né kulturou �i sociálními podmínkami, které uleh�ují sociální kontakt a posilují 

pocit p�ijetí. Významnost kontaktu s vrstevníky v období stá�í je možné p�irovnat k dob�

d�tství a dospívání (�eganová, 2006).  Jak uvádí Vágnerová (2000) jedná se o skupiny, 

které jsou závislé na dosp�lých, na rodin� a spole�nosti. V�domí závislosti na ostatních 

podporuje hledání opory ve skupin� �i jedinc�, kte�í mají stejné problémy.  
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2.3 Role starého �lov�ka 

Role starého �lov�ka ve spole�nosti 

Každá spole�nost je n�jakým zp�sobem (dle ur�itých znak�) diferencována  

a rozvrstvena. Jedním z t�chto �initel� je nesporn� i v�k. V sociálním kontextu získává 

v�k sociální význam, který ur�uje, jakým zp�sobem jsou jedinci vnímáni a jaké chování 

od nich �ekáme. V�k je ur�itým statusem, který jako takový je základem pro zmín�nou 

sociální diferenciaci. Všechny spole�nosti zahrnují své �leny do r�zn� vymezených 

v�kových kategorií. Dle kategorie je pak o�ekáváno jisté chování. (Rabušic,  

1995 In �eganová, 2006)

V�k je opravdu d�ležitým faktorem, ur�uje role ve spole�nosti a stejn�  

tak i postoj spole�nosti k lidem v ur�ité v�kové skupin�. I p�es to, že je d�ležitý,  

není jediným �initelem. Dalšími m�že být pohlaví, dosažené vzd�lání, rodinná  

�i ekonomická situace atd. (�eganová, 2006) 

V minulosti bylo postavení starého �lov�ka jakoby výsadní, protože  

samo stá�í bylo chápáno jako výsada, d�ležitý je zde totiž fakt, že šance na dožití  

se vyššího v�ku byla menší než dnes. „V r�zných kulturách bylo ovšem stá�í cen�no 

r�zn� a škála zacházení se starými p�íslušníky pospolitosti byla opravdu široká:  

od vysokého respektu ke stá�í, nap�. v �ín�, až po africké kultury, jejichž sociální norma 

velí starým �len�m rodu p�est�hovat se do okrajové �ásti usedlosti,  

kde jsou pochováni zem�elí �lenové rodiny.“ (Rabušic, 1995, s. 142) 

V dnešní dob� není pozice starých lidí nijak lichotivá. Je to zp�sobeno tím, 

že pojmy jako starý a stá�í v pov�domí lidí vyvolávají spíše negativní pocit. Dnes  

je minoritní skupina starých lidí majoritní spole�ností chápána spíše jako nevýznamná, 

neužite�ná, neproduktivní a ekonomicky závislá. (Vágnerová, 2000) Sta�í lidé jsou dnes 

vzhledem k spole�nosti orientované spíše na práci závislí na st�ední generaci. V�tšina 

starých lidí, která odchází do d�chodu v ur�eném v�ku, by ješt� mohla díky své kondici 

nadále pracovat.     
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Role starého �lov�ka v rodin�  

Rodina jako celek má na jedince velký vliv. Je charakteristická vzájemnou 

blízkostí a hloubkou vztah�. Dnes si �asto lidé myslí, že d�íve si sta�í lidé u mladší 

generace zachovávali v�tší úctu a respekt, tato myšlenka je však mylná. Stejn� tak  

je mylná domn�nka, že dnes o staré lidi nemá rodina zájem. Ano, d�íve bylo pravidlem 

soužití více generací, ale rozhodn� to neznamenalo, že byl vztah v rodin� ideální.  

(�eganová, 2006) 

V p�evážné v�tšin� se opravdu rodina zm�nila. Dnes ji tvo�í pouze rodi�e  

a d�ti. Podle odborné literatury i p�es dovolávání dosp�lých d�tí svých práv a cht�ní být 

oboustrann� nezávislí, tyto d�ti uznávají svou povinnost v��i starým �len�m rodiny. 

Tvrzení, že starý �lov�k má žít a dožít p�edevším v rodin�, m�žeme brát jako právo 

jednoho (starých rodi��), z kterého vyplývá povinnost druhého (d�tí). Tyto dosp�lé d�ti 

jsou povinny poskytnout pé�i svým starým rodi��m a prarodi��m. Tato povinnost  

je podložena p�edevším moráln�. Je d�ležité p�stovat blízké vztahy v rodin� po celý 

život. Pro starého �lov�ka je pak p�ijmutí perspektivy, že se o n�j jednou budou starat 

d�ti �i vnou�ata, jednodušší. (Haškovcová, 1989) 

Role prarodi�� bývá pro staré lidi – rodi�e velmi významná. Jde jak  

o pocit pomoci, tak o uspokojení pot�eby p�edávání v�kem získané moudrosti  

a životních zkušeností. (Mat�j�ek & Dytrych, 1997) 

D�lení období stá�í na oblast fyzickou nebo t�lesnou, psychickou, sociální  

a duchovní bylo nutné, nebo� ve všech t�chto oblastech dochází k významným zm�nám. 

Ty zm�ny, které jsou patrné na první pohled, �adíme do oblasti fyzické,  

je však nutné zd�raznit, že u každého jedince tyto zm�ny p�icházejí individuáln�. Zm�na 

intelektových funkcí, tvo�ivosti a fantazie, pokles pam��ových funkcí, zhoršení 

smyslových orgán�, a nap�íklad emotivita se �adí do oblasti tzv. psychické. Hlavní 

zm�nou v oblasti sociální je ztráta profesní role a vstup do d�chodu. Tato zm�na sice není 

na první pohled z�etelná, ale souvisí s n�kolika dalšími faktory, kdy nap�íklad  

na zm�nu v sociální oblasti p�sobí i zm�na zevn�jšku, nemoc, ovdov�ní, ekonomická 
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situace �i situace v rodin�. Je nutné zam��it se na postoj spole�nosti a postoj jednotlivce 

k vlastní sociální roli. Opomíjena je oblast duchovní, avšak práv� ve stá�í nabývá  

na významu. Je nutné, aby �lov�k p�ijímal sv�j život jako celek, hodnotil jej pozitivn�  

a chápal jeho smysl. Stejn� tak je nutné d�lit pot�eby ve stá�í na oblast t�lesných pot�eb, 

oblast psychických pot�eb (zde je nezbytné zmínit nap�íklad pot�ebu milovat  

a být milován, pot�ebu citové jistoty a bezpe�í, pot�ebu seberealizace). 

V�k je d�ležitým faktorem, který ur�uje role ve spole�nosti i postoj samotné 

spole�nosti k lidem v ur�ité v�kové skupin�. M�žeme tedy �íci, že v sociálním kontextu 

práv� v�k získává sociální význam. 
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3. Ageismus 

V p�edchozích kapitolách jsme si p�iblížili pojem ageismus, proces stárnutí  

a sta�í jako takové. Tuto kapitolu zam��ím na hranice ageismu a jeho právní úpravu.  

3. 1 Co ješt� považovat za ageismus a co již ne?  

Zatímco jeden extrém v anti-ageistickém p�ístupu trvá na zrušení všech 

v�kových diskriminant v sociáln�-politické praxi, jeho protipól vede kampa�  

za povinnost t�ídit všechny statistiky dle chronologického v�ku. (Vidovi�ová, 2005) 

V definicích, které uvádím výše (viz. kapitola 1.1) se o ageismu hovo�í tam, 

kde je problematizován chronologický v�k, a to co p�edstavuje. Chronologický v�k  

je v t�chto definicích zahrnut do konceptu stá�í jako životní etapy. D�raz je zde dáván  

na negativní postoje, projevy a chování diskriminujícího v��i jedinci nebo postižené 

skupin�.  

„Nov�jší revidované definice se pak snaží chronologický v�k postavit jako 

samostatnou a dosta�ující osu ageismu a upozor�ují na nesoum�rný vývoj mezi v�kem 

chronologickým a jeho ostatními typy.“ (Vidovi�ová, 2005, s. 48) 

 Mezi ostatní typy pat�í:  

v�k biologický, ten je založen na fyziologickém vývoji;  

v�k psychologický, sem spadá intelektuální kapacita a emocionální vysp�lost;  

v�k aktuáln� sociální, tzn. v�k plus sociální vysp�lost, zkušenosti a dovednosti;  

v�k zam�stnání, ten kombinuje atributy významné v zam�stnání, jako jsou speciální 

dovednosti, znalosti a zkušenosti. Do centra zájmu se tak spíše staví samotný akt 

diferenciace než jeho d�sledky. (Vidovi�ová, 2005) 
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Podle ortodoxního výkladu tohoto pojmu se dá �íct, že ageismus probíhá 

všude, kde je chronologický v�k zmín�n. T�eba i možnost pracovat, stejn� jako uzav�ení 

manželství v ur�itém v�ku nebo v�kem definovaný odchod do d�chodu jsou z logiky 

tohoto, dalo by se �íct, až extremistického p�ístupu ageistické. (Vidovi�ová, 2005) 

Podle zastánc� tohoto p�ístupu by odchod do d�chodu nem�l být definován 

v�kem. Místo v�ku by byl odchod stanoven na základ� zhodnocení faktor�,  

jako je zp�sobilost k výkonu povolání �i v�le v n�m setrvat. Podobn� by m�la být 

definována povinná školní docházka. M�la by se odvíjet od mentální a fyzické 

zp�sobilosti dít�tese zapojit do vzd�lávacího systému, nikoliv dosažením v�ku šesti let. 

„Navíc se zdá, že v n�kterých p�ípadech m�že v�k naopak sehrát užite�nou roli proxy 

prom�nné, která m�že chránit jednotlivce p�ed ned�stojným testováním jeho schopností  

a vyslovení soudu o jeho invalidit�.“ (Vidovi�ová, 2005, s. 8)   
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3. 2 Legislativa �eské republiky 

Jak už jsem uvedla v za�átku této práce, pojem diskriminace je v �eském 

právním �ádu p�esn� vymezen, a to hned v n�kolika právních normách. Uvedu zde  

jen n�kolik p�ípad�.  

Od 1. zá�í 2009 nabyl ú�innosti tzv. antidiskrimina�ní zákon.  

Jeho schválení p�edcházelo veto prezidenta, který své rozhodnutí od�vodnil tím,  

že se jedná o zbyte�nost, bez níž se obejdeme. Rok po jeho rozhodnutí Parlament �eské 

republiky prezidentovo veto p�ehlasoval. �eská republika se tak vyhnula pokut�, kterou 

mohla Evropská komise ud�lit. Na základ� tohoto zákona vzniká možnost bránit  

se speciální žalobou, kterou se m�že diskriminovaná osoba u soudu domáhat, aby bylo  

od diskriminace upušt�no, odstran�ny její následky nebo poskytnuto p�im��ené 

zadostiu�in�ní.   

V pracovn� právních vztazích tento zákon p�esn� vymezuje jednotlivé formy 

diskriminace. Antidiskrimina�ní zákon z roku 2009 v § 6 uvádí p�ípustné formy 

rozdílného zacházení: 

„(1)  diskriminací není rozdílné zacházení z d�vodu v�ku v p�ístupu k zam�stnání  

nebo povolání, pokud je 

a)  vyžadována podmínka minimálního v�ku, odborné praxe  nebo doby zam�stnání, které 

je pro �ádný výkon zam�stnání nebo povolání nebo pro p�ístup k ur�itým práv�m  

a povinnostem spojeným se zam�stnáním nebo povoláním nezbytná, nebo 

b)  pro �ádný výkon zam�stnání nebo povolání pot�ebné odborné vzd�lání, které  

je nep�im��en� dlouhé vzhledem k datu, ke kterému ucházející se o zam�stnání nebo 

povolání dosáhne d�chodového v�ku podle zvláštního zákona. 

(2) Za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení, které souvisí se stanovením 

rozdílného d�chodového v�ku muže a ženy; …“ 
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O diskriminaci se zmi�uje také Zákon �. 262/2006 Sb., zákoník práce,  

ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Tento zákon se v § 17 odkazuje na antidiskrimina�ní zákon: 

„Právní prost�edky ochrany p�ed diskriminací v pracovn�právních vztazích 

upravuje antidiskrimina�ní zákon.“  

Oblast ochrany práv ob�ana �eské republiky a vymezení p�sobnosti 

Ombudsmana jako ve�ejného ochránce práv je uvedena v Zákon� �. 349/1999 Sb. 

o Ve�ejném ochránci práv. „Ochránce vykonává p�sobnost ve v�cech práva na rovné 

zacházení a ochrany p�ed diskriminaci.“

V zákon� o ve�ejném ochránci je uvedeno:  „Každý má právo obrátit  

se s písemným podn�tem na ochránce ve v�ci, která pat�í do jeho p�sobnosti…“ 
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3.3 Formální v�kové normy 

Tyto v�kové normy jsou speciálním typem v�kových norem. Jsou specifické 

svou legislativní kodifikací v platném právním �ádu. (Vidovi�ová, 2008) 

 Uve�me si n�které d�ležité životní body sociálního života stanovené  

na základ� dosaženého v�ku, které jsou vymezeny �eským právním �ádem.  

Prvním d�ležitým se zdá být zákon �. 40/1964 Sb., ob�anský zákoník.  

Tento zákon v § 7 definuje vznik zp�sobilosti mít práva a povinnosti:   

„(1) Zp�sobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti vzniká narozením.  

Tuto zp�sobilost má i po�até dít�, narodí-li se živé.“ 

Dalším d�ležitým bodem je vymezení školní docházky. Ta je zahrnuta  

ve Školském zákon�, zákon �. 561/2004 Sb., který v § 36 uvádí:   

„(1) školní docházka je povinná po dobu devíti školních rok�, nejvýše však do konce 

školního roku, v n�mž žák dosáhne sedmnáctého roku v�ku (dále jen „povinná školní 

docházka“).  

(2) Povinná školní docházka za�íná po�átkem školního roku, který následuje po dni,  

kdy dít� dosáhne šestého roku v�ku…“ 

Vydání prvního ob�anského pr�kazu je vymezeno zákonem  

�. 328/1999 Sb., o ob�anských pr�kazech. Zde se uvádí p�ímo:  

„(1) Zákonný zástupce ob�ana nebo ob�an, který žádá o vydání prvního ob�anského 

pr�kazu po dovršení 15 let v�ku…“
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Zletilost ob�an� �eské republiky je upravena v zákon� �. 40/1964 Sb., 

ob�anský zákoník, kde je v § 8 uvedeno:  

„(2) Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku. P�ed dosažením tohoto v�ku  

se zletilosti nabývá jen uzav�ením manželství. Takto nabytá zletilost se neztrácí

ani zánikem manželství ani prohlášením manželství za neplatné.“ 

V zákon� �. 155/1995 Sb., o d�chodovém pojišt�ní jsou v  § 28 stanoveny 

podmínky nároku na starobní d�chod:  

„Pojišt�nec má nárok na starobní d�chod, jestliže získal pot�ebnou dobu pojišt�ní  

a dosáhl stanoveného v�ku, pop�ípad� spl�uje další podmínky stanovené v tomto zákon�.“ 

V § 32 stejného zákona je stanoven v�k pro odchod do d�chodu: 

„(1) D�chodový v�k �iní  

a) u muž� 60 let,  

b) u žen  

1. 53 let, pokud vychovaly alespo� p�t d�tí,  

2. 54 let, pokud vychovaly t�i nebo �ty�i d�ti,  

3. 55 let, pokud vychovaly dv� d�ti,  

4. 56 let, pokud vychovaly jedno dít�, nebo  

5. 57 let,  

pokud pojišt�nci dosáhli tohoto v�ku do 31. prosince 1995.  

(2) U pojišt�nc�, kte�í dosáhnou v�kových hranic uvedených v odstavci 1 v období  

od 1. ledna 1996 do 31. prosince 2012, se d�chodový v�k stanoví tak,  

že ke kalendá�nímu m�síci, ve kterém pojišt�nec dosáhl této hranice, se p�i�ítají u muž�

dva kalendá�ní m�síce a u žen �ty�i kalendá�ní m�síce za každý i zapo�atý kalendá�ní rok 

z doby po 31. prosinci 1995 do dne dosažení v�kových hranic uvedených v odstavci 1,  

a za d�chodový v�k se považuje v�k dosažený v takto ur�eném kalendá�ním m�síci  

v den, který se �íslem shoduje se dnem narození pojišt�nce; neobsahuje-li takto ur�ený 

m�síc takový den, považuje se za d�chodový v�k ten v�k, který je dosažen v posledním dni 

takto ur�eného kalendá�ního m�síce.  
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(3) Po 31. prosinci 2012 �iní d�chodový v�k, pokud pojišt�nci nedosáhli d�chodového 

v�ku podle odstavce 1 nebo 2,  

a) u muž� 63 let,  

b) u žen  

1. 59 let, pokud vychovaly alespo� p�t d�tí,  

2. 60 let, pokud vychovaly t�i nebo �ty�i d�ti,  

3. 61 let, pokud vychovaly dv� d�ti,  

4. 62 let, pokud vychovaly jedno dít�, nebo  

5. 63 let.“ 

Legislativou jsou vymezeny další v�kové hranice, nap�. nákup cigaret  

a alkoholu, konec v�ku soustavné p�ípravy na povolání na vysoké škole nebo také pro 

možnost stát se soudcem �i možnost být zvolen senátorem, prezidentem.  

V kapitole nazvané Ageismus se zamýšlím nad hranicemi ageismu, tedy zda 

lze p�esn� vymezit, co lze ješt� považovat za projevy ageismu a co již nikoli. Je nutné  

si uv�domit, že projevy ageismu lze nalézt všude tam, kde je zmín�n chronologický v�k. 

Nejde pouze o odchod do d�chodu, ale pat�í sem i zahájení povinné školní docházky 

v ur�itém v�ku nebo v�kem definovaná trestní odpov�dnost. 

Vymezení pojmu diskriminace nalezneme v �eském právním �ádu v n�kolika 

právních normách. Vý�et t�chto právních norem je zde pouze demonstrativní, nikoli 

taxativní.  

P�ijetí antidiskrimina�ního zákona považuji za nejzásadn�jší v této oblasti. 

Schvalovací proces byl úsp�šn� završen, a�koli mu p�edcházelo veto prezidenta. 

Na základ� tohoto zákona se m�že tedy osoba domáhat u soudu, aby bylo  

od diskriminace upušt�no, odstran�ny její následky nebo poskytnuto p�im��ené 

zadostiu�in�ní.   
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4. Praktická �ást 

  

4.1 Cíle pr�zkumu a formulace hypotéz  

Cílem pr�zkumu bylo zjistit, co si vybraná sociální skupina myslí o stá�í,  

co rozumí pod pojmy spojenými s ageismem, zda si skupina myslí, že má stá�í n�jaké 

výhody, zda se n�kdy setkala s v�kovou diskriminací, zda znají zákon �i jinou právní 

normu, která by upravovala „v�kovou diskriminaci“ �i porušování základních práv 

�lov�ka.  

Hypotézy 

Provedeným pr�zkumem m�ly být potvrzeny �i vyvráceny p�edem stanovené 

hypotézy, a to:  

H1 Více než polovina dotázaných se dosud nikdy nesetkala s pojmem Ageismus  

a neumí si  pod tímto pojmem nic p�edstavit.

H2 Více než polovina respondent� si nemyslí, že sta�í lidé v naší spole�nosti jsou 

diskriminovaní pro sv�j v�k.  

H3 Více než polovina dotázaných neví, že existuje  antidiskrimina�ní zákon.

H4 Více než polovina dotázaných lidí nezná žádnou instituci �i organizaci, na kterou  

by se mohli obrátit s problémem „v�kové diskriminace“. 

H5 Více než polovina respondent� se ztotož�uje s názorem, že stá�í rovná se nemoc.
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4.2 Použité metody 

Ke zpracování pr�zkumné �ásti diplomové práce jsem zvolila kvantitativní 

metodu. Ke sb�ru dat jsem vybrala dotazníkové šet�ení – pomocí dotazníku. Dotazníky 

byly osobn� p�edány skupin� respondent�. Dotazník byl zadáván metodou tužka – papír 

(viz. p�íloha �. 1). 

V úvodu dotazníku byl dotazovaný seznámen s jeho ú�elem a ujišt�n  

o anonymit�. V záv�ru dotazníku bylo uvedeno pod�kování za �as strávený  

p�i vypl�ování dotazníku.  

Dotazník byl rozd�len na dv� �ásti. První byla �ást osobnostní a druhá �ást 

obsahovala dotazy d�ležité pro zodpov�zení vyty�ených hypotéz a cíl�. 

V první �ásti byly položeny t�i uzav�ené otázky. Respondent�m bylo 

nabídnuto n�kolik možných variant odpov�dí, ze kterých m�li vybrat jednu odpov��, 

které odpovídají skute�nosti. Tato �ást dotazníku zjiš�ovala t�emi otázkami tzv. tvrdá data 

(v�k, rodinný stav, pohlaví respondent�).  

Druhá �ást m�la získat tzv. m�kká data. Byla složena jak z otázek uzav�ených, 

tak otev�ených s možností vyjád�it sv�j názor. Druhá �ást dotazníku m�la 12 otázek, 

n�které dotazy byly rozší�eny o podotázku otev�enou, abych respondenty p�im�la 

k hlubšímu zamyšlení nad tématem.   

Provedeným p�edpr�zkumem na malém vzorku respondent� bylo potvrzeno, 

že je dotazník srozumitelný a nebude pot�eba na n�m provád�t žádné zm�ny.  
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4.3 Charakteristika zkoumaného vzorku 

Celkem bylo rozdáno k vypln�ní 80 dotazník�. Z toho se vrátilo  

75 dotazník�, ze kterých muselo být po kontrole 5 dotazník� pro neúplnost informací 

vy�azeno z pr�zkumu.  

Dotazníkového šet�ení se tedy zú�astnilo celkem 70 respondent�,  

z toho bylo 42 (60%) žen a 28 (40%) muž� (viz. graf �. 1). 

Graf �. 1 Rozlišení respondent� dle pohlaví  
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Šet�ení se zú�astnila skupina ve v�ku 45 let a více. Ze 70 dotazovaných bylo 

18 (26%) ve v�ku 45 až 60 let, 36 (51%) jich bylo ve v�ku 61 až 70 let a 16 (23%) m�lo 

71 a více let (viz graf �. 2).  

Graf. 2 Rozd�lení respondent� dle v�ku 
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V dotázané skupin� bylo 48 (68%) respondent� ženatých �i vdaných, 

13 (19%) ovdov�lých, 5 (7%) uvedlo stav rozvedený/á a 4 (6%) uvedli jiný stav

(druh/družka).  Svobodný nebyl ani jeden z dotázaných (viz. graf �. 3). 

Graf �. 3 Rozd�lení dle rodinného stavu 
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4.4 Prezentace výsledk�  

Po kontrole a vy�azení nevyhovujících dotazník� jsem výsledky zpracovala 

do tabulek pro snadn�jší analýzu. Na základ� tabulek jsem vytvo�ila grafy s bližším 

popisem. Tabulky a grafy byly zpracovány v programu Excel 2007.  

Po bližším charakterizování dotázaných respondent� jsem vyhodnotila otázky 

druhé �ásti dotazníku. Další otázky se vztahovaly k potvrzení �i vyvrácení p�edem 

stanovených hypotéz.  
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Otázka �. 1  

Napište, co Vás jako první napadne, když se �ekne „STÁ�Í“. 

Na tuto otázku 24 (34%) respondent� na otázku: „Co Vás jako první napadne, 

když se �ekne slovo STÁ	Í?“, uvedlo nemoc. 15 (21%) uvedlo d�chod,  

8 (12%) dotázaných bolesti, 7 (10%) vnou�ata, 5 (7%) zdravotní problémy.  

Zbylých 11 (16%) dotázaných uvedlo odpov�di jako více volného �asu, klid, 

poslední fáze života aj. (viz. graf �. 4). 

Graf �. 4 Napište, co Vás jako první napadne, když se �ekne „STÁ	Í“. 
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Otázka �. 2  

Ve kterém období podle Vás nastává stárnutí?  

(nehovo�íme o stá�í, ale o dlouhodobém procesu tzv. p�estavby organismu,  

které vede ke stá�í jako již „ur�itému“ období). 

Tato otázka navázala na pojem stá�í a m�la ukázat, zda ve�ejnost ví,  

kdy vlastn� �lov�k za�íná stárnout. Odpov�di na tuto otázku byly pouze informativní,  

ke konkrétní hypotéze se nevztahují.   

Graf �. 5 Ve kterém období podle Vás nastává stárnutí?

Celých 31 (44%) dotázaných si myslí, že stárnutí za�íná v období mezi  

61. až 70. rokem v�ku a 27 (39%) uvedlo možnost mezi 51. až 60. rokem v�ku. Pouze  

4 (6%) dotazovaní odpov�d�li a zvolili možnost mezi 40. a 50 rokem (viz. graf �. 5).  

Dle odborných zdroj� za�íná stárnutí okolo 45. roku v�ku, jak bylo uvedeno v teoretické 

�ásti diplomové práce.
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Otázka �. 3  

Myslíte si, že starší lidé jsou v naší spole�nosti diskriminováni pro sv�j v�k  

(pro tento ú�el hovo�íme o lidech starších 45let)?

Z odpov�dí vyplývá, že si ve�ejnost nemyslí, že by v naší spole�nosti byli 

starší lidé diskriminováni pro v�k. Respondenti byli upozorn�ni, že mluvíme o lidech 

starších 45 let.  

V�tšina 41 (58%) dotázaných zvolala možnost ne. Názor, že ve spole�nosti 

existuje diskriminace starých lidí pro jejich v�k, si myslí 25 (38%), 4 (6%) zvolilo 

možnost nevím (viz. graf �. 6). 

Graf �. 6 Myslíte si, že starší lidé jsou v naší spole�nosti diskriminováni pro sv�j v�k  

(pro tento ú�el hovo�íme o lidech starších 45let)? 
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Jestliže respondenti odpov�d�li na t�etí otázku: „ano, mám pocit, že je jsou 

starší lidé diskriminováni“, dostali prostor pro bližší vyjád�ení diskriminace pro v�k jako 

kým, �ím nebo jak jsou sta�í diskriminováni.  

Z 25 dotázaných, kte�í si myslí, že diskriminace pro v�k ve spole�nosti je,  

se shodlo na tom, že nejv�tší diskriminace probíhá na poli zam�stnání. Tuto odpov��

napsalo 10 (40%) lidí. 20% má pocit, že je diskriminace pro v�k ve zdravotnictví  

a 12% procent ji vidí v dalším studiu.  

P�estože 7 (28%) odpov�d�lo, že si myslí, že diskriminace starých probíhá, 

nespecifikovali kým, v �em (viz. graf �. 7). 

Graf �. 7 Napište jak, �ím, kým, pro�, apod. 
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Otázka �. 4   

Znáte n�jakou instituce �i organizaci, na kterou byste se mohl/a obrátit, pokud byste 

se cítil/a diskriminován/a v d�sledku svého v�ku? Pokud ANO, napište její název.   

Otázka k ov��ení znalosti respondent� o n�jaké organizaci �i instituci,  

na kterou by se mohli obrátit, pokud by se cítili diskriminovaní v d�sledku svého v�ku. 

Bylo možné vybrat z odpov�di ano a ne.  

Zde byla nej�ast�ji zvolena odpov�� ne, a to v 52 (74%) p�ípadech,  

u 18 (26%) odpov�dí byla zvolená možnost ano (graf �. 8).  

Graf �. 8 Znáte n�jakou instituce �i organizaci, na kterou byste se mohl/a obrátit, pokud 

byste se cítil/a diskriminován/a v d�sledku svého v�ku?
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Mezi 18 odpov��mi na konkrétní organizaci byla nej�ast�jší odpov�dí 

Policie. Tuto odpov�� uvedlo 8 (44%) respondent�. Na ombudsmana by se obrátili  

2 lidé, další 2 lidé (11%) by se obrátili na ú�ad práce (viz. graf. �. 9) 

Vždy jednou bylo respondenty uvedeno, že by se obrátili nap�.  

na obvodního léka�e, státní zastupitelství, Bílý kruh bezpe�í nebo Stacioná� Nad�je  

(viz. graf �. 9).

Graf �. 9 Uve�te název konkrétní organizace 
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Otázka �. 5   

Obrátila byste se Vy na instituci �i organizaci, která se zabývá v�kovou 

diskriminací, pokud byste se cítila diskriminována v�kem? (uve�te heslovit�

d�vody, které vás vedly k tomuto rozhodnutí) 

Celých 30 (43%) dotazovaných na otázku, zda by se oni obrátili na organizaci 

�i instituci, která se v�kovou diskriminací zabývá, odpov�d�lo ne. 

  

Zda by se na organizaci obrátili, nev�d�lo 16 (23%) dotazovaných (viz graf �. 9).  

Graf �. 10 Obrátila byste se Vy na instituci �i organizaci, která se zabývá v�kovou 

diskriminací, pokud byste se cítila diskriminována v�kem? 

Na organizaci by se obrátilo 24 dotazovaných. T�chto 34% respondent� bylo 

dotázáno také na d�vod, který by je k tomu rozhodnutí vedl. Zde 7 (29%) odpov�d�lo 

spravedlnost nebo „vyhazov z práce“.  
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Jako zajímavé se mi jevily odpov�di uvedené vždy jedním respondentem,     

a to: „necht�l bych být diskriminován“ a „d�ti by m� donutily vyhledat pomoc“  

(viz. graf �. 11) 

Graf �. 11 D�vody pro kontaktování organizace �i instituce
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Otázka �. 6  

Myslíte si, že jsou dnešní mladí lidé bezohledn�jší ke starším lidem,  

než tomu bylo v dob� Vašeho mládí? 

Respondenti k této otázce dostali na výb�r z p�ti možných odpov�dí,  

a to: Ur�it� ano, spíše ano, ur�it� ne, spíše ne a nevím.  

Možnost spíše ne vybralo 25 respondent�. Možnost spíše ano vybralo  

24 respondent�. Odpov�� ur�it� ano zvolilo 12 respondent� a odpov�� ur�it� ne vybrali 

pouze 2. Odpov�� nevím vybralo 7 lidí (viz. graf �. 12).  

Graf �. 12 Myslíte si, že jsou dnešní mladí lidé bezohledn�jší ke starším lidem,  

než tomu bylo v dob� Vašeho mládí? 
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Otázka �. 7    

Myslíte si, že jsou mladí lidé zvýhod�ování oproti starým lidem? Pokud ano, napište 

p�íklad v �em, jak, pro� atp.) 

U otázky, zda si dotázaná skupina myslí, že jsou mladší lidé zvýhod�ováni 

oproti mladým, bylo odpov�zeno 33 respondenty kladn�. Odpov�� ne zvolilo  

30 respondent� a 7 zvolilo možnost nevím (viz. graf �. 13).  

Odpov�di ano byly rozší�eny podotázkou: „jak, �ím jsou mladší 

zvýhod�ováni?“. Nejvíce odpov�dí bylo sm�rem k zam�stnání. Podle 8 dotázaných  

je pro staré na pracovním trhnu mén� p�íležitostí. Podle 7 dotázaných jsou mladším 

nabízeny lepší pracovní p�íležitosti.  

N�kte�í (6 dotázaných) p�estože uvedli, že mají pocit, že jsou mladí 

zvýhod�ováni, neuvedli žádný d�vod nebo zp�sob jejich zvýhod�ování.  

Graf �. 13 Myslíte si, že jsou mladí lidé zvýhod�ování oproti starým lidem? 
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Pocit, že jsou mladí zvýhod�ováni ve zdravotnictví sd�líli 3 lidé. Dalších  

5 lidí uvedlo jako zp�sob zvýhod�ování p�ístup samotných léka��. Sama jsem  

se s rozdílným p�ístupem ve zdravotnictví setkala, pr�zkum m�j názor jen potvrdil  

(viz. graf �. 14). 

Graf �. 14 P�íklad v �em, jak, pro� jsou mladí zvýhod�ováni 
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Otázka �. 8   

Setkal/a jste se osobn� s nep�átelským �i agresivním chováním v��i starým lidem? 

Pokud ANO, napište stru�n� kde, jak… 

V�tšina 47 (61%) dotázaných se osobn� nesetkala s nep�átelským  

�i agresivním chováním v��i starým lidem. Odpov�� ano zvolilo 27 (39%) dotázaných 

(viz. graf �. 15).  

Graf �. 15 Setkal/a jste se osobn� s nep�átelským �i agresivním chováním v��i starým 

lidem?

V p�ípad�, že respondent na otázku odpov�d�l, že se s nep�átelským 

chováním setkal, m�l stru�n� uvést bližší informace (kde, jak, kým…).   

Nejvíce respondent� 10 (37 %) se s negativních chování setkalo v m�stské 

hromadné doprav�. Odpov�� v zam�stnání uvedlo 5 respondent�.  
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Jednou byla v dotazníku uvedena odpov��: Kriminalita páchaná  

na starých; cht�li mi pomoci a okradli m�; sousedku zmlátili nezletilci, kte�í  

za to nebudou potrestáni (viz. graf �. 16).  

Graf �. 16 P�íklady agresivního �i nep�átelského chování 
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Otázka �. 9   

Myslíte si, že má „stá�í“ n�jaké výhody? Pokud ANO, jaké nap�íklad? 

V�tšina dotázaných zvolila možnost ano, konkrétn� tuto možnost zvolilo  

44 (63%) dotázaných. Možnost ne zvolilo 26 (37%) dotázaných (viz. graf �. 17).  

V p�ípad�, že byla vybrána odpov�� ano, m�l respondent uvést n�jaký 

p�íklad. Více volného �asu vidí jako výhodu 8 dotázaných. Dalších 8 dotázaných 

odpov�d�lo �as na vnou�ata. Klid jako výhodu stá�í vidí 5 dotázaných. Stálý p�íjem ve 

form� d�chodu uvedli 4 dotázaní, více �asu na koní�ky uvedli 3 lidé.  

Graf �. 17 Myslíte si, že má „stá�í“ n�jaké výhody? 

Vždy po 2 odpov�dích m�li p�íklady: „více �asu na �innosti, které d�íve 

�lov�k nestíhal; vyrovnanost, duševní vysp�lost; slevy pro d�chodce; odrostlé d�ti 

 - menší starosti a zkušenosti“. Jednou bylo odpov�zeno, že výhodou jsou bezplatná 

vyšet�ení u léka�e.  
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Co z jednoho pohledu m�že být bráno jako výhoda stá�í, m�že n�kdo jiný 

chápat jako nevýhodu. P�esto, že m�li p�íklad výhod stá�í uvést jen respondenti, kte�í 

zvolili možnost ano, i 5 respondent� s p�vodní odpov�dí  ne vyjád�ilo sv�j názor blíže.  

Stá�í nemá výhody bylo uvedeno 2 lidmi. Pouze nevýhody vidí 2 respondenti. Jednou 

v dotazníku zazn�la odpov��: „Výhody vidí jen d�chodce, který je zdravý  

a optimista“ (viz. graf �. 18).  

Graf �. 18 P�íklady výhod stá�í 
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Otázka �. 10   

Znáte zákon nebo n�jakou jinou právní normu, která by upravovala „v�kovou 

diskriminaci �i porušování základních práv �lov�ka?  

Pokud ANO, napište jeho název. 

Na otázku znalosti zákona nebo jiné právní normy, byla nabídnuta odpov��

ano �i ne. P�i zvolení odpov�di ano byli respondenti požádání o uvedení konkrétní právní 

úpravy.  

V�tšina respondent� zvolila možnost ne, a to ve 45 p�ípadech.  

U 25 odpov�dí byla zvolena možnost ano (viz graf �. 19).  

Graf �. 19 Znáte zákon nebo n�jakou jinou právní normu, která by upravovala „v�kovou 

diskriminaci �i porušování základních práv �lov�ka? 
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Nej�ast�jší odpov�dí byla Základní listina práv a svobod. Tuto odpov��

uvedlo 11 dotázaných, Zákoník práce uvedlo 5 dotázaných, 4 uvedli Antidiskrimina�ní 

zákon, 3 uvedli p�ímo Ústavu �eské republiky. Jeden z respondent� uvedl Zákon  

o zam�stnanosti a 1 uvedl mezinárodní smlouvy a úmluvy (viz. graf �. 20).  

Graf �. 20 Právní úprava „v�kové“ diskriminace 
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Otázka �. 11  

Setkal/a jste se n�kdy s pojmem Ageismus? 

Jedním z cíl� této diplomové práce bylo mj. ov��ení, zda je ve�ejnost 

informovaná o existenci ageismu. Pro ov��ení byla položena otázka: Setkali jste  

se n�kdy s pojmem „ageismus“?  

V�tšina respondent�, tj. celkem 51, se s tímto pojmem nesetkalo. Zbylých 19

respondent� uvedlo odpov�� ano (viz. graf �. 21).  

Graf �. 21 Setkal/a jste se n�kdy s pojmem Ageismus? 
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Otázka �. 12  

Víte, co si pod tímto pojmem p�edstavit? Um�l/a byste vysv�tlit, co tento pojem 

znamená?

Všichni respondenti, bez ohledu na p�edchozí odpov��, byli dotázáni,  

zda ví, co si pod pojmem ageismus p�edstavit, zda by um�li vysv�tlit, co tento pojem 

znamená.  

P�estože se 19 lidí napsalo, že se s pojmem setkalo, jen 12 z nich bylo 

schopno pojem alespo� p�ibližn� vysv�tlit. 

Graf �. 22 Víte, co si pod tímto pojmem p�edstavit? Um�l/a byste vysv�tlit, co tento 

pojem znamená? 
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Odpov�� nevím uvedlo do dotazníku 49 oslovených, 3 z t�chto respondent�

odpov�d�lo p�ímo: „Nevím, n�co o stá�í?“.  Z�ejm� na základ� znalosti anglického slova 

age (�esly v�k, stá�í), uvedli 2 respondenti, že je pojem odvozen od age – v�k, blíže  

ale pojem nevysv�tlili. Podle 4 respondent� by mohlo jít o posuzování �lov�k dle v�ku. 

Znevýhod�ování starších odpov�d�lo 5 dotázaných. Diskriminaci pro v�k

napsali 4 respondenti. Že se jedná o podce�ování schopností starých lidí odpov�d�li  

2 dotázaní. Názor, že se jedná o druh nemoci, si myslí 3 z respondent�.  

Že by mohlo jít o nadávku si myslí 1 dotázaný (viz. graf �. 22). 
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4.5 Diskuze  

Samotnému vzniku dotazníku p�edcházelo studium teoretických pramen�

k dané problematice a komparace s praktickými zkušenostmi, které jsem získávala 

postupn�, a to od zvolení tématu p�edm�tné diplomové práce, za pomoci p�ímého 

kontaktu a rozhovory s potencionálními respondenty. Již v po�átku bylo z�ejmé,  

že nebude lehké vybrat vzorek respondent�.  

Stanovení otázek k zodpov�zení hypotéz probíhalo v n�kolika fázích.  

Jako zásadní se mi jevilo dostate�né prostudování teoretických pramen� vztahujících  

se k tématu diplomové práce. Byl to dlouhodobý proces s ur�itým vývojem v d�sledku 

hromad�ní informací. K ut�íd�ní myšlenek mi pomohl pr�zkum na malém po�tu 

dotázaných, též za pomoci dotazníkového šet�ení.  P�edpr�zkumem, druhou fází tvorby 

dotazníku, jsem dosp�la k názoru, že tentokrát jsou zvolené otázky srozumitelné a jasné,  

a tudíž nebude nutné na nich cokoli m�nit. Za jeho pomoci jsem stanovila ur�itý v�kový 

rozptyl. Zvolené v�kové hranice se mi pro danou problematiku zdály vhodné a tento 

zám�r se také následn� potvrdil.  

Jak se pozd�ji p�i vyhodnocování ukázalo, po�átek stá�í lidé v praxi vnímají 

v jiné �asové ose, než jak uvádí odborná literatura, o kterou jsem se p�i ur�ení spodní 

v�kové hranice opírala. Vzhledem k tomu, že jsem tušila, a to na základ� výše zmín�ném 

sb�ru dat, že v�tšina lidí, kte�í jsou již v po�átku období stárnutí,  

ve skute�nosti se tak necítí ani fyzicky ani duševn�, ur�ila jsem tuto spodní hranici 

zám�rn� o p�t let níže. Tato domn�nka se potvrdila. Za pomoci této otázky jsem 

neverifikovala �i nefalzifikovala žádnou z hypotéz, byla to otázka podp�rná, která m�la 

pomoci �tená��m dokreslit obrázek o pohledu na stárnutí. Vedlo m� k tomu �asté užívání 

tohoto pojmu v b�žné komunikaci mezi lidmi, aniž by si vlastn� uv�domovali podstatu 

tohoto slova. 

Otázky v dotazníku byly zám�rn� se�azeny v uvedeném po�adí. Dotaz  

na nezaužívaný pojem „ageismus“ byl uveden až v poslední otázce proto, nebo� jsem 

se domnívala, že velkou �ást dotázaných by mohla tato otázka odradit od vypln�ní 
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dotazníku, jestliže by byl jinak strukturován. Vycházela jsem z faktu, že tento pojem není 

znám a není v dostate�ném pov�domí �eské ve�ejnosti. Tohle byl i m�j názor. Proto jsem 

také zvolila danou otázku k potvrzení hypotézy, že v�tšina respondent� tento pojem nezná 

a neumí si pod ním nic p�edstavit.  

A�koli se mi zdálo logické, že lidé pak budou za každou cenu chtít vyplnit   

i poslední �ást dotazníku, když už v�novali sv�j �as k zodpov�zení všech p�edešlých 

otázek, nestalo se tak a lidé se nesnažili (až na n�kolik výjimek) cokoli vymýšlet. Moje 

domn�nka se nepotvrdila, ale v kone�ném d�sledku jsem tomu ráda, nebo� to považuji  

za zodpov�dný p�ístup. 

Taktéž zcela zám�rn� jsem volila na úvod otázku, ve které m�li respondenti 

napsat, co je jako první napadne, když se �ekne slovo „stá�í“. Zde jsem p�edpokládalo,  

že lidé budou ne�ast�ji stá�í spojovat s nemocí. A to jsem se zmýlila. Bylo p�ekvapující, 

kolik r�zných jiných možností respondenti uvedli. Toto zjišt�ní je nesmírn� pozitivní. 

Velmi malé procento lidí se všeobecn� ve�ejn� zajímá o v�kovou diskriminaci 

a neznají zákony, které by problematiku �ešili. Dokonce se mi zdá,  

že vzorek respondent� to považuje za okrajovou záležitost. Možná pouze do té doby,  

než se jich to bezprost�edn� týká. To ovšem tento pr�zkum ne�ešil. Pokud uvedli,  

že by se neobrátili na instituci �i organizaci o pomoc, pak se ptám pro�, by to neu�inili, 

když by jim byla upírána jejich práva. A myslím si, že je to proto, že o této problematice 

dnes málo v�dí.  Jestliže budou mít více informací, pak budou i více zvažovat odbornou 

pomoc. 

Z hlediska mého v�ku (�adím se k mladé generaci) a vyhodnocení otázek 

týkajících se pohledu starších lidí na mladou generaci, jsem byla mile p�ekvapena,  

že hodnocení nevyzn�lo negativn� pro mladou generaci. Domnívala jsem se, že více 

starších lidí bude a priori proti mladé generaci, a bude tvrdit, že jsou mladí bezohlední  

ke starším lidem. A to i p�esto, že uvád�li, že mladí lidé malé lepší nap�. pracovní 

p�íležitosti, a jsou tedy zvýhod�ováni p�ed staršími, uvád�li ve v�tšin�, že mladí 

bezohlední spíše nejsou, než jsou. Pozitivní zjišt�ní. 



64 

Domnívám se, že lidé nejsou dostate�n� zkoumané problematice odborn�

informováni, a kdyby byl na �ešení v�kové diskriminace kladen v�tší d�raz, dopadl  

by pr�zkum jinak. N�kte�í dotázaní totiž p�i následném rozhovoru uvedli,  

že se s diskrimina�ním postojem v��i svojí osob� setkali, ale p�esto tento fakt v dotazníku 

neum�li dostate�n� formulovat. Toto si troufám tvrdit na základ� potvrzených hypotéz 

H2, H3, H4. Byl to i m�j názor, který se mi potvrdil. Kdyby toto tvrzení odborník� byla 

pravda, pak by jist� mnohem více respondent� a této problematice m�lo mnohem v�tší 

pov�domí.  
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4.6 Záv�r pr�zkumu  

Cílem pr�zkumu bylo ov��ení znalosti pojmu ageismus, zda si ve�ejnost 

myslí, že existuje v naší spole�nosti diskriminace na základ� v�ku, zda znají legislativní 

úpravu diskriminace �i porušování základních práv �lov�ka �i jestli se dotázaná skupina 

ztotož�uje s názorem, že stá�í rovná se nemoc.  

Na základ� provedeného pr�zkumu byly vyhodnoceny stanovené hypotézy:  

H1 V�tšina dotázaných se dosud nikdy nesetkala s pojmem Ageismus a neumí  

si pod tímto pojmem nic p�edstavit. 

Dotazníkové šet�ení tuto hypotézu potvrdilo, nebo� 73% dotázaných uvedlo, 

že s pojmem „ageismus“ nikdy nesetkalo.  

H2 Více než polovina lidí si nemyslí, že sta�í lidé v naší spole�nosti jsou 

diskriminovaní pro sv�j v�k.

Tato hypotéza byla verifikována, nebo� 58% respondent� si nemyslí,  

že jsou sta�í lidé v naší spole�nosti diskriminováni pro sv�j v�k.  

H3 Více než polovina dotázaných neví, že existuje antidiskrimina�ní zákon. 

Provedenou analýzou získaných dat vyplynulo, že v�tšina dotázaných nezná 

žádný zákon nebo jinou právní normu, která by upravovala „v�kovou“ diskriminaci. 

P�ímo antidiskrimina�ní zákon do dotazníku uvedlo jen 16% respondent�. Hypotéza byla 

pr�zkumem potvrzena.  

 H4 V�tšina dotázaných lidí nezná žádnou instituci �i organizaci, na kterou  

by se mohli obrátit s problémem „v�kové diskriminace“. 
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Celých 74% dotázaných není dostate�n� informováno o organizacích, 

poskytující pomoc v p�ípad� „v�kové“ diskriminace. Pr�zkumem byla i tato hypotéza 

potvrzena. 

H5 Polovina respondent� se ztotož�uje s názorem, že stá�í rovná se nemoc. 

A� nejvíce respondent� uvedlo práv� nemoc jako svou p�edstavu o stá�í, 

nedošlo k potvrzení hypotézy. Respondenti se s názorem, že se stá�í rovná nemoc,  

ve v�tšin� neztotož�ují. Názor, že stá�í rovná se nemoc, uvedlo pouze 34% dotazovaných. 

Hypotéza byla falzifikována.  

Odborné zdroje (nap�. Vidovi�ová, 2008) uvád�jí, že stejn� jako rasismus  

a sexismu, je ageismus hlavním tématem v diskusi o rovnosti práv a p�íležitostí,  

ale z uvedeného pr�zkumu jasn� vyplývá, že a�koli odborná ve�ejnost to takto m�že 

vnímat, v �eské republice si to dotázaní nemyslí. 

P�í�inou je jakási „tabuizace“ problému. Sou�asná moderní a demokratická 

spole�nost totiž považuje tento druh diskriminace za nep�ípustnou.  

Analýzou poskytnutých dat respondenty je zjišt�ní o nízké informovanosti 

ve�ejnosti. Z toho plyne, že ve�ejnost by m�la být více informována o organizacích  

a institucích, kde jim bude nabídnuta pomoc a p�edevším o možnosti hájit svoje práva 

zákonnými prost�edky, chceme-li se nadále nazývat demokratickou spole�ností.  

Domnívám se také, že jestliže bude naše spole�nost v�novat v�tší d�raz 

prevenci, kterou vnímám p�edevším jako v�tší informovanost lidí a nezametání t�chto 

problém� takzvan� pod koberec, nehrozí v tak velké mí�e gradace tohoto problému. Lidé 

nesmí být lhostejní k problém�m druhých. 
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Záv�r  

Diskriminace podle v�ku je dnes, a� už skryt� nebo otev�en�, všudyp�ítomná. 

Je však obtížn� p�ijatelné, a to hlavn� z morálního hlediska, že lidé  

jsou a priori posuzování dle jejich v�ku. V hlubokém rozporu jsou proto pocity 

racionality a spravedlnosti. S tím nelze než souhlasit, a to na základ� získaných  

a prezentovaných poznatk� v teoretické �ásti diplomové práce a vyplývající  

též z výsledk� pr�zkumného šet�ení. Zvyšují se nepochybn� rizika z tohoto plynoucí, 

jimiž jsou nemoci, smrt �i pracovní selhání. 

V�ková diskriminace by se m�la proto stát žhavým tématem dneška.  

Diplomová práce a její záv�ry ukazují, že není v sou�asné dob� v�nována této 

problematice dostate�ná pozornost. Kladla jsem si za cíl zvýšení nízkého pov�domí  

o v�kové diskriminaci a také p�iblížit �i vysv�tlit n�které základní pojmy spojené  

s v�kovou diskriminací starých lidí a napomoci lidem zm�nit pohled na užívané 

stereotypy, p�ípadn� jejich dopad. Domnívám se, že jsem stanovený cíl splnila.  

Svým obsahem by proto mohla p�edm�tná práce nabídnout ucelen�jší pohled 

na diskriminaci v�kem a p�ivést pracovníky nejen v sociální oblasti  

ke zkvalitn�ní jejich práce. Napomohli by jist� ke snížení po�tu p�ípad�,  

kdy k diskriminaci v�kem dochází a p�edešli by jejímu bujení v naší spole�nosti.  

Jak ostatn� vyplynulo i z pr�zkumného šet�ení, není ve spole�nosti v�nována dostate�ná 

pozornost primární prevenci, je zde malá informovanost a snaha o „tutlání“ problému  

a z hlediska sociáln�-pedagogického se toto téma jeví jako jedno z možných sm�r�,  

kam nap�ít svoje síly a za�ít oplácet starších. Oplácet to, co jsme jako mladí od starších 

považovali za samoz�ejmost, a to byla jejich starost o nás. 
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Resumé 

Diplomová práce na téma Ageismus – stá�í není nemoc je rozd�lena na �ty�i 

kapitoly. V kapitole úvodní jsou vymezeny základní pojmy spojené s ageismem. 

Následn� jsou popsána specifika ageismu, jeho projevy a zdroje.  

Druhá kapitola se v�nuje stá�í. Jsou zde popsány zm�ny, které spolu s ním 

p�icházejí. Tato kapitola p�ináší také pohled na pot�eby starých lidí. Rovn�ž jsou zde 

rozpracovány role starého �lov�k ve spole�nosti a rodin�.  

T�etí kapitola se soust�edí na vymezení hranice, co ješt� je a co už není 

ageismus. V této kapitole je uveden demonstrativní vý�et právních norem, která  

se zabývají diskriminací. Uvádím zde také n�které formální v�kové normy.  

Praktická �ást, kapitola �tvrtá, prezentuje výsledky dotazníkového šet�ení  

a jejich interpretaci. V úvodu stanovuje cíle pr�zkumu a použité metody. Jsou zde 

nejd�íve definovány a následn� vyhodnoceny hypotézy týkající se stá�í, informovanosti 

ve�ejnosti o problému diskriminace na základ� v�ku, �i znalosti legislativy upravující tuto 

oblast.  
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Anotace  

Diplomová práce se zabývá problémem ageismu v �eské republice,  

jeho projevy a zdroji, vysv�tluje základní pojmy spojené s v�kovou diskriminací. P�ináší 

také pohled na proces stárnutí a projevy stá�í. Jsou zde uvedeny n�které právní normy, 

které upravují problematiku diskriminace.

Klí�ová slova 

Ageismus, diskriminace, stá�í, stárnutí, senior, zákon  

Annotation 

The diploma thesis focuses on the problem area of ageism in the Czech 

republic, its sources, manifestations and aims to explain the basic terminology related  

to age-based discrimination. It also brings a point of view on the process of aging  

and its exhibitions. The work includes some legal norms aimed at discrimination issues. 

Keywords 

Ageismus, discrimination, old age, ageing process, father, rule 
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Seznam p�íloh 

P�íloha �. 1  

Dotazník

V�k: � 45  - 60 rok� � 61 – 70 rok� � 71 a více rok�

Pohlaví         � žena           � muž 

Stav � ženatý/� vdaná  � vdovec/� vdova � svobodný/� svobodná   
�  rozvedený/á  � Jiný (druh/družka) 

1. Napište, co Vás jako první napadne, když se �ekne „STÁ�Í“. 

…………………………………………………………………………………………… 

2. V kterém období podle Vás nastává stárnutí (nehovo�íme o stá�í, ale o dlouhodobém procesu  

tzv. p�estavby organismu, které vede ke stá�í jako již „ur�itému“ období). 

� již p�ed 40. rokem v�ku 

� mezi 40.  až  50. rokem v�ku 

� mezi 51. až  60. rokem v�ku 

� mezi 61. až 70. rokem v�ku 

� 71. rokem a více 

3. Myslíte si, že starší lidé jsou v naší spole�nosti diskriminováni pro sv�j v�k? (pro tento ú�el 

hovo�íme o lidech starších 45 let)

�   ano    �   ne    �   nevím 

jestliže jste odpov�d�l/a ANO – napište jak, �ím, kým, pro�,  apod.                                                                                                                                             

…………………………………………………………………………………………… 

4. Znáte n�jakou instituce �i organizaci, na kterou byste se mohl/a obrátit, pokud byste se cítil/a 

diskriminován/a v d�sledku svého v�ku? Pokud ANO, napište její/jejich název 

�   ano………………..…………………………………..…………………………….. 

�   ne   

5. Obrátila byste se Vy na instituci �i organizaci, která se zabývá v�kovou diskriminací, pokud byste 

se cítila diskriminována v�kem? (uve�te heslovit� d�vody, které vás vedly k tomuto rozhodnutí 



�  ano ………………………………………………………………………………  

�  ne     

�  nevím 

6. Myslíte si, že jsou dnešní mladí lidé bezohledn�jší ke starším lidem, než tomu bylo v dob� Vašeho 

mládí? 

� Ur�it� ano 

� Spíše ano 

� Ur�it� ne 

� Spíše ne 

� Nevím 

7. Myslíte si, že jsou mladí lidé zvýhod�ování oproti starým lidem? Pokud ano, napište nap�íklad 

v �em, jak, pro� atp.) 

� ano…………………………………………………………………………… 

� ne   

� nevím 

8. Setkala jste se osobn� s nep�átelským �i agresivním chováním v��i starým lidem? (pokud ANO, 

napište stru�n� kde, jak…) 

�  ano…………………………………………………………………………………… 

�  ne 

9. Myslíte si, že má „stá�í“ n�jaké výhody? Pokud ANO, jaké nap�íklad? 

�  ano…………………………………………………………………………………… 

�  ne 

10. Znáte zákon nebo n�jakou jinou právní normu, která by upravovala „v�kovou diskriminaci  

�i porušování základních práv �lov�ka? Pokud ANO, napište jeho/jejich název. 

…………………………………………………………………………………………… 

11. Setkal/a jste se n�kdy s pojmem Ageismus? 

� ano, setkal/a     � ne, nikdy jsem tento pojem neslyšel/a 

12. Víte, co si pod tímto pojmem p�edstavit? Um�l/a byste vysv�tlit, co tento pojem znamená? 

………………………………………………………………………………………..…..


