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ABSTRAKT

Abstrakt česky

Tato bakal�řsk� pr�ce se zab�v� vzděl�vac�mi a volnočasov�mi potřebami seniorů žij�c�ch 

na vesnici. Pr�ce zkoum�, jak senioři tr�v� svůj čas v souvislosti s jejich kon�čky, možnost 

dalš�ho se rozv�jen� a motivaci ke vzděl�v�n�. Obsahuje dvě č�sti, teoretickou a empirickou. 

V teoretick� č�sti jsou pops�ny změny, kter� doprov�zej� st�rnut� a st�ř�. Popisuje různ� 

druhy a formy vzděl�v�n� v seniorsk�m věku. Empirick� č�st zkoum� seniory na vesnici 

v r�mci kvalitativn�ho v�zkumu v okrese Hodon�n. Zaj�m� se hlavně o to, jak�m způsobem 

tr�v� svůj čas, co je motivuje ke vzděl�v�n�, jak�m způsobem se vzděl�vaj�, jak� maj� hodno-

ty a jak vid� společnost.

Kl�čov� slova: senior, potřeba, vzděl�v�n�, andragogika

ABSTRACT

This thesis deals with the educational and leisure needs of older people living in the village. 

The work examines how the seniors spend their time in connection with their hobbies, the 

opportunities to develop and motivation for learning. It consists of two parts: theoretical 

and empirical. The theoretical section describes the changes that accompany aging and old 

age. Describes the various types and forms of education of seniors. The empirical part ex-

amines the elderly in the village of qualitative research in Hodon�n. Its main interest is the 

way they spend their time, what motivates them to learn,  to educate, their values and how 

they  see our society.

Keywords: senior, needs, education, andragogika
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�VOD

V t�to bakal�řsk� pr�ci se zab�v�me problematikou edukace seniorů na vesnici. Zamě-

ř�me se na to, jak� maj� senioři vzděl�vac� potřeby a co jim nejv�ce br�n� v tom, aby tyto 

potřeby naplnili. T�ma pr�ce vych�z� z pracovn�ch zkušenost� se seniory. Setk�v�me se 

s n�zory starš�ch lid�, že všechno již prožili, co potřebovali, se naučili a teď v důchodu už 

chtěj� m�t klid. Naplňuje tento klid seniora po celou dobu jeho penze? Přece měl každ� člo-

věk v životě nějakou roli, ať v zaměstn�n�, v rodině nebo se věnoval nějak�mu kon�čku. 

Ztratit smysl života, nem�t ž�dnou motivaci je cesta k osamocen� a vyčleněn� ze společnosti. 

Pr�vě motivace u starš� populace je asi největš�m probl�mem, motivaci považujeme za nej-

těžš� č�st vzděl�v�n�. Jak ovlivňuje motivace naše jedn�n� v tomto směru?

V dř�vějš�ch dob�ch stař� lid� v důchodu nebo na „vejminku“ odpoč�vali pasivně, někteř� 

aktivně. Budouc� star� člověk bude m�t rovněž tyto dvě alternativy. Pokud si zvol� za svůj 

životn� program pasivitu a trval� odpočinek, bude svůj život dož�vat rychle a mechanicky. 

Bude v�ce m�ně čekat na svůj konec, kter� přijde mnohem dř�ve, než v př�padě druh� mož-

nosti, kdy se bude aktivně pod�let na sv�m st�rnut� a bude je nejen zpomalovat, ale dokonce 

rozv�jet a v�st svoji osobnost pomoc� dalš�ho rozv�jen� sv�ch tělesn�ch a duševn�ch aktivit, 

kter� maj� ve st�ř� jin� charakter než v ml�d�, ale jejich hodnota nekles�, sp�še se n�sob�. V 

tomto posledn�m a z�roveň nejdelš�m obdob� sv�ho života bude moci realizovat svoje sny, 

z�liby a kon�čky, ale tak� pracovn� pl�ny a dlouhodob� �koly, na kter� neměl čas ani pro-

stor. (Wolf,  2004, s. 146) D�ky demografick�m změn�m a prodlužov�n� života bude m�t 

většina lid� přibližně dvacet let volně k dispozici pro sebe a pro společnost. V dnešn� kon-

zumn� a přetechnizovan� době tato skupina populace je nejv�ce ohrožena. Různ� společnosti 

a firmy zneuž�vaj� jejich nevědomosti a naivity ke sv�mu obohacen�.  Tyto firmy v rozporu s 

etikou vytv�řej� na seniory psychologick� n�tlak, aby „pustili“ nějakou korunu pro sv� zdra-

v�. Všichni zn�me tyto prodejn� akce, kter� jsou př�mo zaměřen� na seniory a majitel� v� 

proč.

Je mnoho dalš�ch důvodů, proč by měl m�t i st�t z�jem podporovat vzděl�v�n� seniorů, 

jejich orientaci se v dnešn� společnosti, řešen� jejich probl�mů ve vztahu k soci�ln�, ekono-

mick� a politick� situaci v naš� zemi a ve světě. St�ř� je přirozen� obdob� lidsk�ho života a je 

nezbytn�, aby se toto pravdiv� kr�do učili již ž�ci z�kladn�ch škol. Každ� člověk je povinen 
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připravit se na sv� st�ř� a společnost jako celek m� pomoci st�rnouc�mu člověku předevš�m 

vytvořen�m vhodn�ch podm�nek pro důstojn� život ve st�ř�. (Haškovcov�, 1989, s. 50)

Naše pr�ce je strukturov�na na č�st teoretickou a praktickou, prvn� teoretick� č�st se 

zab�v� ot�zkou seniorů a vztahem andragogiky k t�to c�lov� skupině. Na t�ma seniorů bylo 

naps�no mnoho publikac�. N�s v t�to pr�ci zaj�maj� senioři a jejich život na venkově;

o těchto seniorech se moc nep�še a pr�vě ti tvoř� velkou č�st seniorsk� populace. Přitom 

většina edukačn�ch aktivit pro seniory se realizuje ve městech a mnoz� senioři  ani nev�, jak� 

možnosti jsou dnes nab�zeny. C�lem pr�ce a v�zkumu je nahl�dnout hlouběji do jejich životů 

a nal�zt v jejich odpověd�ch pohled na vzděl�v�n�, kter� se t�k� seniorů. Maj� vůbec potřebu 

se nějak�m způsobem vzděl�vat, co si mysl� o vzděl�v�n� pro seniory a jak vn�maj� seniory 

ve městě? Dalš� d�lč� c�le poodhal�, jak vn�maj� společnost kolem sebe a jestli důchodov� věk 

prož�vaj� důstojně. Věř�me, že v�zkum pomůže pochopit život seniorů na vesnici a bude i 

pomůckou pro andragogy, kter�m směrem se maj� ub�rat a že na vesnic�ch je velk� potenci-

on�l pro jejich projekty. V prvn� kapitole se budeme zab�vat teoretickou př�pravou na tuto 

bakal�řskou pr�ci, kter� je ned�lnou souč�st� dobře promyšlen�ho konceptu.

.
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I. TEORETICK� Č�ST
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1 TEORETICK� V�CHODISKA

1.1 Literatura dom�c�, zahraničn� a cizojazyčn� k t�matu

Literatura dom�c�:

K tomu, abychom spr�vně popsali problematiku, kterou se zde zab�v�me, potřebujeme 

k tomu zn�t odbornou literaturu k t�matu. K tomuto t�matu je mnoho knih, kter� se zamě-

řuj� na seniory, jsou to snad všechny humanitn� obory, ať už andragogika, gerontagogika,  

psychologie, sociologie nebo antropologie. Michal Šer�k (Šer�k, 2009, Z�jmov� vzděl�v�n� 

dospěl�ch.) se př�mo zab�v� v cel� sv� knize neform�ln�m vzděl�v�n�m, z�jmov�m vzděl�-

v�n�m. Upozorňuje na to, že z�jmov� vzděl�v�n� slouž� jako v�znamn� prvek  kompenzuj�c� 

jednostrannost převažuj�c� odborn� př�pravy a pracovn� činnosti. Klade na něj větš� důraz, 

než jak� na toto vzděl�v�n� m� dnešn� společnost, pro kterou je to jen využit� voln�ho času. 

Pr�vě č�st využit� voln�ho času, kde se zab�v� seniory, byla zaj�mav� pro naši pr�ci. Helena 

Haškovcov� (1989, Fenom�n st�ř�) věnuje celou svou knihu seniorům z pohle-

du gerontologick�ho. Zde se věnuje hlavně t�matu jak st�ř� un�st, jak mu d�t smysl a pozi-

tivn� charakter. Snaž� se nal�zt aspoň č�stečnou odpověď na ot�zku, co je to vlastně za 

zvl�štn� etapu lidsk�ho života. Josef Wolf (2004, Antropologie pro každ� den) se věnuje 

v jedn� z mnoha kapitol st�rnut� a st�ř�. Na tuto lidskou etapu se d�v� antropolog hlavně

prakticky. Jeho pohled antropologa n�s zaujal. Člověk st�rne vlastně dvakr�t, a to současně 

jako jedinec v procesu vlastn�ho ontogenetick�ho v�voje osobnosti, a jako živočišn� druh ve

smyslu fylogenetick�ho, tj. kmenov�ho v�voje lidstva.

Po psychologick� str�nce se na v�voj člověka d�v� psycholog Pavel Ř�čan (2006, Cesta 

životem - v�vojov� psychologie), sleduje psychologick� v�voj člověka již v mateřsk�m lůně 

až po jeho smrt. V pr�ci jsou použity zdroje z t�to knihy, kter� se t�kaj� seniorsk�ho obdo-

b�. V�clav Př�hoda (1974, Ontogeneze lidsk� psychiky – v�voj člověka v druh� polovině 

života) sleduje tak� psychologick� v�voj osobnosti, ale zaměřuje se na druhou polovinu života 

mnohem podrobněji. Věnoval tomuto obdob� celou knihu, kde druhou polovinu života člověka 

děl� na dvě obdob�. Autor se zab�v� mnoho probl�my st�rnouc� generace, jeden z probl�mů je 

společensk� uplatněn� lid� po šedes�tce. Z gerontagogick�ho hlediska se na seniory d�vaj� Petř-

kov� a Čornaničov� (2004, Gerontagogika), zab�vaj� se ot�zkami souvisej�c�mi s kvalitou

života st�rnouc� a star� populace. Popisuj� přehledně smysl edukace pro seniory, funkce a 
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metody vzděl�v�n� pro starš� lidi. Naopak Milan Beneš (2008, Andragogika) ve sv� andra-

gogice se zaměřuje sp�še na teoretickou č�st t�to vědn� discipl�ny. Seniorům se věnuje je-

nom okrajově.

Literatura zahraničn�:

Pichaud a Thereauov� (1998, Soužit� se star�mi lidmi) v knize přen�š� poznatky a rady 

t�kaj�c� se tělesn� p�če, ale i komunikaci s lidmi pokročilejš�ho věku. Kniha poskytuje po-

třebn� poučen� o p�či a důležit� poznatky o vztaz�ch, možnostech chov�n� a př�stupech ke 

star�m lidem. Uv�d� zde i mnoho praktick�ch rad a pokynů. Sociologick� pojet� st�ř� a st�r-

nut� popisuje Giddens ve sv� knize Sociologie (1999, Sociologie). Přin�š� sociologick� do-

pady st�ř� pro společnost a to, jak společnost vn�m� starš� lidi. Z pohledu v�vojov� psycho-

logie, evolučn� biologie, medic�ny, gerontologie, politologie a andragogiky hled� odpovědi 

na ot�zky st�rnut� Gruss (2009, Perspektivy st�rnut�). Na knize spolupracovalo v�ce autorů, 

kteř� sv�mi teoriemi posouvaj� zaběhl� n�zory o st�rnouc� společnosti. Zcela praktick�mi 

radami pro dlouhověkost se zab�v� Andrew Weil (2007, Zdrav� st�rnut�) kter� věř� v to, že 

i když je st�rnut� nezvratiteln� proces, můžeme udělat spoustu věc�, abychom udrželi svou

mysl a tělo v posledn�ch f�z�ch života v dobr�m stavu. Kniha m� filozofick� n�dech 

s různ�mi recepty a elix�ry na dlouhověkost. V pr�ci jsme použili jedno kr�sn� přirovn�n� o 

zral�m st�ř�. Britsk� psycholog Stuart-Hamilton (1999, Psychologie st�rnut�) spojil ve sv� 

knize vysokou odbornost s čtivost� a srozumitelnost�. Prob�r� všechny z�kladn� okruhy psy-

chologick� problematiky st�rnut� a st�ř�. Zab�v� se zde i budoucnost� gerontologie, mimo 

jin� najde čten�ř i rozs�hl� slovn�k term�nů z oblasti gerontologie a gerontopsychologie.

.

. 

Cizojazyčn� literatura

Velkou aktualizaci o vzděl�v�n�ch dospěl�ch napsal Malcolm S. Knowles a kol.

(Knowles, Swanson, and  Holton, 2011, Adult learner) Kniha je určena jako povinn� četba 

pro každ�ho, kdo se pod�l� na vzděl�v�n� dospěl�ch. Je naps�na velmi důkladně, zahrnuje 

rozs�hl� popis charakteristik ž�ka, z t�to kapitoly jsme vych�zeli pro naši pr�ci. D�le rad�, 

jak b�t dobr�m andragogem, a důkladně rozeb�r� teorii o vzděl�v�n� dospěl�ch.
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1.2 Vztah t�matu k andragogice

Představa,  že v�chova a vzděl�v�n� člověka jsou omezeny na obdob� jeho dětstv� a ml�-

d�, je už d�vno překonan�.  Dnes již ch�peme pojem vzděl�v�n� jako celoživotn� proces. 

Jedn�m z požadavků celoživotn�ho vzděl�v�n� je, aby opravdu každ� měl př�ležitost 

k tomuto vzděl�v�n�. Dle M�hlpachera (2004, s. 132) je c�lem je vytvořit takov� podm�nky 

a vzděl�vac� př�ležitosti,  aby lid� c�tili potřebu vzděl�vat  se  a zdokonalovat a tak� mohli 

a chtěli tuto svou potřebu uspokojit v průběhu cel� sv� životn� dr�hy, tedy i

v postproduktivn�m věku. 

Jednou z vědn�ch discipl�n zab�vaj�c� se seniory je Gerontagogika – z hlediska andrago-

giky je gerontagogika specializovan� andragogick� discipl�na, protože senioři jako c�lov� 

skupina gerontagogiky jsou z�roveň dospěl�mi lidmi. Ve vztahu k andragogice je jej� orga-

nickou souč�st�, je to specializovan� andragogick� discipl�na, protože jak již bylo uvedeno, 

senioři jsou souč�st� populace.

Andragogika nen� jednoznačnou discipl�nou, st�le ještě existuje cel� řada n�zorů na jej� 

m�sto v syst�mu věd pedagogick�ch. Toto „nezařazen�“ m� i sv� pozitiva,  předevš�m v tom,

že andragogika je vědou živou, vědou, kter� se vyv�j� a nal�z� sv� v�znamn� postaven� ne-

jen v „sobě sama“, ale i v dalš�ch věd�ch humanitn�ch a antropologick�ch. Problematičnost 

andragogiky vzhledem k ostatn�m věd�m vypl�v� předevš�m ze skutečnosti, že zat�mco hu-

manitn� vědy jsou o člověku,  andragogika je vědou pro člověka,  věda,  kter� m� sloužit a 

pom�hat mu při řešen� někter�ch životn�ch situac�. (Pal�n, 2002, s .7)

To, že se člověk uč�,  pokud žije, a že se m� učit i ve starš�m věku, je už zn�mo. Vzpo-

meňme Komensk�ho „školu st�ř�“,  kde se maj� lid� učit moudře využ�vat v�sledků sv� pr�-

ce a dobře prož�vat zbytek sv�ho života. Přesto však byly vzděl�vac� potřeby starš�ch a sta-

r�ch lid� dlouhou dobu ignorov�ny. Svůj pod�l na tomto stavu měla i věda o st�rnut� a st�ř�, 

gerontologie, kter� s gerontopsychologi� vytv�řela negativn� obraz o st�ř�. St�ř� bylo spojo-

v�no přev�žně s různ�mi omezen�mi, nemocemi, ztr�tami a pasivitou. (M�hlpacher, 2004, s. 

132) Podobně ve sv� knize tento probl�m popisuje Haškovcov� ( 1989, s. 88); lid� si  

v procesu st�rnut� vš�mali předevš�m fyzick�ch změn a snažili se jim nějak�m způsobem 

zabr�nit, nebo alespoň jejich n�stup odd�lit. Duše zůstala nepovšimnuta. (Haškovcov�, 

1989,  s. 88) Přitom psychick� omlazen� znamen� i fyzick� omlazen�. Dalš� faktory, proč 

problematika psychiky star�ho člověka byla opom�jena, jsou už dnes zn�my. Byl poměrně 
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mal� počet star�ch lid�, kratš� d�lka života a stař� lid� měli svou roli určenou, žilo se ve v�-

cegeneračn�ch rodin�ch, kde měl každ� star� člověk sv� m�sto a svou roli. Když už člověk 

nemohl pracovat na poli, pom�hal na dvoře s hospod�řstv�m, když už nestačil ani tam, p�sl 

třeba husy. Tento způsob st�rnut� v aktivitě byl přijateln� a hlavně měl svůj ř�d a svůj ritu�l.

Teprve ve 20. stolet� jsme svědky neb�val�ho rozvoje ekonomicky s�l�c� společnosti, 

důsledky vědeckotechnick� revoluce se prom�taj� i do společensk�ch změn. V šedes�t�ch 

letech minul�ho stolet� vznik� kult d�těte, potažmo kult ml�d� a pr�vě tak vznik� ageismus.1

Pozornost lidstva se soustřeďuje na pr�ci, v�robn� proces, �spěch a samozřejmě na pr�ce-

schopn�ho jedince. Důsledkem je centralizace ekonomick�ho v�robn�ho potenci�lu,  to 

znamen� odtržen� od bydliště. Pospolitost v�cegeneračn� rodiny se rozplynula jako sen.

(Haškovcov�, 1989, s. 76) I společnost si probl�m mezigeneračn� solidarity zač�n� uvědo-

movat a postupně navrhuje aktivity směřuj�c� k marginalizaci negativn�ch faktorů a 

k stabilizaci situace.

Mimo jin� se tak� měn� i charakter nab�dky vzděl�vac�ch př�ležitost� pro populaci osob 

v postproduktivn�m věku. Dř�ve bylo vzděl�n� seniorů motivov�no prim�rně snahou o zvy-

šov�n� důstojnosti a kvality života. V roce 1999 byl pod patronac� OSN vyhl�šen rok senio-

rů s mottem  „Společnost pro všechny skupiny“.  Dnes se do popřed� z�jmu dost�vaj� pře-

devš�m ekonomick� aspekty. Aktivn� pr�ce se seniory je považov�na za společenskou nut-

nost. Hovoř� se o tzv. druh� kari�ře. (Šer�k, 2009, s. 186-187)

Tomu nasvědčuj� i demografick� aspekty a prodlužov�n� d�lky života. Dle Grusse (2009, 

s. 12) dnešn� sedmdes�tn�ci jsou např�klad tělesně i duševně stejně zdatn� jako pětašede-

s�tn�ci, nebo dokonce jako šedes�tn�ci před 30 lety. Ale dobr� st�rnut� nez�vis� rozhodně 

jenom na společensk� struktuře, ale rovněž na individu�ln�m aktivn�m jedn�n�. Jak můžeme 

1 „Ageismus“ – nespr�vně pochopen� kvalitativn� nerovnost jednotliv�ch f�z� lidsk�ho životn�ho cyklu 

prostřednictv�m procesu systematick�, symbolick� i re�ln� stereotypizace a diskriminace osob a skupin na 

z�kladě jejich chronologick�ho věku a nebo na z�kladě jejich př�slušnosti ke starš� generaci. ( Jir�skov� a 

kol. 2005. s. 22)
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přizpůsobivě a efektivně zach�zet s t�m, co m�me ve st�ř� k dispozici? Na tuto ot�zku od-

pov�d� teorie životn�ho ř�zen� poch�zej�c� z Max-Planckova institutu pro vzděl�vac� v�-

zkum. Jedn� se o teorii selektivn� optimalizace s kompenzac�. Pro ilustraci je zde v�pověď 

osmdes�tilet�ho pianisty. Na ot�zku, jak je možn�, že i v takto vysok�m věku zůstal v�bor-

n�m koncertn�m pianistou, uvedl tři důvody: 

Interpretuje pouze p�r skladeb (selekce), 

tyto skladby častěji cvič� (optimalizace), 

využ�v� velk�ch kontrastů v rychlosti hry na klav�r tak, aby hra vypadala svižněji, než ji ve 

skutečnosti ve sv�m věku dok�že předv�st (kompenzace) .

Tento v�zkum zjistil, že lid�, kteř� selekci, optimalizaci a kompenzaci použ�vaj� jako 

k c�li vedouc� životn� strategii od ml�d� až do vysok�ho věku, se c�t� l�pe a v životě se do-

stanou d�le. Tento v�zkum přich�z� i s n�vrhy, na co by se selekce, optimalizace a kompen-

zace měly zaměřit. Většinou hovoř�me o vzděl�vac�ch aktivit�ch vedouc�ch k pos�len� zdro-

jů, o vytvořen� s�tě soci�ln�ch vztahů, o p�či o vlastn� plasticitu  a o zdrav� zachov�vaj�c�m 

chov�n�. (Gruss, 2009, s. 15) Vypad� to, že senior m� neomezen� pole možnost�, jak naložit

se sv�m voln�m časem. Někteř� v�zkumn�ci tvrd�, že nejlepš� strategi� pro star� lidi je zůst�-

vat co nejaktivnějš�. Životn� spokojenost b�v� nejvyšš� u star�ch lid�,  kteř� se aktivně zapo-

juj� do společensk�ch aktivit. Lid�, kteř� se společnosti vyh�baj�, tak pravděpodobně činili 

po většinu sv�ho života. Z�lež� na mnoha faktorech, jak se senior rozhodne prož�t zbytek 

života. Stuart-Hamilton (1999, s. 171)uv�d� několik faktorů, kter� mohou omezit potřeby 

seniorů. Např�klad:

Finančn� situace - mohu si aktivn� životn� styl dovolit ? 

Zdravotn� stav - nechyb� mi k někter�m m�m kon�čkům vitalita ?  

Typ osobnosti - vyhraněn� introvert může aktivn� životn� styl př�mo nesn�šet.

Myšlenku o aktivitě u seniorů již rozv�jelo mnoho autorů. Ř�k�v� se, že člověk m� b�t 

aktivn� a zůstat aktivn� až do posledn�ho dechu. Ale Haškovcov� uv�d� jeden paradox, d�t 

člověku roli nemít roli (Haškovcov�,  1989, s. 140) a d�t možnost, aby nemusel b�t aktiv-

n�. Důchodce zpravidla nen� zaměstn�n a tud�ž nemůže realizovat uzn�van� aktivity 

v pracovn�m procesu.  Aktivitu prostě nelze naroubovat zvnějšku,  ale d� se určitě podpořit.
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Zde m� sv� důležit� m�sto andragogika, kter� může vytv�řet podm�nky a prostřed� pro 

potřeby vzděl�v�n� seniorů. Sv� m�sto tu m� koncepce integr�ln� andragogiky, kterou roz-

pracoval Vladim�r Jochman. Tato koncepce operuje s premisou, že andragogika nen� pouze 

pedagogickou discipl�nou zab�vaj�c� se v�chovou a vzděl�v�n�m dospěl�ch. Nen� ani huma-

nitn� vědou o člověku, ale pro člověka. Je několik definic integr�ln� andragogiky, použijeme 

zde jednu, kter� vystihuje podle n�s nejl�pe, na koho se zaměřuje. Integr�ln� andragogika 

jako aplikovan� věda o orientov�n� na člověka v kritick�ch bodech jeho životn� dr�hy či 

při probl�mov�m průběhu jeho životn� dr�hy. (M�hlpachr, 2004, s. 131) Andragogika 

v tomto pojet� nen� jen vědou o vzděl�v�n�, ale patř� do n�:

- Širok� oblast vzděl�v�n� dospěl�ch – školsk�, podnikov�, mimoškolsk�.

- Ještě širš� oblast edukace – politick� a občansk� v�chova, kulturn� v�chova, propa-

gace a reklama, prevence a v�chovn� pr�ce v oblasti soci�lně patologick�ch jevů.

- Stejně širok� oblast p�če – kulturn�, podnikov�, soci�ln� pr�ce a soci�ln� p�če o ne-

mocn�, gerontologie, poradenstv�, voln� čas, z�bava, rekreace, seberealizace.

- Funkcion�ln� působen� – masov� komunikačn� prostředky, působen� prostřed�, soci-

�ln� ekologie, bydlen�, atd. (Pal�n, 2002, s. 60-61)

I když prvn� dok�zan� negativn� projevy st�rnut� se vyskytuj� u člověka již od 35. roku,

většina lid� zač�n� vn�mat př�tomnost „staroby“ až s odchodem do důchodu. Aby byl proces 

změny pracovně aktivn�ho života na život s převahou voln�ho času plynul� a netraumatizu-

j�c�, je vhodn� dř�ve zač�t s př�pravou na st�rnut� a starobu. (Hrozensk� a kol. 2008, s. 23) 

Podle Hrozensk� (2008, s. 24) by měla př�prava na st�rnut� prob�hat ve dvou f�z�ch:

Jako dlouhodob� př�prava, kter� prob�h� po cel� život člověka, je souč�st� v�chovy 

k manželstv�, občansk� a etick� v�chovy na škol�ch. Prom�t� se do syst�mu přiměřen�ch 

postojů ke st�rnut� a starš� generaci.

Jako kr�tkodob� př�prava, zač�naj�c� přibližně pět let před dosažen�m důchodov�ho věku se 

zaměřen�m předevš�m na zdravotn� opatřen�, psychologickou př�pravu na změnu společen-

sk� role a optim�ln� vyřešen� soci�ln� ot�zky ve smyslu plynul�ho přechodu do důchodu.

Př�prava na st�ř� je nepr�vem podceňovan�m programem ovlivňov�n� občanů směrem 

k �spěšn�mu st�rnut� a aktivn�mu st�ř�. (M�hlpachr, 2004,s. 133) Měla by b�t ch�p�na jako 

přirozen� souč�st široce koncipovan� andragogiky, orientovan� na osobn� rozvoj. Zde je 

velk� prostor pro �činnou, neform�ln� vzděl�vac� a osvětovou činnost.
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1.3 Objasněn� z�kladn�ch pojmů

Naše pr�ce se vztahuje na vzděl�vac� potřeby seniorů. Abychom dobře porozuměli t�ma-

tu, zde si vysvětl�me z�kladn� pojmy.

Senior 

St�ř� a st�rnut� je ovlivněno jak vnitřn�mi faktory, jako jsou genetick� dispozice jedince, 

tak faktory vnějš�mi - kde a jak žijeme. Společnost, socializace a jej� proměny, kter� prob�-

haj� po dobu jedince, tak� ovlivňuj� jeho proces st�rnut� a n�sledn� st�ř�. Pro psychick� v�-

voj to plat� dvojn�sobně. (Ř�čan, 2006, s. 331) St�rnouc� člověk se době, ve kter� žije, mus� 

přizpůsobit, každ� doba je neopakovateln� a každ� doba vn�m� star�ho člověka z jin�ho 

pohledu. Pro označen� člověka žij�c�ho v obdob� st�ř� nach�z�me v odborn� literatuře různ� 

pojmy. Gerontologie pracuje přev�žně s pojmem „geront“.

V psychologick� literatuře se použ�v� pojem „senescent“. Tento term�n je někdy použ�-

v�n ve v�vojov� psychologii, zaměřuje pozornost na psychologick� napět� a konflikty st�ř�

a st�rnut�, stejně jako jedinečn� a pozitivn� aspekty st�ř�.2 (Statt, 2003, s. 140). Jinde se 

už�v� „star�“ nebo „důchodce“. Zejm�na pojem „star�“ m� negativn� citov� n�boj.

Pojem „senior“ se ve vzděl�vac� praxi začal použ�vat předevš�m proto, že je v�znamově 

neutr�ln�. Neexistuje jin� emočně nezat�žen� obecn� označen� pro člověka v cel�m věkov�m 

obdob� st�ř�, syst�mově navazuje na pojem s�nium, je jasn� a flexibiln�. A je př�znivě přij�-

2 Senescence. a term sometimes used in developmental psychology to focus attention on the psychological 

stresses and conflicts of old age and the ageing process as well as the unique and positive aspects of being 

old.
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m�n a použ�v�n i samotn�mi �častn�ky vzděl�vac�ch aktivit. Členěn� a terminologii senior-

sk�ho věkov�ho obdob� děl� v�vojov� psychologie podle Ř�čana na:

60-74 let – ran� st�ř�, starš� věk, jednotlivec je označov�n jako starš� člověk, z hlediska ge-

rontagogiky se hovoř� o mlad�ch seniorech.

75-89 let – vlastn� st�ř�, jednotlivec je označov�n jako star� člověk, v gerontagogice pak 

star� senior.

90 a v�ce let – dlouhověkost, hovoř�me o velmi star�ch seniorech.

Pro seniorsk� obdob� se použ�v� tak� term�n postproduktivn� věk, kter� byl přijat 

z ekonomick� literatury (Ř�čan, 2004,s. 332).

Stuart- Hamilton (1999, s.18) zmiňuje, že většina gerontologů označuje jako zač�tek 

st�ř� věk šedes�t až šedes�t pět let. S�m neuv�d� konkr�tn� věk zač�naj�c�ho st�ř�, ale rozdě-

luje st�ř� do tř� etap:

1- prim�rn� st�rnut� – tělesn� změny st�rnouc�ho organizmu.

2- sekund�rn� st�rnut� – změny, kter� se ve st�ř� objevuj� častěji, nejsou však doprovodn�m 

znakem.

3 - terci�ln� st�rnut� – tělesn� změny a n�padn� �bytek životn�ch funkc� předch�zej� smrti. .

V�clav Př�hoda (1973, s. 231) považuje věk 60-75 let za senescenci, tedy st�ř�.  V tomto 

patn�ctilet�m obdob� jsou nejpatrnějš� involučn� pochody, přeměňuje se vnějš� vetch� 

vzhled. Nicm�ně involučn� změny od 75-90 let jsou bržděny z�konem biologick� setrvač-

nosti (Př�hoda, 1973, s. 231), jsou vnějškově m�ně patrn�. Toto obdob� považuje za obdob� 

kmetstv�. Kmetstv�m naz�v� obdob� od 90 let a v�še. Vztah ke star�m lidem a k vlastn�mu 

st�ř� se utv�ř� v průběhu života každ�ho z n�s. Formativn� v�znam maj� vlivy uplatňuj�c� se 

už v dětstv�.

Potřeba
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Proč bychom se měli v dospělosti a ve st�ř� učit, když už nemus�me? Mysl�me, že k tomu 

mus� m�t dospěl� člověk důvod. Ať je to osobn� rozvoj,  z�jem o novou věc nebo že se něco 

nov�ho nauč�m. Potřeba z�sk�vat st�le nov� znalosti a informace n�s neprov�z� jen po dobu 

zaměstn�n�, ale je přirozen� d�ky našim kognitivn�m funkc�m. Vzděl�v�n� pom�h� navazovat 

nov� soci�ln� kontakty a d�le si udržet schopnosti ve st�ř�. Pojem „potřeba“ vystihuje Jesen-

sk� (2000, s. 87) jako složit� psychick� stavy, kter� souvisej� s biologi� organizmu, ale tak� 

se společensko-kulturn� a pracovn� existenc� člověka. Člověk m� oproti zv�řatům množstv� 

potřeb vypl�vaj�c�ch z kulturn�ho prostřed�, jež vytvořil a v němž žije, i z podm�nek jeho 

individu�ln� existence.

Potřebou tedy nerozum�me pouze něco, co člověku chyb�, ale tak� hlavně to, k čemu 

člověk skrze ni směřuje. Potřeba je vlastně hybn� s�la, kter� člověkem h�be a posunuje ho 

směrem ke člověku, předmětu nebo činnosti. Jak ř�k� ve sv� knize Pichaud a Thareauov� 

(1998, s. 36) Potřeba je projevem bytostn�ho př�n�.

Člověk jako jedin� tvor m� množstv� potřeb vypl�vaj�c�ch z kulturn�ho prostřed�, kter� 

vytvořil a ve kter�m žije. Hierarchii potřeb rozpracoval humanistick� psycholog starš� gene-

race A. Maslow, kter� byl přesvědčen, že člověk je v podstatě dobr�, a že jeho seberealiza-

ce je z�sadně pozitivn� proces. Zn�zorněn� t�to hierarchie je do tvaru pyramidy. Z�kladnu 

tvoř� fyziologick� potřeby, potřeba kysl�ku, potravy, potřeba pohybu, potřeba zbavit se bo-

lest�. Jsou-li uspokojeny z�kladn� fyziologick� potřeby, dost�v� se do popřed� potřeba bez-

peč�. C�t�-li se v bezpeč� a zajištěn, aktualizuje se potřeba někam patřit a b�t milov�n. Jsou-li 

tyto potřeby uspokojeny, vzroste z�jem člověka na tom, aby měl pocit sebevědom� a sebe-

�cty; důležitou podm�nkou toho, aby si v�žil s�m sebe, je ovšem respekt, uzn�n� a oceněn�

těch, na nichž mu z�lež�. Dosud vyjmenovan� potřeby označil Maslow za z�kladn�, vrchol 

pyramidy tvoř� nejvyšš� potřeby, kter� naz�v� meta-potřebami nebo seberealizačn�mi potře-

bami. Jsou to potřeby přesahuj�c� bezprostředn� nebo-li egoistick� z�jmy jedince. Patř� sem 

potřeba vzděl�vat se, potřeba pozn�vat, ale ne pro užitek, n�brž pro radost z pozn�n�, po-

třeba tvořit a potřeba usilovat o pravdiv� mezilidsk� vztahy. (Ř�čan, 2004, s. 52-53)

S v�jimkami plat� pravidlo, že vyšš� potřeby předpokl�daj� uspokojen� nižš�ch potřeb. 

Lze tak� ř�ci, „že uspokojen� biogenn�ch potřeb předch�z� uspokojen� potřeb sociogen-

n�ch“. (Jesensk�, 2000, s. 90) Neschopnost a nemožnost uspokojovat potřeby vyšš� vede 

často k přemrštěn� snaze uspokojovat potřeby nižš� a č�m je osobnost člověka vyspělejš�, 

t�m je rozvinutějš� jeho potřeba ve vyšš�ch - sociogenn�ch hodnot�ch. V dalš� kapitole se 
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budeme zab�vat různ�mi pohledy na st�ř�, abychom pochopili, jak� m� st�ř� hodnoty a smy-

sl.
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2 ASPEKTY ST�Ř� A ST�RNUT�

2.1 Senioři a ot�zky st�rnut�

V dospělosti m�me o st�ř� nejasnou představu, na jedn� straně m�me strach z fyzick�ho 

a ještě v�ce psychick�ho zhoršen� našeho stavu, se kter�m se st�ř� tak často spojuje. Na dru-

h� straně bychom si už př�li, abychom byli o p�r des�tek let starš� a měli konečně čas na 

sebe, zbavili se t�živ� zodpovědnosti v pr�ci a mohli si dělat, co se n�m l�b�. Pro star�ho 

člověka, kter� usiluje o zdrav� a pozitivn� st�ř�,  je velmi důležit�,  jak vid� on s�m sebe a jak

ho vn�m�me my.

V minulosti byly vešker� projevy st�rnut� považov�ny za nevyhnutelnou daň času, ale dnes je 

st�rnut� st�le m�ně vn�m�no jako něco samozřejm�ho. Pokroky v medic�ně a v�živě uk�zaly, 

že ledacos, co bylo dř�ve přič�t�no nevyhnuteln�mu procesu st�rnut�, lze ve skutečnosti odvr�tit 

nebo alespoň zpomalit. Lid� se dnes dož�vaj� v průměru mnohem vyšš�ho věku, než tomu bylo 

ještě před sto lety, což je důsledkem zlepšen� v�živy, hygienick�ch podm�nek a zdravotn� p�če.

(Giddens, 1999, s. 152)

Proces st�rnut� je ovlivňov�n dvěma faktory:

1. Faktory genetick�mi, kter� jsou člověku d�ny od narozen�.

2. Faktory z okoln�ho světa. St�rnouc� a stař� lid� netvoř� pomyslnou, neosobn� masu, ani

jednotnou skupinu (Gregor, 1983, s. 102). Maj� společn� jen jedin� a to je počet let, jinak 

převl�daj� individu�ln� rysy.

Pr�vě tak jako se ž�dn� člověk nenarodil vybaven do života uměn�m mluvit a ps�t, stejně 

tak ž�dn� star� člověk nemůže br�t svoje st�ř� jako něco hotov�ho, jednou pro vždy dan�ho 

a neměnn�ho, co se bude pouze odv�jet a my budeme sledovat jak. Tak jako se d�tě uč� 

všemu, co pro život potřebuje, tak tak� star� člověk přistupuje do obdob� st�rnut� a vlastn�-

ho st�ř�, jako do něčeho nov�ho, dosud nezn�m�ho, čemu se mus� nejprve naučit, zvl�dat je 

a posl�ze ovl�dnout, aby se v tomto nov�m prostřed�  a nov�m způsobu života mohl bez-

pečně a volně pohybovat a naplno v něm ž�t. Teprve aktivn� a integr�ln� př�stup i pojet� st�ř� 

jako obdob� nov�ho rozvoje aktivit, zachov�n� tělesn�ho a duševn�ho zdrav� a předevš�m 

dalš�ho v�voje vlastn� osobnosti je obrazem budouc�ho st�rnut� a obdob� st�ř� v lidsk� spo-

lečnosti. (Wolf, 2004, s. 147-148)
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Zkušenosti nemus� změnit špatnou osobu na dobrou, ale z dobr� osoby se d�ky nim může 

st�t skvěl�. Jestliže se br�n�me st�rnut�, up�r�me mu i jeho př�nosy, pr�vě st�rnut� by mělo 

hodnotu lidsk�ho života zvyšovat, nikoliv snižovat. Kr�sně to vystihl ve sv� knize Weil 

(2007, s.120) kter� přirovnal st�rnut� k bourbonu. V př�padě whisky st�rnut� vyhlazuje drs-

n� a syrov� chutě, dod�v� přitažliv� aroma a př�chutě a potom je koncentruje. Jin�mi slo-

vy, zmenšuje než�douc� vlastnosti a doplňuje ž�douc�, vytv�ř� hodnotnějš� produkt. St�rnut� 

nemůže udělat ze špatn� whisky dobrou, ale z dobr� může učinit v�bornou.

St�ř� s sebou nese větš� moudrost, ale menš� důvtip nebo bystrost. (Stuart-Hamilton, 

1999, s. 47) Lid� maj� tendenci zdůrazňovat schopnost řešit nov� situace u třicetilet�ch a 

vyzdvihovat kompetenci u starš�ch lid�, můžeme tedy kompetenci naz�vat moudrost�.

2.2 Postaven� seniorů ve společnosti

Podle odhadu odborn�ků, kteř� se zab�vaj� demografick�m v�vojem, bude za 30 let 

v seniorsk�m věku každ� třet� obyvatel. Celkov� st�rnut� společnosti bude do budoucna 

představovat velmi z�važn� soci�ln� a ekonomick� probl�m. Společnost si toto nebezpeč� 

zač�n� uvědomovat a postupně navrhuje aktivity ke stabilizaci aktu�ln� situace.

V Česk� republice byla pozornost starš�m občanům věnov�na již před rokem 1989,  jak 

dokazuj� různ� programy, např. „Z�sady p�če o star� občany“ z roku 1977 nebo „Program 

př�pravy na st�ř� do roku 1990“. Z posledn� doby budeme jmenovat předevš�m „n�rodn� 

program př�pravy na st�rnut� 2003-2007“; jako c�l stanovuje vytvořen� př�zniv�ho celospo-

lečensk�ho klimatu a podm�nek pro řešen� problematiky st�rnut� seniorů. (Šer�k, 2009, s. 

187-188)

K současn�m proměn�m společnosti patř� tak� fenom�n st�rnouc� společnosti. Nejedn� 

se pouze o prodloužen� života, ale tak� o psychosoci�ln� proměnu obsahu st�ř�, kterou 

s f�zov�m posunem n�sleduje proměna společnosti v dlouhověkou společnost. Socioeko-

nomick� situace současn� generace seniorů je nejlepš�, jak� kdy byla v minulosti a bude 

v budoucnosti. Pravděpodobn� vrchol situace seniorů byl zhruba kolem roku 2008. Do t� 

doby se jejich situace zlepšovala a od t� doby se zhoršuje. Zhoršov�n� situace seniorů nen� 

plošn�, taky z�lež� na tom, jak se senioři připravili na st�ř� (�spory, vlastn� bydlen�). 
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V porovn�n� s mladš� generac� je na tom generace seniorů sv�m způsobem nejl�pe. Největš� 

č�st jejich generace m� �spory a nem� dluhy. (Sak a Koles�rov�, 2012, s.164)

Život a životn� styl seniorů je bohat� a v řadě směrů jsou senioři aktivnějš� než mladš� 

generace. Tendence k angažovanosti nebo neangažovanosti je tedy sp�še vlastnost� osob-

nosti než pouhou funkc� věku. (Langmeier, Krejč�řov�, 2008, s. 212) Generace seniorů je 

velice diferencovan�, vždyť mezi věkem šedes�t a sto je stejně velk� věkov� rozd�l jako 

mezi novorozencem a čtyřic�tn�kem. Z toho vypl�v� rozd�l ve zdravotn�m stavu i diferenci-

ace života a životn�ho stylu.  

Současn� obdob� je pln� změn. Proto mus�me poč�tat s rozkol�sanost� i stresem jako 

doprovodn�mi jevy ve společnosti. Je pochopiteln�, že takov� změny jsou prov�zeny pocity 

bezradnosti a nejistoty. Na starš� generaci dol�haj� tyto změny zvl�ště silně, protože m� 

omezen� možnosti se s nimi vyrovn�vat. Edukace seniorů napom�h� orientovat se 

v procesech změny na všech �rovn�ch, od soci�ln�ch velk�ch změn  přes velk� změny 

v životě seniora až po změny,  kter� přin�š� každodenn� život.

Z v�še uveden�ho vypl�v�, že rozv�jen� edukace seniorů vyžaduje široce koncipovanou 

podporu společnosti. C�lem je mobilizovat odbornou komunitu i veřejnost k vytv�řen� stra-

tegick�ch programů a v�zkumn�ch i společensk�ch aktivit zaměřen�ch na seniorskou popu-

laci. Na tvorbě strategick�ch pl�nů, programů a aktivit se pod�lej� jak organizace celosvěto-

v�, tak evropsk�, jejich vy�stěn�m jsou pak programy a aktivity n�rodn�. Vzpomeneme zde 

např�klad UNESCO, kter� se zab�v� problematikou vzděl�v�n� v šesti oblastech: kultura, 

občanstv�, soci�ln� soudržnost, pr�ce a zaměstnanost, rozvoj a věda a v�zkum. Dalš� organi-

zac�, kter� se zab�v� probl�mem seniorů je Rada Evropy. (Petřkov� a Čornaničov�, 2004, 

s 12-14)

Na všechny změny se člověk mus� připravovat st�le a průběžně. Ke st�l� adaptaci člově-

ka do životn�ch podm�nek napom�haj� tři z�kladn� antropogenetick� procesy:

Enkulturace může b�t buď vědom� nebo nevědom� integrace jedince s kulturou,  kter� jej 

obklopuje v soci�ln�m �tvaru, do kter�ho n�lež�. Dalš�m pojmem je socializace, proces, ve 

kter�m si jedinec v průběhu života osvojuje specifick� formy chov�n� a začleňuje se vše-

stranně do společnosti, ve kter� žije. Resocializace znamen� vlastně obnovov�n� socializace 

po jej� ztr�tě, způsoben� delš�m odloučen�m od společnosti. Jej�m c�lem je včleněn� jedince 

zpět do společnosti (osvojen� si jejich hodnot, norem chov�n�, jedn�n�, osvojen� si jazyka a 
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kultury společnosti). Všechny vyjmenovan� pojmy maj� stejn� v�chovn� c�l, kter�m je utv�-

řen� a rozv�jen� osobnosti, vztahů ke světu, lidem a společnosti. (Pal�n, 2002, s.20-21)

2.3 Vzděl�v�n� a jeho smysl pro seniory

Kvalita života je velmi subjektivn� a individu�ln�. Kromě věku, zdravotn�ho stavu a s n�m 

souvisej�c� fyzick� a psychick� v�konnost se do posuzov�n� kvality života prom�taj� dalš� 

faktory jako pohlav�, rodinn� situace, životn� �roveň, vzděl�n�, z�skan� status. Prož�v�n� 

kvality ovlivňuj� i hodnotov� orientace. Lze ř�ci, že i ve starš�m věku je nejdůležitějš�m krit�-

riem kvality života různorodost potřeb a možnost jejich uspokojov�n�, ať už jde o potřeby 

fyziologick�, psychick� nebo soci�ln�. Psychologick� teorie aktivn�ho st�rnut� předpokl�d�, 

že ve st�ř� jsou v podstatě zachov�ny potřeby středn�ho dospěl�ho věku, předevš�m m�t po-

cit užitečnosti. Pr�vě odchodem do důchodu může b�t tato potřeba užitečnosti nenaplněna.

Jeden z důležit�ch kompenzačn�ch mechanizmů je spatřov�n v rozv�jen� syst�mu vzděl�v�n� 

pro seniory. V�zkumy potvrzuj�, že vzděl�vac� aktivity v postproduktivn�m věku přisp�vaj� 

k pocitu důstojnosti a životn�ho uspokojen�, k začleněn� do společnosti i k fyzick�mu a du-

ševn�mu zdrav� .

Knowles a kol. (2011, s. 10) popisuje vzděl�v�n� jako činnost prov�děnou na popud

jednoho nebo v�ce prostředků, kter� jsou určeny k proveden� změny znalost�, dovednost�

a postojů jednotlivců, skupin nebo komunit. Term�n zdůrazňuje pedagogick� změny, kter�

přin�š� podněty a posilu pro učen� a n�vrhy činnost�, jak navodit změnu3. Vzděl�v�n� může 

3 Education is an activity undertaken or initiated by one or more agents that is designed to effect changes in 

the knowledge, skill, and attitudes of individuals, groups, or communities. The term emphasizes the educa-

tor, the agent of change who presents stimuli and rein for gement for learning and designs activities to in-

duce change.
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tak� zlepšit orientaci v nov�ch životn�ch situac�ch a schopnost samostatně se rozhodnout. 

Vzděl�v�n� ve starš�m věku se tak st�v� nutnou podm�nkou pochopen� života ve st�le se 

měn�c�m světě. (M�hlpachr, 2004, s. 138)

Z psychologick�ho hlediska je podstatn�m faktorem, kter� se pod�l� na �spěšn�m st�rnu-

t�, subjektivn� hodnocen� a prož�v�n� situace st�rnut�. V průběhu st�rnut� m� důležit� m�sto 

sebereflexe. Mnoho situac� nastoluje staronov� ot�zky. Kdo jsem? Kam směřuji? Pr�vě při 

řešen� ot�zek sebepojet� rozhoduje u starš�ch lid� jejich fyzick� J�, protože je spojeno 

s omezen�m autonomie a nez�vislost�,  kter� je v dnešn� době ceněnou hodnotou.

Každ� člověk se rozhoduje s�m za sebe a t�m se může odsoudit k předčasn�mu st�rnut�, 

nebo může st�rnout aktivně, zdravě. Cestu k takov�mu st�rnut� ukazuje např. heslo ROSA, 

p�smena v tomto slovu označuj� z�kladn� složky strategie �spěšn�ho st�rnut�.

R – racion�ln� postoj, rozumět sv�mu st�ř�, b�t informov�n o nevyhnuteln�ch změn�ch, 

předj�mat je, připravit se na ně.

O – orientace na budoucnost, pl�novat i v kr�tkodob� perspektivě, posilovat radostn� oče-

k�v�n�, uměn� na něco se těšit.

S – soci�ln� kontakty, pěstovat př�telsk� vztahy, přij�mat a d�vat l�sku, zaj�mat se o děn� 

kolem, dosahovat společensk�ho uzn�n�.

A – aktivita, činnost duševn� a tělesn�, kon�čky a z�liby. ( Petřkov�, Čornaničov�, 2004, 

s. 36-37)

�spěšn� st�rnut� vyžaduje tak� porušen� konvenčn�ch stereotypů o star�ch lidech. Tyto ste-

reotypy jsou rozš�řeny i u neseniorsk� populace a bohužel jsou přij�m�ny i mnoha seniory.
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3 PROČ JE T�MA SENIORŮ T�MATEM ANDRAGOGŮ

3.1 Specifika ve vzděl�v�n� seniorů

Dlouholet� v�zkumy potvrdily, že i starš� lid� maj� dostatečn� kapit�l pro učen�, že těles-

n� i duševn� v�konnost se v průběhu života projevuje rozd�ln�mi cestami. Zat�mco tělesn� 

v�konnost zač�n� upadat, v�konnost duševn� ji překon�v� a dokonce neust�le narůst�. Z�-

sadn� vliv na �roveň duševn� svěžesti m� předevš�m intelektu�ln� aktivita jedince. Mozek se 

totiž chov� jako sval. Pravideln� duševn� činnost, kreativn� přem�šlen� a učen� se nov�m 

věcem m� na schopnost učit se podstatně větš� vliv než biologick� věk. (Šer�k, 2009, s. 

189)

Jak jsme již psali v�še, starš� lid� maj� zkušenosti a strategie při řešen� probl�mů, kter� 

mnohdy mlad� člověk m�t nemůže. Jde o zkušenosti překonan�ch kriz�, životn�ch zklam�n�. 

Ale jako u všech ostatn�ch schopnost� a znalost� plat� – když se nevyuž�vaj�, vede to k jejich 

retardaci. Dle Beneše (2008, s. 90) je vzděl�v�n� starš�ch lid� na rozd�l od školsk�ho a 

profesn�ho vzděl�v�n� zcela dobrovoln�. Důležit� je, zda existuje odpov�daj�c� nab�dka pro 

potřeby seniorů. Pak nen� důležit�, zda se uč� každ�, ale jestli se každ�, kdo chce, učit mů-

že. 

Opakovaně bylo doloženo, že když stař� lid� studuj�, a tedy maj� jeden z jasn�ch spole-

čensky garantovan�ch programů, m�ně si vš�maj� existuj�c�ch obt�ž� st�ř�, l�pe je překon�vaj� 

a skutečně m�ně jsou nemocn�. Aktivita jim umožňuje st�vaj�c� bol�stky transformovat nebo 

eliminovat. Vzděl�n� přin�š� jedinci klady libovoln�ho věku. M� podobu duševn�ho omlaze-

n�, neutěšen� dychtivosti a star�m lidem odkr�v� svět s velkou svěžest�. I když vzděl�v�n� 

seniorů nevybavuje studenta seniora informacemi pro dob�v�n� světa, ale st�v� se procesem, 

kter� smysluplně kultivuje svůj čas. Dodejme, že tito senioři zapom�naj� na sv� pot�že, m�ně 

navštěvuj� l�kaře a t�m se st�vaj� pro společnost skutečn�m ekonomick�m př�nosem.. Ne-

mluvě o tom, že nejvyšš� devizou je spokojenost a radost starš�ch lid�, kterou ovšem vyč�slit 

nelze. (Haškovcov�, 1989, s. 152) Pro andragogiku je charakteristick� i to, že se zaj�m� o 

dospěl�ho člověka v cel�m průběhu jeho životn� dr�hy. To, jac� jsme tady a teď, je do znač-

n� m�ry ovlivněno i t�m, co všechno jsme až dosud prožili, ale i t�m co chceme ještě dos�h-

nout. Andragogika se v tomto ohledu liš� od pedagogiky, jej�ž objekt (d�tě, pubescent, adol-
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escent) je zejm�na v soustavě školsk� pedagogiky v�razně vymezen. (Bartoňkov�, Šimek, 

2002, s. 24)

Vzděl�v�n� seniorů je na rozd�l od školn�ho a profesn�ho dobrovoln�. Proto je ještě složi-

tějš� takov�ho člověka motivovat k aktivitě. U starš�ch lid� se přev�žně objevuje motivace 

s tr�ven�m voln�ho času. Motivem b�v� často touha po soci�ln�ch kontaktech, ale i snaha 

naj�t smysl života, zvl�d�n� tělesn�ch a psychick�ch  a soci�ln�ch změn, udržov�n� vlastn�ch 

sil. (Prus�kov�, 2005, s. 16-17) Při jak�koliv pr�ci se seniory bychom měli m�t na zřeteli, že 

člověk může b�t fyzicky z�visl� a z�roveň psychicky �plně autonomn� (Hrozensk� a kol,

2008, s. 38). Autonomie vlastně znamen� v�st život podle vlastn�ch pravidel, zůstat p�nem 

sv�ho chov�n� a způsobu života. V tomto smyslu se autonomie bl�ž� ke svobodě. Opakem 

autonomie je heteronomie, kter� spoč�v� v tom, že člověk je kontrolov�n, veden ostatn�mi 

ve všem, co se t�k� jeho života. (Pichaud a Thareauov�, 1998, s. 44)

Organiz�toři vzděl�vac�ch a kulturn�ch akc� pro seniory a nejen pro seniory, protože senioři 

navštěvuj� akce, kter� jsou určen� širok� veřejnosti, musej� ch�pat někter� specifick� potře-

by seniorů, jako jsou např�klad požadavky na velikost a um�stěn� informačn�ch tabul�, dosa-

žitelnost akce nebo slevy na vstupn�m. Aktu�ln�m probl�mem jsou - a to nejen pro seniory -

bari�ry, kter� jsou v dopravn�ch prostředc�ch i ve veřejn�ch budov�ch. Vyřešen� těchto 

omezen� by mělo b�t prim�rn�m �kolem st�tu v r�mci boje proti soci�ln�mu vyčleňov�n�

někter�ch skupin obyvatel. I při tvorbě vzděl�vac�ch programů je nutn� vych�zet 

z různorodosti dan� skupiny, neboť starš� lid� se odlišuj� jak psychikou a pozn�vac�mi 

schopnostmi, tak fyzickou zdatnost�. Hovoř� se o tzv. věkov�m mainstreamingu. Veřejn� 

instituce by měly realizovat sv� aktivity na z�kladě principu rovn�ch př�ležitost� a br�t při-

tom v potaz pozitivn� i negativn� dopady sv�ho působen� na určitou skupinu. (Šer�k,  2009, 

s. 195) Hetteš (2012, s. 25) o mainstreamingu mluv� jako o zlepšen� integrace potřeb všech 

věkov�ch skupin do procesu tvorby politiky. Starš�m osob�m může umožnit přisp�vat do 

společnosti stejně, jako to dělaj� jin� věkov� skupiny.

Věkov� mainstreaming by měly uplatňovat instituce vzděl�v�n�, mezi jejichž klienty patř� 

jedinci v seniorsk�m věku, to znamen� aplikovat nov� postupy a organizačn� řešen� a efek-

tivněji a specifičtěji využ�vat st�vaj�c� zdroje a techniky. Zcela nezbytn� je strukturovat 

a zpř�stupňovat informace tak, aby byly dostupn� a srozumiteln� všem potencion�ln�m př�-

jemcům a předešlo se př�padn� diskriminaci. (Šer�k, 2009, s. 195-196)
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3.2 C�le a funkce vzděl�v�n� seniorů

Ve st�ř� m� vzděl�v�n� jin� c�l. Při vzděl�v�n� seniorů by mělo j�t předevš�m o běžn� ži-

vot, senioři by se měli dozvědět to, co je jim v životě bl�zk� a to, co mohou v životě ještě 

využ�t. To souvis� ze znalost� potřeb seniorů, abychom zjistili, co je zaj�m� a vytvořili pro-

gramy šit� na m�ru. D�ky vzděl�v�n� dost�v� senior informace o děn� kolem něj. M� mož-

nost samostatně rozhodovat a neb�t z�visl� na sv�m okol�. Petřkov� a Čornaničov� (2004, 

s. 62) vych�z� ze skutečnosti, že c�lem edukace seniorů je rozvoj schopnost�, obohacen� 

znalost� a rozvoj osobnosti k seberealizaci. �sil� o seberealizaci ve starš�m věku nab�v� 

jin�ch rozměrů, klade větš� důraz na vnitřn� mysl činnosti a na duchovn� str�nku žit�. U 

mnoha seniorů se tato tendence  manifestuje pr�vě potřebou pozn�vat a učit se. V obdob� 

st�ř� se zvětšuje prostor pro voln� čas, nemus� vždy znamenat jen klid a odpočinek. Každ� 

činnost, tj. i z�jmov�, je nepochybně prospěšn�, neboť může akt�rovi přin�šet stejně tak 

inspiraci, povznesen� jako uklidněn.� (Haškovcov�, 1989, s. 140)

Funkce edukace seniorů můžeme rozčlenit do dvou hledisek. Podle prim�rn�ho c�le v�-

chovy a vzděl�v�n� a podle jej�ho specifick�ho zaměřen�. Prim�rn� orientac� rozum�me, že 

rozv�j� někter� z osobnostn�ch str�nek seniora, patř� sem funkce vzděl�vac�, kter� jsou za-

měřen� na z�sk�v�n� poznatků, informac� a osvojov�n� dovednost�. D�le sem pař� funkce 

kulturně kultivačn� zaměřen� na neust�l� rozv�jen� osobnosti prostřednictv�m uměn�, kultu-

ry, pohybov� v�chovy, pěstov�n� kon�čků, vlastně vše, co se t�k� volnočasov�ch aktivit. 

Jako posledn� je funkce soci�lně psychologick�, zaměřen� na udržov�n� přiměřen� kvality 

života v oblasti soci�ln�ch vztahů a psychick�ho rozvoje, a oddaluj�c� psychosoci�ln� ome-

zen�, kter� je se st�rnut�m spojeno. (Petřkov�, Čornaničov�, 2004, s. 64)

Smyslem a c�lem edukace seniorů zejm�na kultivace života a jeho obohacen�, d�le po-

chopen� v�vojov�ch �kolů seniorsk�ho věku a usnadněn� adaptace na změněn� způsob živo-

ta, kultivace života a jeho obohacen�, udržen� tělesn� i duševn� aktivity a nakonec pomoc při 

orientaci v dnešn� rychle se měn�c�m světě.  
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3.3 Formy vzděl�v�n� seniorů

V �vah�ch o edukačn�ch aktivit�ch seniorů je třeba poč�tat s faktem, že v nab�dce vzdě-

l�vac�ch organizac� tvoř� aktivity zaměřen� speci�lně na seniory v�raznou menšinu. Větši-

nou se senioři �častn� předn�šek nebo různ�ch aktivit, kter� jsou určen� pro dospělou popu-

laci jako celku. 

Dle Prus�kov� (2005, s.79) člen�me tři druhy vzděl�v�n�. Form�ln� vzděl�v�n� je školn�, 

instituciovan� a vede většinou k z�sk�n� form�ln�ch uzn�van�ch kvalifikac�ch a certifik�tů. 

Dalš� neform�ln� vzděl�v�n�, kter� ve větš� m�ře využ�vaj� i senioři, se v�že t�ž 

k c�levědom�mu z�měrn�mu vzděl�v�n�, kter� ale nevede k ucelen�mu školn�mu vzděl�v�n�. 

Přev�žně nen� ukončen� vyd�n�m ofici�ln�ch dokladů. C�lem neform�ln�ho vzděl�v�n� nejsou 

form�ln� kvalifikace, ale pozn�n� a řešen� probl�mů �častn�ků pomoc� vzděl�v�n�. Třet� in-

form�ln� vzděl�v�n� je učen� se ze zkušenosti, v r�mci každodenn� komunikace a soci�ln�ho 

života, pod vlivem masov�ch m�di�ch apod. Na rozd�l od form�ln�ho a neform�ln�ho vzdě-

l�v�n� nemus� b�t z�měrn�. Dokonce si ho nemus� vzděl�vaj�c� ani uvědomovat..(Prus�kov�, 

2005, s. 79-80)

Mezi starš�mi, tak jako mezi ostatn�mi lidmi, existuj� velk� rozd�ly v psychick�ch a ko-

gnitivn�ch schopnostech  a zručnostech, z�jmech a potřeb�ch. (Prus�kov�, 2005,  s. 16)

Proto nejde jednoznačně určit a ř�ct, že vzděl�vac� potřeby seniorů jsou stejn�, jak již bylo 

řečeno; je mnoho rozd�lů v jedinc�ch. Ke stejn�m znakům, tedy homogenn�m, patř�, že tato 

skupina nebo jej� většina je vyv�z�na z pracovn�ho procesu. Diferencovanost je d�na tako-

v�mi znaky, jako je dosažen� �roveň vzděl�n�, původn� profese, soci�ln� zařazen� 

v mikroklimatu rodiny, finančn� možnosti a osobn� celoživotn� zkušenosti. Pak pochop�me 

nezbytnost hledat rozmanit� specifick� vzděl�vac� formy různ�ho charakteru. M�hlpachr

(2004, s. 138) děl� formy vzděl�v�n� seniorů na Lidov� univerzity, Kluby aktivn�ho st�ř�, 

Akademie třet�ho věku a Univerzity třet�ho věku..

Lidov� univerzity – tato podoba vzděl�v�n� se osvědčila zejm�na ve skandin�vsk�ch 

a německy mluv�c�ch zem�ch. Starš� člověk absolvuje vzděl�vac� program spolu s mlad�mi 

posluchači. Pozitivn� na tomto vzděl�v�n� je zejm�na ovlivňov�n� a sbližov�n� dvou genera-

c�. Mlad� lidi vede k porozuměn� probl�mů v pokročil�m věku, starš� generace pak profituje 

z toho, že zůst�vaj� ve společnosti, kter� ji akceptuje. (M�hlpachr, 2004, s. 139)



UTB ve Zl�ně, Fakulta humanitn�ch studi� 31

Akademie třet�ho věku a Kluby aktivn�ho st�ř� – jsou v našich podm�nk�ch poměrně 

dobrou tradic�. Obě tyto formy uspokojuj� vzděl�vac� potřeby seniorů zejm�na v těch regio-

nech, kde nejsou vysok� školy. Akademie třet�ho věku jsou organizov�ny pod z�štitou růz-

n�ch organizac�ch, jsou to předevš�m neziskov� organizace a d�le instituc�ch jako jsou Do-

my kultury, Akademie J. A. Komensk�ho. Vyznačuj� se př�stupnost� v�kladu a přizpůsobo-

v�n�m obsahu m�stn�m potřeb�m a individu�ln�m z�jmům seniorů. (M�hlpachr, 2004, s. 139)

Kluby aktivn�ho st�ř� maj� podobn� posl�n�, ale na rozd�l od v�še uveden�ch forem se vy-

značuj� trvalejš�mi neform�ln�mi vztahy, rozv�jen�m osobn�ch z�jmů seniorů a uspokojov�-

n�m potřeby vz�jemn�ho kontaktu. Nab�zej� širokou paletu činnost�, např. besedy, v�lety, 

exkurze, vych�zky, kulturn� akce, sportovn� programy, ručn� pr�ce, společensk� hry apod. 

Dle Šer�ka (2009, s. 199) je to v Česk� republice nejrozš�řenějš� institucionalizovan� for-

ma sdružov�n� seniorů. Tyto kluby jsou zřizov�ny předevš�m org�ny m�stn� spr�vy, domovy 

důchodců, charitativn�mi organizacemi a podniky

Univerzity třet�ho věku U3V – jsou nejn�ročnějš�m způsobem vzděl�v�n� pro seniory. 

Jedn� se o ofici�lně uzn�van� instituce, kter� umožňuj� seniorům studium vysokoškolsk� 

�rovně v nejrůznějš�ch oborech. Zav�d� se podle možnost� př�slušn� vysok� školy a podle 

z�jmů z�častněn�ch seniorů. U n�s se realizuje tento typ studia v r�mci celoživotn�ho vzdě-

l�v�n�. (M�hlpachr, 2004, s. 139-140).

Rozhlasov� akademie třet�ho věku – je to zvl�štn� forma vzděl�v�n�, kterou v roce 1997 

vys�l� Česk� rozhlas 2 – Praha. Posluchači maj� př�ležitost absolvovat vzděl�vac� cykly růz-

norod�ho zaměřen� (historie, literatura, psychologie, botanika, soci�ln� komunikace apod.), 

přičemž v r�mci každ�ho cyklu zpracov�vaj� p�semn� pr�ce. �spěšn� absolventi obdrž� di-

plom. S těmito pořady je spojeno i mnoho dalš�ch aktivit např. z�jezdy, a setk�v�n� 

s lektory. (Šer�k, 2009, s. 198-199)

Rada seniorů Česk� republiky – zastřešuje vzděl�vac� aktivity. Občansk� sdružen� bylo 

založeno v roce 2005 dvan�cti člensk�mi organizacemi. Organizuje mnoh� aktivity přede-

vš�m v soci�ln� oblasti, poradenstv� a konzultac�. Poradensk� služby poskytuje i prostřednic-

tv�m sv�ch webov�ch str�nek. Kromě poradensk�ch služeb uskutečňuje i řadu volnočaso-

v�ch a edukačn�ch aktivit. (Šer�k, 2009, s. 201)

Vyjmenovali jsme zde jen ty nejrozš�řenějš� instituce, kter� působ� na našem �zem�. Po-

kud senior chce a nem� v�žnou přek�žku v naplňov�n� jeho vzděl�vac�ch a z�jmov�ch po-
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třeb, určitě si najde cestu k aktivitě, kter� mu přispěje k naplněnějš�mu životu a d� jin� roz-

měr tr�ven� důchodu. V praktick� č�sti se na tuto problematiku zaměř�me podrobněji. Bu-

deme zkoumat, jak senioři žij�, a to na slov�ck�ch vesnic�ch.
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II. EMPIRICK� Č�ST
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4 METODOLOGIE V�ZKUMU

4.1 V�zkumn� probl�m

V tomto v�zkumu se budu zab�vat probl�mem vzděl�vac�ch potřeb u seniorů na vesnici 

a jejich motivac�. Jak�m způsobem tr�v� svůj voln� čas, jestli maj� z�jem o vzděl�v�n� 

a když ano, jestli jim něco br�n� ve vzděl�v�n� se. D�ky pracovn�m zkušenostem se seniory je

pro mě tento probl�m zaj�mav� a aktu�ln�, nav�c se jedn� o seniory, kteř� žij� na vesnici

a tito senioři neb�vaj� často t�matem v�zkumů a pokud ano, tak jsou to v�zkumy kvantita-

tivn�. Z našeho pohledu senioři na vesnici svůj voln� čas věnuj� přev�žně sv�mu domu a 

zahr�dce, to je jejich nejobvyklejš� způsob tr�ven� času,  pokud jim to zdrav� dovol�. Ale i 

život na vesnici se měn� a mě zaj�m�, jak zde senioři žij�, jak� jsou jejich n�zory a č�m napl-

ňuj� voln� čas. V r�mci praktick� č�sti v�zkumu bylo postupov�no dle metodologie Miov-

sk�ho.

4.2 C�le v�zkumu

V empirick� č�st budu zkoumat, jak dnes žij� senioři na vesnici, kde nen� tak bohat� na-

b�dka aktivit pro seniory a jestli i něco aktivně podnikaj� pro to, aby se ve sv�m životě nad�-

le vzděl�vali jak�mkoliv způsobem. Douf�m, že tato bakal�řsk� pr�ce mi umožn� širš� a 

hlubš� pohled na seniory, kter� bere společnost jako lidi na odpočinku. Určitě by n�s senioři 

mohli v mnoha věcech obohatit a nal�zt cestu mezi generacemi. Jak� potřeby vlastně stař� 

lid� maj� a co je motivuje? Jak� jsou jejich hodnoty? Co si mysl� o sv� roli ve společnosti? 

Maj� ve sv�m věku nějak� v�znam pro společnost? Maj� z�jem o svět kolem sebe? Chtěj� se 

ještě něco naučit, nebo jim stač� to, co věd�? Tento v�zkum poodhal� životn� styl dnešn�ch 

seniorů na vesnici, pohled na sebe sama i to, jak vn�maj� společnost a  nakonec jejich př�n� a 

potřeby. 
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Hlavn� c�l v�zkumu

Hlavn�m c�lem tohoto v�zkumu je popsat, jestli senioři na vesnici maj� potřebu vzděl�vat 

se, co je k tomu motivuje a zjistit přek�žky ke vzděl�v�n� a jejich potřeb�m. 

D�lč� c�le v�zkumu

1) Pohled na životn� styl seniorů a aktivity.

2) Hodnoty seniorů.

3) Zjistit n�zor na postaven� seniorů v dnešn� společnosti.

4) Prozkoumat, jak vn�maj� sebe sama a jestli prož�vaj� důchodov� věk důstojně.

V př�loze č.1 je sch�ma rozhovoru pro respondenty s ot�zkami, kter� se skl�d� ze 

3 č�st�:

1. č�st obsahuje �vodn� ot�zky, kam patř� představen� v�zkumn�ka a jeho projektu, ujiš-

těn� o anonymitě, pož�d�n� o participaci na v�zkumu a pož�d�n� o souhlas nahr�vat roz-

hovor. V t�to č�sti jsou z�kladn� ot�zky o respondentovi (anamn�za).

2. hlavn� ot�zky, kter� nab�daj� dotazovan�ho, aby hovořil o t�matech tvoř�c�ch j�dro 

v�zkumu.

3. č�st tvoř� ukončovac� ot�zky. Uzavřen� rozhovoru by nemělo prob�hat ve spěchu. 

V t�to č�sti v�zkumn�k poděkuje respondentovi za čas s n�m str�ven�, vysvětl� dalš� 

směřov�n� v�zkumu a ujist� jej o dodržen� důvěrnosti a anonymity.

4.3 V�zkumn� soubor

K v�zkumu byla vybr�na oblast okres Hodon�n, tzv. moravsk� Slov�cko. V�zkum byl 

zaměřen na seniory z tohoto okresu, kteř� žij� na vesnici. Byla zvolena metoda prost�ho 

z�měrn�ho v�běru. Respondenti byli vybr�ni, aby naplňovali určen� krit�ria a současně sou-
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hlasili s �čast� ve v�zkumu. Aby byl v�zkum co nejobjektivnějš�, bylo zvoleno několik krit�-

ri�.

Krit�rium č.1 – Věk respondentů se bude pohybovat od 62 let a v�ce.

Krit�rium č.2  - Zkouman� budou muži i ženy. 

Krit�rium č.3 – Do v�zkumu budou vybr�ni aspoň tři respondenti ve věku 70 let a v�ce.

Krit�rium č.4 – Aspoň dva respondenti budou ž�t sami.

Pro naplněn� krit�ri� bylo osloveno šest respondentů, kteř� souhlasili s rozhovorem. R�da 

bych kr�tce představila samotn� respondenty, m�sto jmen budou uv�děna č�sla pro zachov�-

n� anonymity.

R1 – Respondent č�slo 1 je žena, kter� je osmdes�t šest let a z�kladn� vzděl�n�. Již mno-

ho let je vdova a žije sama v domě, kde ji každ� den navštěvuje a star� se o n� dcera. Nejdů-

ležitějš� je pro ni rodina, kter� ji d�v� l�sku, bav� ji pleten� a h�čkov�n�. Kvůli zdravotn�mu 

stavu už nechod� moc do společnosti a pokud ano, tak v doprovodu dcery, a to jsou pře-

v�žně rodinn� ud�losti. D�ky televizi a r�diu m� kontakt se světem.

R2 – Respondent č�slo 2 je žena, kter� je šedes�t čtyři let a m� středoškolsk� vzděl�n�. 

Sd�l� dům s manželem, kter� je důchodce, ale občas pracuje, a s dcerou a jej� rodinou, byd-

len� m� každ� rodina samostatn�. Tato žena se aktivně zapojuje do několika spolků a orga-

nizac�, sama organizuje za někter� spolek vzděl�v�n� pro seniory a nejenom pro seniory. 

V důchodu se nenud� a podle n� ještě nepřestala pracovat. Se samozřejmost� využ�v� všech-

ny dostupn� modern� informačn� technologie, kter� ale nemus� přin�šet jen to pozitivn�. Ve 

voln�m čase se věnuje hodně vnoučatům a šit�m a oprav�m slov�ck�ch krojů.

R3 – Respondent č�slo 3 je opět žena, kter� je šedes�t tři let, m� z�kladn� vzděl�n�, po 

čase si udělala školu pr�ce na profesi poštovn� doručovatelka. Žije v domě s manželem, 

r�da se star� o zahr�dku a vinohrad, jej� velkou l�skou jsou děti a vnoučata. Je st�le aktivn�, 
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�častn� se akc� ve vesnici, sportuje, r�da vař� a plete, a když ji něco zaj�m�, nev�h� a jede i 

do vzd�lenějš�ch m�st.

R4 – Respondent č�slo 4 je sedmdes�tilet� žena žij�c� s manželem v domě. Je vyučen� 

a v důchodu je už od sv�ch čtyřiceti let. Kvůli sv�mu zdravotn�mu stavu se nemůže věnovat  

všem sv�m kon�čkům, ale přesto r�da navštěvuje ve vesnici všechny akce, kter� jsou orga-

nizov�ny m�stn�mi spolky, hlavně z důvodu, že je člověk s lidma a pobav� se.

R5 – Respondent č�slo 5 je sedmdes�tilet� muž, kter� žije se svou manželkou v domě. 

M� středoškolsk� vzděl�n� a než onemocněl, tr�vil důchod velmi aktivně a to hlavně ve vi-

nohradu. Po nemoci nechtěl zůstat nečinn�, tak si našel nov�ho kon�čka a to je poč�tač, 

u kter�ho teď tr�v� většinu voln�ho času. Je velmi komunikativn� a př�telsk�, proto je 

u nich doma poř�d někdo, buď z rodiny nebo z př�tel.

R6 – Respondent č�slo 6 je muž, kter� m� sedmdes�t devět let, a je již mnoho let vdov-

cem. Žije s�m v domě, ale nedaleko m� dceru, kter� se o něho star�. Je vyučen� strojn� 

obuvn�k, ale cel� život pracoval na dolech. D�ky funkci kronik�ře, kterou i přes svůj věk 

st�le vykon�v�, je jeho největš� z�libou historie a děn� v obci. �častn� se ještě i osobně ně-

kter�ch aktivit, ale hlavně proto, aby mohl o těchto aktivit�ch sepsat čl�nek. Modern� tech-

nologie ho nel�kaj�, vše zapisuje ručně a do sešitů. Doma se star� o kr�l�ky a malou vinici. 

Kvůli horš�mu zdravotn�mu stavu r�d přes den odpoč�v�.

4.4 Rozhodnut� o technik�ch a metod�ch

V r�mci kvalitativn�ho zkoum�n� byl použit polostrukturovan� rozhovor s respondenty, 

v tomto př�padě se seniory z obc� v okrese Hodon�n. Tento typ v�zkumu jsem vybrala hlav-

ně z důvodu dovědět se hlouběji o životě, n�zorech a postoj�ch seniorů, kteř� žij� na vesnici. 

Rozhovory byly prov�děny v měs�c�ch lednu a �noru 2014 s již předem připraven�mi ot�z-
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kami, s respondenty v jejich dom�c�m přirozen�m prostřed� podle předem domluven�ho 

času. Polostrukturovan� rozhovor jsem zvolila hlavně proto, že mohu pokl�dat ot�zky ote-

vřen�, kter� je možn�  rozšiřovat, požadovat vysvětlen� a dotazovat se na dalš� ot�zky, kter� 

vy�st� z rozhovoru. Nahran� rozhovory, se kter�mi souhlasili respondenti jsem doslova pře-

psala a několikr�t podrobně prostudovala. Pro kvalitativn� v�zkum jsem použila metodu 

otevřen�ho k�dov�n� v r�mci zakotven� teorie, kde se přiřazuje k č�sti vět, nebo důležit�m 

f�z�m rozhovoru kl�čov� slovo nebo symbol a tyto se slučuj� do kategori�.
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5 ANAL�ZA DAT

Podrobn�m studiem všech jevů a k�dů se mi podařilo vytvořit kategorie, kter� pop�šu 

n�že. Jednotliv� data se budu snažit prol�nat konkr�tn�mi v�roky respondentů tohoto v�-

zkumu. Douf�m, že vznikne zaj�mav� teorie o způsobu života seniorů na vesnici.

Zde je přehled všech zjištěn�ch kategori�:

Č�slo kategorie N�zev kategorie

Kategorie č. 1 Hodnoty v životě seniorů

Kategorie č. 2 Vztah k tradic�m a folkloru

Kategorie č. 3 Mezigeneračn� solidarita

Kategorie č. 4 Starost o dům a zahradu

Kategorie č. 5 Mezi světem, technikou

Kategorie č. 6 Pozitiva a negativa v důchodu

Kategorie č. 7 Vn�man� rozd�ly mezi seniory na vesnici a ve městě

Kategorie č. 8 Motivace ke vzděl�n� a aktivit�m

Kategorie č. 9 Bari�ry ve vzděl�n�

Kategorie č. 10 Denn� činnosti a z�jmy

Kategorie č. 11 Navštěvovan� aktivity a vzděl�v�n�

Kategorie č. 12 Postaven� seniorů v dnešn� společnosti

Kategorie č. 13 Důstojn� prož�v�n� důchodu
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Kategorie č. 1 Hodnoty v životě seniorů

K�dy vedouc� ke kategorii: zdrav�, pohoda, pochopen� v rodině, klid, štěst�, takov� radost, 

děti, rekapitulace

Většina respondentů považuje za nejdůležitějš� hodnotu zdrav�. Souvis�  to přev�žně

s věkem, kdy se každ� už setkal se zdravotn�mi komplikacemi a t�m si uvědomuje hodnotu 

b�t zdrav�, m�ně omezen� a nez�visl�.

„Nejdůležitějš� je zdrav� a potom, když je člověk zdrav�, tak si může člověk ty hodnoty při-

způsobit zase sobě, že? V ž�dn�m př�padě pen�ze nejsou nejdůležitějš�….I když důležit� 

jsou, že?“ R5

„Tak pro mě hlavně zdrav� a pohoda a pochopen� v rodině a takov� věci.“ R6

Ve starš�m věku jsou důležit� hodnoty, kter� přin�š� spokojenost a harmonii. Člověk m� už 

po sv�ch životn�ch zkušenostech trochu jin� žebř�ček hodnot.

„Tak rodina, no zdrav�, štěst� a takov� radost. Je fakt, že se v�c věnuju třeba těm vnouča-

tům nebo r�da pletu, opravdu  teď m�m na to čas a klid a bav� mě to.“R3

„Takže v tom je nějak ten rozd�l, že člověk nějak tak rekapituluje, ale mysl�m si…že to nen� 

z obavy o smrt. Tak bych řekla, �vaha o cel�m tom koloběhu života od narozen� až do smr-

ti, jak to funguje a č�m d�l v�c se tak� zam�šl�m, to už je pak na takov� psychologick� �va-

hy. Čin a jak� důsledek to nese.“ R2
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Kategorie č. 2 Vztah k tradic�m a folkloru

K�dy vedouc� ke kategorii: p�če o kroj, nejobl�benějš� aktivita, starost o kroj, poř�zen� kro-

je, z�bava, dechovka, Šl�gr

Důsledkem toho, že byl v�zkum realizov�n na vesnic�ch moravsk�ho Slov�cka, maj� někteř�

senioři velmi bl�zk� vztah k tamějš�mu folkloru, kter� je zde st�le živ�. V dnešn�m nejist�m 

světě je důležit�, zachovat si nějak� tradice a ritu�ly, člověk v�, že někam patř�.

„Star�m se o kroj, poř�dili jsme si s manželem kroje, manžel vystupuje v muž�ck�m sboru, 

j� při něm tancuju, bav�me se (sm�ch)“ R3

„Pak uvařit a pokud nehl�d�m vn�čata zas tak je to starost nebo věnov�n� se kon�čkům, 

předevš�m p�če o kroj, zhotovov�n� krojov�ch doplňků, šit� a tak různě“ R2

„ To je teda vaše nejobl�benějš� aktivita?“ T

„ Ano, šit� a �pravy. Když z�sk�m nějak� doplněk, kter� nen� vhodn� co do velikosti, je 

třeba ho upravit, popř�padě vyčistit, přeš�t a r�da použ�v�m star� věci, kter� upravuju. 

Samozřejmě, když nen� dostupn� nějak� č�st, tak mus�m vyrobit novou.“ R2

V t�to oblasti je předevš�m starš�mi lidmi obl�ben� dechovka, s touto hudbou a stylem z�ba-

vy vyrůstali a maj� k n� siln� vztah.

„ Čtyřicet roků jsem hr�l v m�stn� dechov� kapele, kde jsem po celou dobu psal kroniku 

kapele. Nenech�m si uj�t malou chvilečku, abych si neposlechl dobr� dechovku, ať je to 

v televizi, v r�dii a to sam� fotbal.“ R6

„ A sem tam taky televize, nejobl�benějš� Šl�gr, co sleduje manželka, j� už su z teho do-

šl�grovan� (sm�ch).“ R5
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Kategorie č. 3 Mezigeneračn� solidarita

K�dy vedouc� ke kategorii: p�če o vnoučata, obohacen� se navz�jem, pomoc dětem, l�ska

v rodině, d�vat dětem, rodinn� akce, děti d�vaj� l�sku, ml�d� d�vaj� vnoučata.

Při rozhovorech jsem si všimla, že každ� respondent vzpomněl rodinu a vnoučata. Všichni 

s rodinou maj� kladn� až vřel� vztah a navz�jem si pom�haj�. Bylo zkoum�no jen p�r re-

spondentů a je to velk� shoda. Někteř� senioři pom�haj� hlavně s hl�d�n�m vnoučat, je to 

i t�m, že zde se ještě v�ce žije ve v�cegeneračn�ch rodin�ch. Nav�c ve vesnic�ch chyb� jesle 

a soukrom� školky, zde v�ce vypom�h� rodina, pokud je to možn�.

„R�no je to p�če o děti(vnoučata) vypravit do školy, popř�padě zav�st do školky.“ R2

„Je to velk� pomoc a př�nos pro tu rodinu, mysl�m si že….pak to ocen� ten, kter� žil někdy 

ve v�cegeneračn�m, nějak�m uspoř�d�n�m. To znamen� nejenom rodiče a děti, ale prarodi-

če popř�padě praprarodiče, takže ten si sv�ch rodičů a předků v�ž� a dovede jejich nab�d-

nut� pomoci využit. Zat�mco ti, kteř� žili třeba jen s rodiči a nikdy sv� bl�zk� nepotřebovali, 

tak si mysl�m, že to tak ani nedovedou ocenit.“ R2

„M�te dům, zahr�dku, děti, vnoučata?“ T

„No to ano, m�me slepice, kr�l�ků d�v�me děck�m. Když byly vnoučata menš�, tak jsme to 

tady m�vali furt na pr�zdnin�ch. Včil už s� velic�, tak už nepotřebuj�.“  R4

Senioři se asi snaž� hodně pom�hat dětem, pokud o to stoj�, na druhou stranu i oni přij�maj� 

od dět� určitou pomoc a potěšen� hlavně prostřednictv�m vnoučat. Ale asi to nen� všude tak 

idylick�, senioři někdy i přes sv� st�ř� vydržuj� sv� nezodpovědn� děti. 

„Jako je to fakt, že n�m ml�d� d�vaj� vnoučata.“ R3

„Protože… děcka mě maj� r�di, ať je to dcera nebo vnuk, nebo pravnuk… tu l�sku mě 

d�vaj�. A velik� l�sku!“ R1
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„Naše děcka n�s maj� všec� r�di a tam se všichni poř�d h�daj�, synovi plat� dluhy a kdyby 

nedojela jejich dcera a nedovezla jim j�dlo…..jsou na tom špatně.“ R6

Kategorie č. 4 Starost o dům a zahradu

K�dy vedouc� ke kategorii: pr�ce kolem domu, vinice, vztah k př�rodě, ne velk� hospod�ř-

stv�.

Z důvodu, že dotazovan� respondenti žij� na venkově a ve sv�m domě, o kter� se mus� něja-

k�m způsobem starat, jsou neust�le nuceni vyv�jet nějakou aktivitu. Nav�c obhospodařuj� 

většinou vinice a zahrady.

„M�me pole a vinohrad“ R3

„No r�no trochu poukl�z�m, jdu do obchodu, vař�m a potom jak je potřeba, v zahr�dce ve 

vinohradě, někdy na hřbitov jedu, jak kdy, někdy na besedu někde (sm�ch) to v zimě sp�š, 

v l�tě je pr�ca. Před naš�m v zahr�dce nebo v humně.“ R4

„R�no vst�v�m kolem sedm� hodiny a jelikož m�m ne velk� hospod�řstv�, p�r kr�l�ků, tak 

d�m kr�l�kom.“ R6

„Tak my jsme na to nuděn� neměli moc času, jak povid� manželka my jsme dost aktivně 

pom�hali starš� dceři ve vinici. Teho vinohradu oni maj� celkem dost, že tam nebyl nějak� 

čas na nudu.“ R5

„A j� se d�v�m na pt�čků, hen m�m budku, toš jim d�m osivo, co možu, tak jim tam 

d�m….J� m�m aj tu př�rodu r�da, idu aj ven se pod�vat na dvůr, jak tr�va roste, to mě 

bav�.“ R1
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Kategorie č. 5 Mezi světem, technikou

K�dy vedouc� ke kategorii: potřebuji tyto technologie, zneužit� internetu, komunikace 

s dětmi, z�bava u poč�tače, b�t mezi světem , technika mě moc nel�k�.

Někteř� respondenti si tyto technologie tak obl�bily, že je to pro ně n�plň času, nebo jim 

pom�haj� v dalš�ch aktivit�ch.

„Řekla bych,že si nedovedu představit život bez t�to modern� technologie, zvl�šť co se t�k� 

internetu, mobilu, použ�v�m hodně, protože k těm m�m aktivit�m patř� pr�ce v Orle a ve-

den� �četnictv� ve farnosti, takže j� potřebuji tyto technologie, ať už je to internet nebo 

mobil, při těchto dvoj�ch prac�ch.“ R2

„Vzhledem ke zdravotn�m probl�mům, z�jmů co kdysi b�valo, je celkem minimum, takže 

většinu času tr�v�m u poč�tače a tam se prostě bav�m různě.“ R5

„M�m mobila a poč�tač nem�m“ R4

„A pom�h� v�m nějak ve vašem  životě, nebo je to k dobru?“ T

„To v�š že ano, domluv�š se s děckama, co potřebuješ.“ R4

„J� nev�m jak bych to řekla. Mobil, tr�bu m�m, spor�k elektrick�.“ R1

„A pom�haj� v�m nějak�m způsobem?“ T

„No všecko mě pom�h�. Ať je to televiza nebo r�dio. Mezi světem su.“ R1

Na druhou stranu někteř� respondenti nemaj� z�jem o tyto technologie, nel�k� je to, je to 

přev�žně důsledkem vysok�ho věku.

„Bohužel mě nějak� t�to technika moc nel�k�, mobil m�m, to použ�v�m, ale že bych se 

zaj�mal o nějak� internet nebo poč�tače, nebo j� nev�m co, to mě nějak nel�k�, ale ačkoliv 

bych to r�d, ale osmdes�tka na krku, takže nějak� učen�, nebo z�sk�v�n� v t�to věci ani m 

on�.“ R6
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Kategorie č. 6 Pozitiva a negativa v důchodu

K�dy vedouc� ke kategorii: sam� pozitivn�, nen� stres z pr�ce, nic pozitivn�ho, volba času, 

spokojenost, m�ně starost� o zajištěn� rodiny.

Respondenti ve sv�m postaven� důchodce vid� přev�žně pozitiva. Ud�vaj� přev�žně to, že 

maj� klid a m�ně stresu.

„Je to takov� klid, bylo by potřeba, r�da bych, ale při tych vn�čatech a těch pol� a vino-

hrad a kytky, j� nev�m o cel� dům se starat.“ R3

„No j� su celkem spokojen�, nemožu si na nic stěžovat. Nen� už tolik starost� o zajištěn�, 

jak b�v�valo zajištěn� rodiny a takov�ch věc�.“ R6

„Pozitivn� v každ�m př�padě, že je čas a že si člověk ten čas može rozvrhnout podle svoj�ch 

př�n�, že nen� nik�m usměrňov�n a nebo d� se ř�ct ř�zen, časově.“ R5

„Pro mě vzhledem k tomu, že m�m dost aktivit a nemůžu si stěžovat, že se nud�m jak např�-

klad sl�ch�v�m od někter�ch důchodců, tak vzhledem k tomu si mysl�m, že je to sam� pozi-

tivn�, protože jenom pomyšlen� na to, že v minul�ch dob�ch byl stres, že bude uz�věrka, že 

něco nevyjde, že něco neodevzd�m v term�nu, tak taky mě nanejv�š hroz�, že nestihnu uš�t 

nějak� krojov� doplněk do nějak�ho plesu, ale jinak si mysl�m, že je to sam� pozitivn�. 

Prostě nic nemus�m, všecko jenom můžu.“ R2

Jako negativn�, co je potk�v� v důchodu vid� přev�žně zdrav�, kter� tak už neslouž� a ome-

zen� př�jem.

„ Jak bych ti to řekla, j� nev�m…no nic pozitivn�ho, su nemocn�, m�m cukrovku a špatně 

vid�m, byla jsem několikr�t s očima na operaci a nejsu s t�m spokojen� s těma očima.“ R4

„Negativn� je jedině př�jem, no. Když člověk chodil do pr�ce, tak ten př�jem byl podstatně 

jin� než je teďka důchod, no.“ R5
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Kategorie č. 7 Vn�man� rozd�ly mezi seniory na vesnici a ve městě

K�dy vedouc� ke kategorii: Je to o jedinci a př�stupu, v�ce př�ležitost�, nen� rozd�lu, stejn� 

důchody, nuda

Dotazovan� nevid� velk� rozd�ly ve stylu života ne vesnici a ve městě, mysl� si, že je to

i o př�stupu jednotlivce.

„Možn� rozd�l je a nemusel by b�t. Je to vždycky o jedinci a o př�stupu k t� situaci, to 

znamen�, že když ten jedinec ve městě si najde aktivitu, když nem� zahr�dku, nevěnuje se 

kroji, pokud nem� př�tele, zřejmě bude sedět tři čtvrtě dne u televize a stěžovat si jak je vše 

všechno nudn�. Když si najde senior kamar�da se stejn�m z�jmem, nemus� to b�t zrovna 

pr�ce na zahr�dce, nev�m, třeba v�lety do př�rody, čas od času zaplavat si, zaj�t si na vy-

ch�zku, na ryby, nebo zaj�t do č�t�rny, do knihovny, bude ten svůj pokročil� věk, tak jak na 

vesnici, pokud by jsme to srovnali tady s důchodcem, kter� od r�na kope ve vinici nebo na 

zahr�dce, oba bud� jako činn�.“ R2

„Ale nežij� jin�č, když m� mal� důchod tak žije tak jak na tej vesnici.“R1

„J� si mysl�m, že velk� rozd�l mezi t�m nebude. Potk�v�m se dost s tady temato seniorama, 

občas jezd�me za Mutěnice na Kohůtku pro tu vodu zdravou, tak tam dost jezd� nebo větši-

nou jezd� tito senioři. B�val� horn�ci z Dubňan a nebo v Hodon�ně co bydl�, a řekl bych, že 

je to t�měř stejn� ty z�jmy těchto seniorů, jestli je to na vesnici nebo Dubňany nebo Hodo-

n�n ve městě.“ R5

„Nedovedu popsat život ve městě, protože cel� život su na vesnici, takže těžko se na to mě 

odpov�d�.“ R6

Někdo si život ve městě spojuje s nudou, kter� se odv�j� z toho, že na vesnici je život aktiv-

nějš�, v�c pr�ce a starost� kolem domu. Naopak je i n�zor, že ve městě je v�c kulturn�ch př�-

ležitost� než na vesnici.

„J� si mysl�m, že se tam mus� nudit podle n�s (sm�ch). Když nemaj� zahradu a nic, tak 

chod� kolem těch dvoch světnic.“ R3
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„Ve městě je v�c těch př�ležitost�, s� tam divadla a barsco takov�, tady už nen� ani kino. 

Jedině, co poř�daj� nějak� estr�dy, divadla, co hraj� m�stn�.“ R4

Kategorie č. 8 Motivace ke vzděl�v�n� a aktivit�m

K�dy vedouc� ke kategorii: aktivity oddaluj� st�rnut�, člověk je s lidmi, pobaven�, nechci 

končit, nab�j�, z�hul na hlavu, doplňovat znalosti.

Motivac� seniorů ke vzděl�v�n� a aktivit�m je mnoho, rozdělila bych je na dvě č�sti. Motivy 

sp�še společensk� a soci�ln�, kter� vedou seniora k tomu, že se potk� s lidmi, užije si z�bavu 

a přestane myslet na sv� pot�že.

„Že je člověk s lidma, že se pobav�.“ R4

„Je to dobře, protože člověk když ostane doma, tak si mysl�, že je takov� nepotřebn�, ale 

když uvid�m, že jsou tam lidi o deset roků starš�, tak ještě si mysl�m, že s� aktivnějš� jak my 

a člověka to nab�j�.“ R3

„Že jednak se nauč� na to poč�tači a jednak dojdou do druh�ho kolektivu, kter� dř�v nezna-

li. D�vaj� si kontakty, mezi s sebou si pos�laj� maily, takže to nen� jenom o t� str�nce vzdě-

l�v�n�, ale i o str�nce soudržnosti, navazov�n� zn�most�, kontaktů.“ R2

Druh�m motivem je, že vzděl�v�n� a aktivity mohou dle seniorů odd�lit st�rnut�, protože 

mozek nenech�vaj� v klidu a dle nich je dost důležit� doplňovat si průběžn� znalosti.

„J� bych řekla, že lušt�m i kř�žovky i sudoku, ale řekla bych, že co mě nejv�c d�v� a co mě 

odd�l� možn� i to st�rnut�, tak jsou pr�vě tady ty aktivity. To znamen�, že člověk mus� něco 

zař�dit, vyř�dit, mezi t�m vypov� auto, nebo vypov� nějak� �častn�k z�jezdu a když to m� 

člověk všechno obtelefonovat, tak to je takov�, takov�, řeknu to laicky, takov� z�hul na 
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hlavu a nenech�v� mozek v klidu a burcuje ho poř�d, takže nevyp�nat, nevyp�nat. Sp�š mě 

vypovij� nohy, ale ta hlava asi ne, možn� to bude naopak(sm�ch).“ R2

„No tak to si mysl�m, že je to dost důležit�, protože tak nějak ustat a myslet si, že co jsem 

doteďka věděl, že mi to stač�, tak to je blbost. Je nutn� si neust�le si doplňovat takov� prů-

běžn� znalosti. Když někoho bav� něco odborn�ho, třeba tam se rozšiřovat. Řekl bych že je 

špatn� ř�ct, už m�m tolik let, tak už se nic nov�ho nebudu přiučovat, podle teho se taky j� 

chov�m.“ R5

Starš� lidi motivuje nav�c rodina a mohou to b�t i vnuci, kteř� mohou přin�st n�hled do no-

v�ch věc� v životě seniora.

„To dcera,kter� maluje a to mě, když tam přijde moc lid� a l�b� se jim to“ R1

„Když jste si ten poč�tač poř�dil, dělalo v�m to probl�m se s t�m naučit?“ T

„ Chvilku ano, to jsem prakticky podědil po vnučce, kter� dostala ze zaměstn�n� kvalitnějš� 

poč�tač a tento mě věnovala s t�m, že buď to d� do sběru nebo si to vezme děda. J� do t� 

doby jsem se o to k�r tak moc nezaj�mala pak, když jsem zjistil, co se na tom d� dělat, nebo 

co to obn�š� ta činnost kolem toho, tak … Ona poč�tala ta vnučka, že j� to odněkud zn�m, 

ale j� jsem tyto znalosti odnikud neměl. Oni tito mlad� v tom vyrůstali, tak j� jsem ji občas 

volal do pr�ce, abych ju tak jako povzbudil, většinou jsem ji ř�kal, pan� učitelko, zarazil 

jsem se na tom a na tom a ona mě musela radit (sm�ch)“ R5

Kategorie č. 9 Bari�ry ve vzděl�v�n�

K�dy vedouc� ke kategorii: vzd�lenost, vyrovn�n� se s handicapem, bolest nohou, pohodl-

nost, zdrav�.
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Nejčastějš� bari�rou ke vzděl�v�n� jsou zdravotn� pot�že, kvůli kter�m je senior v�ce upout�n 

doma a nem� t�mto tu možnost navštěvovat a �častnit se osobně vzděl�vac�ch i jin�ch akti-

vit. Dalš� nezanedbatelnou bari�rou �častnit se vzděl�v�n� nebo aktivit v okoln�ch městech 

je vzd�lenost. 

„Čas by byl, ale bolij� mě nohy, nemožu j�t nikam daleko pěšky, mus�m mět čagan, hůlku 

teda, nebo jedině s kolem. Tady na vesnici jedu s kolem, tak tam kde možu jet, jedu r�da.“ 

R4

„Hlavně ten zdravotn�, kdyby to bylo někde, což se d� těžko předpokl�dat, někde pobl�ž, 

kde bych se třeba t�m autem dostal, tak nev�h�m ani chvilku!“ R5

„Řekla bych po t� zdravotn� str�nce, handicap m�m. Dř�v jsem trpěla v ml�d� postižen�m 

doln�ch končetin, kter� m�m třikr�t po operaci. V současn� době jak je člověk starš�, tak 

vid� jak je to oproti jin�m postižen�m zanedbateln�, takže s t�m jsem se velice rychle vyrov-

nala a z�častňuji se n�vštěv koupaliště a aquaparků, s t�m jsem se vyrovnala. Co se t�k� 

vzd�lenosti a nepř�stupnosti… vzhledem tomu jak je obec um�stěna, tak j� bych řekla, že 

m�m moc r�da divadeln� představen�, operety, na opery až tak ne, ale nejbližš� m�sto je 

tady v Brně, proto jezd�m m�lo, snad jednou za rok. Ale teď jsme našli bližš� v Uhersk�m 

Hradišti, kr�sn� Divadlo, takže si mysl�m, že ta četnost se zv�š�. Co se t�k� handicapu, tak 

snad ne a co se t�k� vzd�lenosti tak tady to Divadlo sp�š…“ R2

Nikdo s respondentů neuvedl finančn� str�nku, je to možn� z důvodu, že vzděl�v�n� a aktivi-

ty v obci zajišťuj� přev�žně m�stn� spolky a poplatek je buď zanedbateln� nebo ž�dn�, sp�še 

zde hraje roli pohodlnost. Senioři už nemaj� povinnost, ale jen možnost.

„ Mysl�m si, že n�m nebr�nij� ani pen�ze, ale že se n�m někdy nechce. Je fakt, že jsme ta-

kov� pohodlnějš�.“ R3
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Kategorie č. 10 Denn� činnosti a z�jmy

K�dy vedouc� ke kategorii:  r�da sportuji, nem�m kon�čky, z�bava u poč�tače, pleten� 

a h�čkov�n�, z�jem o historii, jedn�n�, pořad v r�diu.

Z rozhovorů je zřejm�, že pokud byl senior aktivn� dř�ve, zůst�v� aktivn� i v důchodu a ve 

starš�m věku, kdy už tak nemůže.

„ J� se poř�d něč�m bav�m, r�da pletu, včil už teda tak ne, protože mě oči bolij�, už mě to 

pleten� tak nejde. Když něco, tak si sprav�m něco. Třeba svetr, d�m si na stůl, když se mě 

už nel�b�, tak si ho sprav�m, tak se teda bav�m.“ R1

„Na devět hodin su vypraven� do restaurace U orla, kde chod�m denně na oběd a tam 

m�me vždycky hodinku takov�, my tomu ř�k�me, že m�me jedn�n�, my stař� důchodci.“ R6

„Někdy i odpoč�v�m, ale peču, r�da vař�m, r�da sad�m kytky. Sportuju, r�da sportuju, 

plavu. Nejradši bych jezdila na dovolen�, ale na to teď moc n�ni.“ R3

Kvůli zdravotn�m pot�ž�m, nemohou někteř� respondenti dělat to, co měli r�di a bavilo je. 

Ale z�lež� na postoji a jak se člověk k probl�mu postav�.

„Co děl�te když m�te voln� čas? Co děl�te nejradši? M�te nějak�ho kon�čka?“ T

„Tak ani ne, j� špatně vid�m, tak chv�lu na televizu, nem�m nějak� kon�čky.“ R4

„Vzhledem ke zdravotn�m probl�mům, z�jmů co kdysi b�valo, je celkem minimum, takže 

většinu času tr�v�m u poč�tače a tam se prostě bav�m.“ R5

„A d�v�m se a posl�ch�m každ� den r�dio. To je moje, protože j� m�lo sp�m, sp�nek m�m 

nějak� špatn�. V jeden�ct hodin do jedn� je v r�diu pořad a tam sů různ� ot�zky a to mě 

hodně bav�, to je moje každ� den.“ R1
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Kategorie č. 11 Navštěvovan� aktivity a vzděl�v�n�

K�dy vedouc� ke kategorii: Univerzita třet�ho věku, n�vštěva m�stn�ch spolků, odborn� 

předn�šky, r�d si povykl�d�m s lidmi, duchovn� cvičen�.

Přev�žn� většina respondentů využ�v� aktivity a nab�zen� vzděl�v�n� m�stn�, kter� je nejl�pe 

dostupn� a je přev�žně pod z�štitou m�stn�ch spolků. Dle v�pověd� v rozhovorech jsou 

m�stn� spolky hodně aktivn� a zapojuje se do nich mnoho občanů.

„J� se zaj�m�m teda o tu historii,  tu kulturu, to mě velice bav�, ale jinak něco se zvl�šť 

učit, tak to ani n�. P�šu paměti co jsem prožil a všecko , co o tem v�m a hlavně je to zamě-

řen� po v�lce čtyřicet pět. To znamen� činnosti spolků, kter� spolek kdy byl založen�, jak 

se vyv�jeli až do současnosti.“ R6

„Chod�m jedině na paměť, Diaklub, Hornick� spolek a Invalidn� spolek.“ R4

„Tak co se tady z�častňuju, tak to jsou odborn� předn�šky vinařsk�, na ty chod�m tea pra-

videlně. Občas se dělaj� nějak� předn�šky třebas invalidů a důchodců, tak tam a měl jsem 

teda z�jem o tu, studium Univerzity třet�ho věku, ale s ohledem zas na ty moje zdravotn� 

probl�my jsem se tam nemohl přihl�sit do Kyjova, protože autem bych při nějak�ch špat-

nějš�ch povětrnostn�m podm�nk�ch se tam nedostal a autobusem, ta škola je um�stěna tam 

na kopci, tak tam bych se taky nedostal, nedošel bych tam.“ R5

Mladš� respondenti jsou ochotni cestovat a zaplatit za vzděl�n�, kter� je bav�.  

„Když mě bav� kroj, tak chod�m na předn�šky ohledně krojů. Toto je na vesnici, tak my to 

m�me �plně zadarmo. Ještě jsem jezdila s Janů na to duchovn� cvičen�, to se mus� zaplatit, 

ale snad na to zat�m m�me. A to je taky dobře, vzděl�vat se jako, ohledně, když je člověk 

věř�c�.“ R3

Jeden respondent organizuje kurzy a předn�šky pro seniory v obci. Dle zkušenost� je vždyc-

ky o vzděl�vac� aktivity z�jem. Možn� i proto, že zn� prostřed� a v�, o co je z�jem.
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„Navštěvuji Univerzitu třet�ho věku, kde prob�haj� i kurzy poč�tačov�, sama jsem asi dva 

vedla, tak si mysl�m, že je to velice pěkn�, když se tam sejde třeba deset seniorů a oni maj� 

jinak bych řekla, to je takov� dvoucestn� věc. Že jednak se nauč� na tom poč�tači a jednak 

dojdou do druh�ho kolektivu, kter� dř�v neznali.“ R2

„Pochopila jsem, že vy i organizujete nějak� kurzy pro seniory, jste aktivn�. Je probl�m 

sehnat tady na vesnici seniory na takov� nějak� kurz?“ T

„Ne. Mysl�m si, že o to z�jem maj�. A postupem času se zved� věkov� hranice. Zat�mco, 

dř�v se do toho pouštěli do pades�ti,tak teď se do toho pouštěj� od pades�ti. J� bych řekla, 

že je to �plně o sto procent ta laťka posunut�, je o to z�jem. Ve škole, kde to vedu, kde mě 

to veden�, už několikr�t dovolilo, je ve tř�dě dvan�ct poč�tačů  a to se vždycky naplnilo.“

R2

Kategorie č. 12 Postaven� seniorů v dnešn� společnosti

K�dy vedouc� ke kategorii: mor�ln� str�nka, mal� důchody, negativn� př�stup mlad�ch lid�, 

negativn� vliv m�di�.

Respondenti se vyjadřovali ke sv�mu postaven� ve společnosti velmi různorodě. Hlavně 

podle sv�ch zkušenost�. 

„J� to řeknu, mysl�m si, že si v�ž� společnost seniorů, že v posledn� době, dř�v když jsem 

byla mladš�, nebylo takto nějak�ch aktivit pro seniory, nebylo vidět, že by jezdili, teď se 

vr�t�m a dotknu ještě třeba postižen�ch lid�. A časem e to tak nějak…, že ti senioři.. třeba 

dneska v aquaparku potk�me zrovna…j� nev�m třeba šestn�ctiletou d�včinu se sedmdes�ti, 

osmdes�ti, devades�tiletou babičkou a mysl�m si, že to tak dř�v teda nebylo, že možn� i ti 

senioři se tak třeba styděli dost a nebylo takov�ch zař�zen�ch a j� si mysl�m, že jich společ-

nost vn�m� teda dobře. Moja odpověď je, že jich vn�m� dobře, že se vůči nim dobře star�, 

ot�zkou je ta finančn� str�nka, ale co do př�stupu a takov� t� mor�ln� str�nky si mysl�m, že 

je to v poř�dku.“ R2
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Několikr�t v rozhovorech zazněla myšlenka, že mlad� lid� nejsou tak tolerantn�, až s věkem, 

když si člověk uvědomuje že st�rne taky, je tolerantnějš� vůči seniorům.

„No ... aby si uvědomili ti mlad� lidi, že bud� taky stař�. My jsme si dělali na důchod a ti 

mlad�, aby si dělali taky na důchod, aby věděli, že bud� taky stař�. A aby ti mlad�, tych 

star�ch neodstrkovali, aby se měli všec� r�d.“ R1

„Mlad� nejs� tak tolerantn� jak my jsme byli, �ctu takov� nemaj� jak my jsme měli, to si j� 

mysl�m, podle mě. Že si tak nev�žij� ani osobn�ch věc�, my jsme tak šetř�vali, ti mlad� teď 

nejs� tak na šetřen� jak my. Nad�v�m vnukům furt, že si tak něco drah�ho kupuje (sm�ch) 

ř�k�, babi ani se mě neptejte, to st�lo moc peněz .“ R4

Různ� postoje a n�zory lid� ovlivňuj� m�dia. T�k� se to i pohled společnosti na seniory.

„Tak když se jenom pod�v�me na m�dia, jak tam tyto mlad� lidi mas�ruj�, tak v�m, kdo je 

pachatelem toho, že na n�s lidi starš�ho věku se h�že jenom šp�na,. Tam nen� slyšet klad-

nějš�ho hodnocen� když to vezmem od politiků, nebo od každ�ho, kdo m� možnost v těchto 

m�di�ch možnost vystupovat.“ R5

„No, nev�m toš pokud jsou nějak platn� pro tu společnost tak snad jo, ale nev�m jak bych to 

řekl. Každ� m� svůj n�zor, někdo by n�s star� nejradši zlikvidoval (sm�ch) , někdo m� po-

chopen�.“ R6

Kategorie č. 13 Důstojn� prož�v�n� důchodu

K�dy vedouc� ke kategorii: nemohu si stěžovat, moc dobře ne, hledat dobr� věci, hlubok� 

vzpom�nky, důležit� šetřit, z�lež� na povaze.

Respondenti ve sv�ch rozhovorech na toto t�ma reagovali kr�tk�m přem�šlen�m. Přev�žně 

spojovali spokojenost s t�m, že maj� ještě partnera a ned�vat se na věci negativně.
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„No dok�ď jsme dva tak ani ne, tu samotu. S manželem a děcka s� tady co chv�la, tu samo-

tu ani ne. A člověk jde mezi lidi, tak …“ R4

„Mysl�m si, že když je člověk zdrav�, ale mus� pro to taky něco dělat. Je dobře když sportu-

je, přem�šl� pozitivně, nemysl� na nemoci a nebo j� r�da sportuju, plavu a j� nev�m, zaj�-

m�m se o vn�čata, o děti, m�m r�da pěkn� dům, kde bydl�m, čistotu poř�dek. Takže si mys-

l�m, že z�lež� hodně na tych důchodc�ch, kteř�…je to aj povah�, někdo je furt takov� smut-

n� nebo furt nad�v�, j� si ale mysl�m, že nen� potřeba. Je to fakt, že s� životn� situace, kdy 

umře někdo v rodině.“ R3

„Je třeba v t�m vyšš�m věku hledat ty dobr� věci, v tom věku co se d� ještě dělat, a nebo  

kemu ještě pomoct a nebo taky napotvoru udělat (sm�ch). Tak prostě n� jenom sedět a vzly-

kat, mě bol� koleno a hodně je takov�ch to lid�, že on jenom svoj�ma probl�mama zatěžuje 

tych ostatn�ch, s takov�ma lidma j� se radši nest�k�m. Nejlepš� je s těma pozitivn�ma lidma 

se st�kat, než s těma takov�ma…zapškl�ma, to to j�…“ R5

Respondenti řeš� i ot�zku peněz, i když důchody nejsou vysok�, um� přev�žně dobře hospo-

dařit s t�m, co je. Přev�žně je to v�chovou a životn�mi zkušenostmi, dř�ve nebyla tak kon-

zumn� společnost, nekupovalo se tolik věc�, byl jin� životn� standart a priority.

„Tak mus� člověk dělat aby to stačilo. Můj tat�nek, možu to tam ř�ct? Nikdy všecky pen�ze 

neutrať, když budeš mět dvacet korun, koruna ti mus� vždycky zostat. Nesm�š utratit všecky 

pen�ze. Tak my jsme včil v důchodě, tak nesm�me všecky pen�ze utratit. Vždycky n�m mus� 

něco ostat na ten př�št� měs�c.“ R1

„ A velk�m př�nosem je to že dům ob�vaj� dvě rodiny a na inkaso se skl�d�me. Když žij� 

dva lid� a pokud by měli jenom důchody tak si z toho dovedu představit, i kdyby ten manžel 

do pr�ce nechodil.“ R2

Respondenti jsou přev�žně sm�řen� se sv�m životem a osudem, i když se jim vrac� vzpom�n-

ky.
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„No vzhledem k temu že už su třiadvacet roků vdovcem jak se ř�k�, tak vzpom�nky, pokud 

na ně je vůbec čas, s� dost hlubok� a někdy aj l�tostiv�, ale takov� je život.“ R6
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6 INTERPRETACE

V�zkum, kter� byl realizov�n v t�to pr�ci, měl za c�l zjistit, jak žij� senioři na venkově 

a zda je pro ně důležit� d�le se nějak�m způsobem vzděl�vat. Při v�zkumu a tvořen� ot�zek 

jsem se inspirovala knihou od Saka a Koles�rov� (Sociologie st�ř� a seniorů, 2012), kteř� 

prov�děli několik v�zkumů se seniory.

Při v�zkumu byla použita metoda polostrukturovan�ho rozhovoru se šesti respondenty. 

Respondenti byli vyb�r�ni tak, aby se pokrylo co nejširš� věkov� rozpět�, bylo zastoupen� 

mužů i žen, žij�c�ch s partnerem i bez partnera. Při oslovov�n� respondentů byly ochotnějš� 

ženy v�zkumu se z�častnit. I když se všechny rozhovory realizovaly v dom�c�m prostřed� 

seniorů, s t�m každ� souhlasil a bral tuto možnost jako nejlepš�, při rozhovoru byla u někoho

patřičn� mal� nervozita. Jedn�m z důvodů, proč se tato nervozita projevila, mohl b�t zapnu-

t� diktafon, s kter�m každ� souhlasil, ale mohl to b�t rušiv� element přirozen�ho rozhovo-

ru.

V�zkumem bylo objeveno třin�ct kategori�, kter� se slučuj� s hlavn� ot�zkou a d�lč�mi 

ot�zkami. Hlavn�m c�lem v�zkumu bylo zjistit, zda senioři maj� z�jem se nějak�m způsobem 

vzděl�vat, co je motivuje a jak� jsou bari�ry ke vzděl�v�n� se a k aktivit�m. Vych�zela jsem 

z kategorie č. 11 Navštěvovan� aktivity a vzděl�v�n�. Při rozhovorech se uk�zalo, že největ-

š�m realiz�torem a prostředn�kem ve vzděl�v�n� na vesnici jsou m�stn� spolky. Přev�žně 

mladš� senioři, u kter�ch nejsou ještě zdravotn� komplikace, doj�žděj� za vzděl�v�n�m do 

měst a jsou ochotn� i za vzděl�v�n� zaplatit. Kategorie č. 8 Motivace ke vzděl�v�n� a aktivi-

t�m, uk�zala, že i v seniorsk�m věku je mnoho důvodů, proč nezůst�vat pasivn�. Nejdůleži-

tějš� z motivů je kontakt s lidmi, z�bava a snaha nad�le si rozšiřovat st�vaj�c� 

i nov� znalosti. Bari�ry, kter� br�n� vzděl�v�n�, ukazuje kategorie č. 9 Bari�ry ve vzděl�v�-

n�. Zde nejv�c převažuj� zdravotn� komplikace, kter� přev�žně omezuj� pohyb a t�m i n�-

vštěvnost různ�ch instituc�, taky to může b�t pohodlnost, můžu, ale nemus�m. Dalš�m důvo-

dem je vzd�lenost, protože mnoho vzděl�vac�ch aktivit se realizuje ve městech a ty jsou už 

m�ně dostupn�. Kategorie č. 7 Vn�man� rozd�ly mezi seniory ve městě a na vesnici ukazuje, 

že senioři nevid� z�sadn� rozd�l, je to sp�še o jedinci, jak se sv�m časem nalož�, ve městě je 

větš� možnost kulturn�ch akc�.
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Prvn� z d�lč�ch ot�zek se zaměřila na styl života a aktivity seniorů. Zde vych�z�m 

z kategori�: Kategorie č. 2 Vztah k tradic�m a folkloru, kategorie č. 4 Starost o dům a za-

hradu, kategorie č. 5 N�zor na modern� informačn� technologie, kategorie č. 10 Denn� čin-

nosti a z�jmy. Rozhovory uk�zaly, že život seniorů na venkově ovlivňuje předevš�m bydlen� 

v domě a starost o něj, m�sto a tradice a neposledn� řadě styl života, jak� žil, než odešel do 

důchodu.

Při k�dov�n� rozhovorů mě překvapila mezigeneračn� solidarita, ze kter� jsem vytvořila

kategorii č. 3 Všichni respondenti kladou velk� důraz na rodinu a uk�zalo se, že to nen� 

jednostrann� z�ležitost, ale i ze strany dět� je bl�zk� vztah k seniorům. Kategorie č. 1 Důle-

žit� hodnoty, odpov�d� na druhou d�lč� ot�zku.V prvn� řadě si uvědomuj� hodnotu zdrav� a 

potřebu m�t klid a pohodu.

D�lč� ot�zku, kter� m� zjistit n�zor na postaven� seniorů ve společnosti, uv�d� kategorie 

č.6 Pozitiva a negativa v důchodu a kategorie č.12 Postaven� seniorů v dnešn� společnosti. 

Rozhovory ukazuj�, že postaven� seniorů ve společnosti vn�maj� celkem pozitivně a dokonce 

uv�děj� zlepšen� podm�nek, upozorňuj� na m�dia, kter� negativně ovlivňuj� předevš�m 

u mlad�ch lid� pohled na současn� seniory.

Na posledn� d�lč� ot�zku odpov�d� kategorie č. 12 Důstojn� prož�v�n� důchodu. Zde se 

z rozhovorů ukazuje, že z�lež� i na povaze každ�ho seniora, jak přistupuje ke sv�mu životu. 

.
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Z�VĚR

Tato pr�ce měla za c�l pochopit hlouběji život seniorů žij�c�ch na vesnici. V teoretick� 

č�sti jsme se věnovali obecně t�matu seniorů, různ�m aspektům st�ř� a st�rnut� a ve třet� 

kapitole jsme se zab�vali ot�zkou, proč je t�ma seniorů t�matem andragogů. Hlavn�m c�lem 

v�zkumn� č�sti bylo zjistit, zda senioři maj� vzděl�vac� potřeby, motivaci ke vzděl�v�n� a 

aktivit�m a bari�ry br�n�c� těmto potřeb�m.Dalš� d�lč� ot�zky byly:

- Pohled na styl života seniorů a aktivity.

- Hodnoty seniorů.

- Zjistit n�zor na postaven� seniorů v dnešn� společnosti.

- Prozkoumat, jak vn�maj� sebe sama a zda prož�vaj� důchod důstojně.

Vzhledem k tomu, že v�zkum byl prov�děn na mal�m vzorku respondentů, ned� se zo-

becňovat na celou populaci seniorů v oblasti moravsk�ho Slov�cka. Ale možn� něco napo-

v�d� o jejich životě. Senioři, kteř� byli aktivn� v průběhu sv�ho pracovn�ho života, maj�c� 

různ� z�jmy a kon�čky a průběžně se vzděl�vaj�c�, zůst�vaj� aktivn� i v seniorsk�m věku. 

Potřeba z�sk�vat nov� informace a nezůstat na m�stě u těchto lid� přetrv�v�, i když odejdou 

do důchodu. Takže motivace je celoživotn� př�stup a jak p�še Sak a Koles�rov� (2012, s. 

23) potenci�l st�ř� znamen�, že z cel� životn� dr�hy jsou pr�vě v t�to f�zi nejpř�hodnějš� 

podm�nky k využit� reflektovan�ch celoživotn�ch zkušenost� a v�sledků celoživotn�ho vzdě-

l�v�n� k pov�šen� vědom� v postoj�ch, n�zorech, hodnot�ch, světon�zoru i soci�ln� kompe-

tenci.

V�zkum uk�zal, že senioři na vesnici zůst�vaj� dlouho aktivn� a maj� mnoho z�jmů, 

i když aktivity ovlivňuje přev�žně zdrav� a věk. Seniorům na vesnici mnoho času zabere 

p�če o dům a zahr�dku, tato aktivita je br�na jako přirozen� souč�st dne. Jelikož byl v�-

zkum prov�děn v kraji, kde jsou vinice, i tato aktivita, jako je p�če o vinici, je celkem běžn�. 

Tento kraj je zn�m folklorem a různ�mi tradicemi, kter� ovlivňuj� i život seniorů. Folklor je 

zde br�n jako přirozen� souč�st života, kter� nab�z� mnoho kulturn�ch aktivit 

a d�v� možnost společensk�mu setk�n�, tak jako vesnick� spolky, do kter�ch jsou i senioři 

aktivně zapojeni. Velkou v�hu zde hraje rodina, vztahy s rodinou a vz�jemn� pomoc. 
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Předložen� v�zkum byla jen mal� sonda do života seniorů na vesnic�ch moravsk�ho Slo-

v�cka, zjistil, že na vesnici se čas nezastavil, že senioři jsou otevřen� nov�m věcem. Možn� 

je pro ně „hnac�m motorem“ neust�l� starost a p�če o svůj dům, zahradu a děti, to vše stoj� 

seniora velk� �sil�, ale d�ky těmto starostem se nad�le rozv�j�, chce se něco dovědět i naučit. 

V rozhovorech se uk�zalo, že senioři hojně navštěvuj� akce poř�dan� m�stn�mi spolky. Zde 

je otevřen� širok� oblast působen� pro andragogy a různ� vzděl�vac� instituce. Nejlepš�m 

způsobem, jak se dostat bl�ž k seniorům na vesnici by byla pr�vě komunikace s těmito spol-

ky, kter� se snaž� dělat program pro všechny věkov� skupiny m�stn�ch obyvatel. 
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SEZNAM POUŽIT�CH SYMBOLŮ A ZKRATEK

Apod.

Např.

Tzv.

A podobně.

Např�klad.

Takzvaně.

Tj. To je.
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PŘ�LOHA P I: SCH�MA ROZHOVORU

1. �vod:

- V�zkumn�k se představ� respondentovi.

- Vysvětl�, proč děl� s respondentem rozhovor.

- Ujist� respondenta, že rozhovor bude anonymn�, nikde se nebude vyskytovat jeho 

prav� jm�no.

- Pož�d� o souhlas s poskytnut�m dat a pož�d� o nahr�v�n� rozhovoru.

- Pokud respondent souhlas� s nahr�v�n�m, zapne diktafon a ještě jednou pož�d�

o souhlas s poskytnut�m dat.

- Anamnéza:
- Pohlav�
- Věk
- Dosažen� vzděl�n�
- Kde žijete? Byt, dům
- S k�m sd�l�te dom�cnost?
- Jak� profesi jste se věnoval(a) v produktivn�m věku?

2. hlavn� rozhovor: 

Hlavn� c�l

- Vn�m�te nějak� rozd�ly mezi seniory ve městě a na vesnici? Jak�?

- Mysl�te si, že je důležit�, aby se senioři nějak�m způsobem vzděl�vali, proč?

- �častn�te se nějak�ch aktivit osobně a když ano, č�m v�s obohacuj�?

- Co v�s motivuje k tomu, abyste č�st sv�ho času tr�vil vzděl�v�n�m?

- Je nějak� důvod, kter� v�m br�n� v �časti na aktivit�ch pro seniory, kter� se nab�z� 

ve vašem okol�?

- Pokud by bylo na v�s, jak� druh vzděl�v�n� by jste si vybral, aby v�s něč�m naplňo-

valo?
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D�lč� c�le

1. Pohled na styl života seniorů a aktivity.

1) Popište mi pros�m v�š typick� den.

2) Co byste označil jako vaši typickou aktivitu, co děl�te ve vašem voln�m čase

nejraději?

3) Přin�š� v�m důchodcovsk� věk něco pozitivn�ho či negativn�ho, co nebylo 

v dř�vějš�ch f�z�ch života?

4) Jak� m�te vztah k modern�m informačn�m technologi�m? 

Použ�v�te něco a proč?

2.Hodnoty seniorů

1) Jak� hodnoty jsou pro v�s nejdůležitějš�?

2) Existuj� t�mata, kter� v�s začala zaj�mat až ve starš�m věku?

3. Zjistit n�zor na postaven� seniorů v dnešn� společnosti.

1) Jakou roli maj� senioři v dnešn� společnosti podle vašeho n�zoru?

2) Domn�v�te se, že si je společnost vědoma hodnoty st�ř�?

3) Mysl�te si, že senioři mohou b�t společnosti užitečn� a jak?

4.Prozkoumat, jak vn�maj� sebe sama a jestli prož�vaj� důchod důstojně. 

4) Poskytuje v�m důchod zabezpečen� vašich potřeb?

5) Pociťujete někdy samotu?

6) Jak se c�t�te jako senior?

Je něco č�m byste chtěl tento rozhovor doplnit, co v�m připad� důležit� ř�ct nebo se na 

něco zeptat?
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3) Z�věr rozhovoru

- poděkovat za čas str�ven� s n�m.

- vysvětlit, jak se nalož� se zaznamenan�m rozhovorem.

- ujistit respondenta, že rozhovor byl důvěrn� a jeho anonymita bude zachov�na.
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PŘ�LOHA II. ROZHOVOR S RESPONDENTEM Č. 5

Respondent č: 5 muž, 70 let

T. Souhlas�te s nahr�v�n�m rozhovoru?

R. Ano.

T. Jak� m�te dosažen� vzděl�n�?

R. Středoškolsk� s maturitou.

T. S k�m sd�l�te dom�cnost? 

R. S manželkou.

T. Jak� profesi jste se věnoval v produktivn�m věku?

R. Cel� život jsem pracoval u v�roby stavebn�ch hmot, v�cem�ně v cihl�řsk�m oboru. 

T. Mohl byste mi popsat, jak prob�h� v�š typick� den? 

R. Vzhledem ke zdravotn�m probl�mům, z�jmů co kdysi b�valo, je celkem minimum, takže 

většinu času tr�v�m u poč�tače a tam se prostě bav�m různě. A sem tam taky televize, ne-

jobl�benějš� Šl�gr, co sleduje manželka, j� už su z teho došl�grovan� (sm�ch) . Tuto ot�zku 

mě dost pokl�dala i obvodn� l�kařka, jestli se nenud�m jak su v důchodu. Tak my jsme na to 

nuděn� neměli moc času, jak povid� manželka my jsme dost aktivně pom�hali starš� dceři ve 

vinici. Teho vinohradu oni maj� celkem dost, že tam nebyl nějak� čas na nudu. 

T. A vaše nejobl�benějš� aktivita teď? Asi v�m při nějak�ch aktivit�ch br�n� zdrav�, tak ne-

jobl�benějš� je u toho poč�tače? 

R. No d� se ř�ct, že většinu času tr�v�m u poč�tače a zab�v�m se různ�m no... Nejm�ň sledu-

ju politiku, ta mě už taky d�vno přešla a jinak prostě všehochuť no. Od věc� aj třeba 

v Bazošu n�kup, prodej, t�m se zab�v�m a různ�m tady těm starš�m důchodcům jak su j� 

zabezpečuji různ� prodeje tady přes ten bazar. No i j� s�m občas něco nakoup�m nebo na-

b�dnu, to co už doma nen� k ničemu a někomu to ještě može sloužit, tak … nejedn� se mě o 

v�dělečnou činnost, sp�š o takov� z�bavu, no. 

T. A přin�š� v�m v�š důchodcovsk� věk něco pozitivn�ho nebo negativn�ho co za mlada 

nebylo? 
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R. Pozitivn� v každ�m př�padě, že je čas a že si člověk ten čas može rozvrhnout podle svo-

j�ch př�n�, že nen� nik�m usměrňov�n a nebo d� se ř�ct ř�zen, časově. A to druh� bylo? 

T. To negativn�.

R. Negativn� jedině je př�jem, no. Když člověk chodil do pr�ce tak ten př�jem byl podstatně 

jin� než je teďka důchod, no. 

T. Vn�m�te nějak� rozd�ly mezi seniory ve městě a na vesnici? Jestli si mysl�te, že žij� jinak 

ve městě senioři než na vesnici? 

R. J� si mysl�m, že velk� rozd�l mezi t�m nebude. Potk�v�m se dost s tady tematoto senio-

rama, občas jezd�me za Mutěnice ke Koh�tku pro tu vodu zdravou, tak tam dost jezd� nebo 

většinou jezd� tito senioři. B�val� horn�ci z Dubňan a nebo v Hodon�ně co bydl�, a řekl bych, 

že to je t�měř stejn� ty z�jmy těchto seniorů, jestli je to na vesnici nebo Dubňany nebo Ho-

don�n ve městě.

T. Mysl�te si, že je důležit�, aby se senioři, i když jsou starš�, nějak�m způsobem vzděl�vali 

nebo nějak aktivně tr�vili čas? 

R. No tak to si mysl�m, že je to dost důležit�, protože tak nějak ustat a myslet si, že co jsem 

doteďka věděl, že mi to stač�, tak to je blbost. Je nutn� si neust�le si doplňovat takov� prů-

běžn� znalosti. Když někoho bav� něco odborn�ho, třeba tam se rozšiřovat. Řekl bych že je

špatn� ř�ct, už m�m tolik let, tak už se nic nov�ho nebudu přiučovat, podle teho se taky j� 

chov�m. 

T. �častn�te se osobně nějak�ch aktivit pro seniory nebo nějak�ch předn�šek? 

R. Tak co se tady z�častňuju, tak to jsou odborn� předn�šky vinařsk�, na ty chod�m tea 

pravidelně. Občas se dělaj� nějak� předn�šky třebas invalidů a důchodců, tak tam a měl jsem 

teda z�jem o tu, studium Univerzity třet�ho věku, ale s ohledem zas na ty moje zdravotn� 

probl�my jsem se tam nemohl přihl�sit do Kyjova, protože autem bych při nějak�ch špatněj-

š�ch povětrnostn�m podm�nk�ch se tam nedostal a autobusem, ta škola je um�stěna tam na 

kopci, tak tam bych se taky nedostal, nedošel bych tam. 

T. A co v�s nejv�c l�kalo na tom studiu t� Univerzity třet�ho věku?

R. Mě to bylo celkem jedno, ale zapojit se do takov� nějak� vedlejš� činnosti. Mě by to bylo 

fuk, kdyby tam bylo třeba zahradnictv�, nebo tady to vinařstv� a nebo i co se t�k� průmyslu 

a nebo i ekonomiku



UTB ve Zl�ně, Fakulta humanitn�ch studi� 69

T. Jako že by v�s zaj�malo všecko? Neměl jste nic vyhraněn�?

R. Vyhraněn� n�.

T. Co v�s nejv�c l�kalo jezdit na tu Univerzitu? Zapojit se do něčeho, něco se dovědět? 

R. To už jsem vzpom�nal, že su ten, kter� nechce končit, t�m co už v�m, že mě to stač�, to 

n�.

T. Jak� důvod v�m br�n� �častnit se těchto akc�, co jsem slyšela, asi to zdrav�?

R. Hlavně ten zdravotn�, kdyby to bylo někde, což se d� těžko předpokl�dat, někde pobl�ž, 

kde bych se třeba t�m autem dostal, tak nev�h�m ani chvilku.

T. Sp�š ta vzd�lenost a to zdrav�? 

R. No, kdybych tam musel t�m autobusem, tak ta gymn�zka je tam na kopci, tam jak je kino 

př�rodn�, tam j� bych se nedostal.

T. A pokud by bylo na v�s, kdybyste byl �plně zdrav� a byl tady v tom důchodcovsk�m 

věku, měl jste času hodně. Co by v�s nejv�c bavilo? Čeho se �častnit, nebo jak� vzděl�vac� 

aktivita, co by v�s nejv�c l�kalo?

R. Tak prakticky, to co jsem cel� život dělal, v�roba stavebn�ch hmot, ve stavebnictv�. To 

byla moje profese, tak tam ty znalosti se � ř�ct, že rozšiřuju, trvale, jako st�le, nevypadl jsem 

ani t�m, že jsem odešel do důchodu.

T. A jak�m způsobem si ty znalosti rozšiřujete?

R. Tak je technick� literatura a nebo dcera v tomto oboru děl� poř�d, tak mě ty novinky 

odsud nos� a poč�tač je taky k dispozici. 

T. Ř�kal jste, že použ�v�te poč�tač, jak� m�te n�zor na tyto modern� technologie, mobily, 

poč�tače, internet? Mysl�te si, že to může důchodcům něco d�t?

R. V každ�m př�padě, kdyby to nic ned�valo, tak to vypnu a vůbec se k tomu nebudu vra-

cet.

T. Když jste si ten poč�tač poř�dil, dělalo v�m to probl�m se s t�m naučit? 

R. Chvilku ano, to jsem prakticky podědil po vnučce, kter� dostala ze zaměstn�n� kvalitnějš� 

poč�tač a tento mě věnovala s t�m, že buď to d� do sběru nebo si to vezme děda. J� do t� 

doby jsem se o to k�r tak moc nezaj�mal a pak, když jsem zjistil, co se na tom d� dělat, nebo 
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co to obn�š� ta činnost kolem toho, tak … Ona poč�tala ta vnučka, že j� to odněkud zn�m, 

ale j� jsem tyto znalosti odnikud neměl. Oni tito mlad� v tom vyrůstali, tak j� jsem ji občas 

volal do pr�ce, abych ju tak jako povzbudil, většinou jsem ji ř�kal, pan� učitelko, zarazil jsem 

se na tom a na tom a ona mě musela radit (sm�ch).

T. Tak vnučka v�s motivovala?

R. Ano, ona mě řekla tady ty z�kladn� znalosti, ale jinak s�m. Prostě ona žila v domněn�, že 

j� všechno zn�m, ale odkud ale? 

T. Jak� jsou pro v�s v důchodu důležit� hodnoty? Co je pro v�s nejdůležitějš�?

R. Nejdůležitějš� je zdrav� a potom, když je člověk zdrav�, tak si může člověk ty hodnoty 

přizpůsobit zase sobě, že? V ž�dn�m př�padě pen�ze nejsou nejdůležitějš�….I když důležit� 

jsou, že?

T. Mysl�te si, jakou roli maj� senioři v dnešn� společnosti? Uzn�v� je dnešn� společnost, mla-

d� lidi, m�te osobn� zkušenost? 

R. Tak když se jenom pod�v�me na m�dia, jak tam tyto mlad� lidi mas�ruj�, tak v�m, kdo je 

pachatelem toho, že na n�s lidi starš�ho věku se h�že jenom šp�na. Tam nen� slyšet kladněj-

š�ho hodnocen�, když to vezmem od politiků, nebo od každ�ho, kdo m� možnost v těchto 

m�di�ch možnost vystupovat.

T. Mysl�te, že nen� kladn� hodnocen� na seniory? 

R. Ano, ano, protože podle mě to připad�, že tito lid� už nemaj� pro to hospod�řstv� ž�dn� 

př�nos, takže by bylo lepš�, kdyby už tady nebyly.

T. Takže zatěžuj� ekonomiku?

R. Ano. 

T. Ale třeba lidi ve vašem okol�, mysl�te si, že se k důchodcům stav�, že už jsou k ničemu? 

R. Z�lež� na věku, toho kdo se k těm seniorům vyjadřuje. Když s� to mlad� lidi, většinou je 

to negativn� hodnocen�, co vy už tady chcete? Zavaz�te. A č�m je ten člověk starš�, dejme 

tomu čtyřicet a v�c, tak on už si to prakticky prom�t�, že on už nem� tak daleko do toho 

seniorsk�ho věku, tak už ty řeči jsou um�rněnějš�. Ale měl by si každ� z těch mlad�ch lid� 

uvědomit to, že pokud ho nezajede vlak, nebo nějak� jin� nehoda, tak bude taky senior. 

T. Mysl�te si, že senioři mohou b�t pro společnost ještě nějak užitečn�? 
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R. Tak kdybych to vzal jenom podle tady toho Hovoransk�ho spolku, těch invalidů a dů-

chodců, tak určitě. Je to tu prakticky největš� organizace v Hovoranech, nepolitick� organi-

zace, kde teda celoročně je jak�si pl�n, podle teho se to v�cem�ně ř�d� a je to jak odborn�  

činnost, tak z�jmov� činnost a tito lidi, j� si mysl�m, že je lepš� aby něco tvořili nebo dělali, 

než seděli doma u televize, že? Oni jezd� na kolech, na v�lety, prostě je tam vzhledem 

k tomu věku a možnostem fyzick�m a psychick�m je tam takov� z�bava , no.

T. Poskytuje v�m důchod zabezpečen� všech vašich potřeb, jako finančně? 

R. Tak..ned� se ř�ct, že to, co bych všechno chtěl, si mohu dovolit, tak ale to tak nejde, mu-

s� se to br�t tak nějak s rozumem. Když na to nem�m okamžitě, tak počk�m, no.

T. Pociťujete někdy samotu v důchodu? 

R. To ani ne, my tady m�me, zp�v�v�me spolu a ještě m�me psa. Takže samotu n�!

T. Jak se c�t�te jako senior, je v�m dobře v tomto postaven�? 

R. Tak c�til bych se velmi dobře, pokud bych neměl tyto zdravotn� probl�my a ty se, j� se 

snaž�m jim nějak předch�zet, uh�bat, ale pokažd� to nejde, no. Teď vemme ty narozeniny, 

j� jsem dělal všechno pro to, aby to prošlo. J� jsem ani k tomu doktorovi do jist� m�ry ani 

nemusel, ř�kal, nen� to tak s vama zl�, ale bylo, dospělo to k tomu, že…Tak jinak tak, po-

kud by to bylo..on třeba můj sused, tady do vrchu do kopca, ten když se sejdem tak napl�k� 

nad t�m, že už jsme stař� a že brzo umřem a tak. No ale to je přece každ� v temto věky a 

proč bych z teho dělal takov� nějak�…

T. Tak to už je asi o povaze toho člověka 

R. Naše děcka n�s maj� všec� r�di a tam se všichni poř�d h�daj�, synovi plat� dluhy a kdyby 

nedojela jejich dcera a nedovezla jim j�dlo.., jsou na tom špatně. Tak to n� že bych juchal, že 

m�m už sedmdes�t, ale tak to prostě je, to je všude, to, to beru sp�š takto. Je třeba v t�m 

vyšš�m věku hledat ty dobr� věci, v tom věku co se d� ještě dělat, a nebo kemu ještě pomoct 

a nebo taky napotvoru udělat (sm�ch). Tak prostě n� jenom sedět a vzlykat, mě bol� koleno 

a hodně je takov�ch to lid�, že on jenom svoj�ma probl�mama zatěžuje tych ostatn�ch, 

s takov�ma lidma j� se radši nest�k�m. Nejlepš� je s těma pozitivn�ma lidma se st�kat, než 

s těma takov�ma..zapškl�ma,to to j�..

T. Něco byste r�d doplnil k tomu rozhovoru, něco jste zapomněl ř�ct, na něco jste 

si vzpomněl? 
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R. No tak ani ne.

T. Děkuji v�m moc za rozhovor a za v�š čas str�ven� př�jemně a mějte se hezky, na shleda-

nou.
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BARTOŇKOV�, Hana a Dušan ŠIMEK, 2002. Andragogika. Univerzita Palack�ho 

v Olomouci.  ISBN 80-244-0394-3.

Tento text je rozš�řen�m předešl�ho sylabu „Z�klady andragogiky“, ale st�le zůst�v� pou-

h�m uveden�m do vybran�ch probl�mů andragogiky. Autoři se snaž� popsat pojet� 

andragogiky, aby bylo užitečn� pro praxi. Popisuj� zde z�kladn� pojmy andragogi-

ky, kter� už byly několikr�t řečen�, nicm�ně, nejsou st�le jednoznačn� odpovědi na 

tyto ot�zky.

BENEŠ, Milan, 2008.  Andragogika.  Praha: Grada.  ISBN 978-80-247-2580-2.

Předmětem t�to publikace je andragogika v cel�m sv�m rozsahu. M�ně se zaměřuje na z�-

jmov� a občansk� vzděl�v�n�. Většinou se jedn� o text teoretick�ho charakteru, 

kter� se snaž� uk�zat celkov� pohled na v�voj andragogiky. Zaměřuje se na r�mco-

v� předpoklady andragogick� činnosti, tedy na jejich historick�, kulturn�, soci�ln�, 

politick�, organizačn� a institucion�ln� podm�nky.

GIDDENS, Antony, 1999.  Sociologie.  Argo.  ISBN 80-7203-124-4.

Tato velk� kniha se zab�v� snad všemi aktu�ln�mi probl�my dnešn�ho světa a společnosti. 

Autor každ� probl�m, kter� poj�m� ze sociologick�ho hlediska, rozeb�r� vždy 

v určit� kapitole. Dohromady je zde 21 kapitol, ve kter�ch si najde každ� čten�ř, to 

co potřebuje. Kniha je velmi čtiv� a je určena jak pro nejširš� veřejnost, tak

i pro studenty.

GREGOR, Ota, 1983.  St�rnout, to je kumšt.  Praha: Olympia.  ISBN

Tato kniha seznamuje s nejnovějš�mi fyziologick�mi, psychologick�mi a dalš�mi poznatky o 

st�rnut� a st�ř�. Autor vložil sv� odborn� znalosti i schopnost poutavě předn�šet do 

t�to publikace. Př�stupn�m a srozumiteln�m způsobem dok�že i nezasvěcen�mu 



laikovi vysvětlit podstatu z�zraku, jak si uchovat duševn� svěžest a tělesnou odol-

nost, stř�zliv� �sudek a schopnost odol�vat stresu. 

GRUSS, Peter, 2009.  Perspektivy st�rnut�.Praha: Port�l.. ISBN 978-80-7367-605-6.

Kniha hled� odpovědi na ot�zky st�rnut� z pohledu v�vojov� psychologie, evolučn� biologie, 

medic�ny, gerontologie, politologie a andragogiky. Autoři představuj� vědecky fun-

dovan� teorie a n�hledy, kter� překvapivě posouvaj� zaběhl� n�zory a perspekti-

v�ch pro st�rnouc� populaci

HAŠKOVCOV�, Helena, 1989. Fenom�n st�ř�. Praha: Panorama. ISBN 80-7038-158-2.

Na mnoho ot�zek se v t�to knize t�že a hled� k těmto ot�zk�m odpovědi gerontoložka a 

naše předn� odbornice v psychologii st�ř� a thanatologii. Zab�v� se hlavně ot�zkou 

jak st�ř� un�st jak un�st osamělost, ztr�tu programu, vlastn� bezmoc atd. Text je 

určen pro všechny, kteř� si aspoň některou ot�zku o st�ř� položili. Je to odborn� 

text, ale napsan� pro nejširš� veřejnost.

HETTEŠ, Miloslav, 2012. St�rnutie spoločnosti. Bratislava: Vysok� škola zdravotnictv� a 

soci�lnej pr�ce sv.Alžbety. s. 244.

Tato studie m� za c�l pokusit se vysvětlit pojmy st�rnut� a st�ř�, v�znam důstojn�ho st�ř� a 

nutnost mezigeneračn� solidarity za �čelem celospolečensk�ho blaha. Nav�c se ne-

snaž� jen pouk�zat na tyto probl�my, ale navrhuje možn� postupy. Studie m� hlav-

ně sloužit soci�ln�m pracovn�kům.

HROZENSK�,Martina a kol. 2008. Soci�lna pr�ca so starš�mi ľudmi. Osveta.  ISBN 978-

80-8063-282-3.

Autoři tuto publikaci určuj� předevš�m pro odbornou veřejnost hlavně pro pracovn�ky po-

m�haj�c�ch profes�, d�le je určena pro studium soci�ln� pr�ce. Snaž� se vymezit m�s-

to a prostor soci�ln� pr�ce v procesu zkvalitňov�n� života starš�ch lid�. Jsou zde po-

znatky z humanitn�ch, př�rodovědn�ch a medic�nsk�ch oborů.



JESENSK�, J�n, 2000.  Andragogika a gerontagogika handicapovan�ch. Karolinum. 

ISBN 80-7184-823-9.

Je jedna z m�la česk�ch publikac�ch, kter� se velmi podrobně zab�v� andragogikou pro 

handicapovan�. Student, nebo soci�ln� pracovn�k, zde najde vše, co potřebuje ke 

vzděl�v�n� handicapovan�ch. Autor vn�m� vzděl�v�n� handicapovan�ch jako hod-

notu a atribut postmodern� doby. 

JIR�SKOV�, Věra, 2005. Mezigeneračn� porozuměn� a komunikace. Praha: Eurolex 

Bohemia. ISBN 80-86861-80-5

Tato publikace vznikla ze zkušenost� autorky, kter� předn�š� na Katedře občansk� v�chovy 

a filozofie Pedagogick� fakulty Univerzity Karlovy pro Univerzitu třet�ho věku. 

Jsou zde obsažena zamyšlen�, předn�šky a metodick� podněty, kter� zazněly 

v kurzu a setkaly se s velk�m ohlasem.

LANGMEIER, Josef a Dana KREJČ�ŘOV�, 2008. V�vojov� psychologie 2. aktualizovan� 

vyd�n�. Grada.  ISBN 80-247-1284-9.

Již ve sv�m čtvrt�m vyd�n� přin�š� autoři sv� poznatky z klinick� praxe o psychick� ontoge-

nezi člověka. Obsahuje ucelen� teoretick� z�klad oboru a proto je již dlouh� l�ta 

z�kladn� učebnic� pro studenty ale i laiky. Toto vyd�n� je v mnoh�m aktualizov�no, 

rozš�řeny jsou zejm�na kapitoly vztahuj�c� se k obdob� v�voje v dospěl�m věku.

MIOVSK�, Michal, 2006. Kvalitativn� př�stup a metody v psychologick�m v�zkumu. Gra-

da. ISBN 80- 247-1362-4. 

Publikace slouž� studentům, kteř� nemaj� velk� zkušenosti s kvalitativn�m v�zkumem, je kva-

litn�m studijn�m textem zejm�na pro studenty pregradu�ln�ho studia psychologie. 

Kvalitativn� př�stup je předevš�m př�stupem živ�ho učen� a mnoho př�kladů v knize 

je z praxe autora. Tato kniha jasně a věcně napom�h� ke všem krokům zvl�dnout 

dobře kvalitativn� v�zku



M�HLPACHR, Pavel, 2004. Gerontopedagogika. Masarykova univerzita v Brně, pedago-

gick� fakulta.  ISBN 80-210-3345-2.

Publikace pojedn�v� o andragogice a gerontopedagogice, jako o věd�ch, kter� svoje m�sto 

v syst�mu společensk�ch věd teprve hledaj�. Popisuje st�ř�, jako společensk� feno-

m�n, č�st publikace je věnov�na demenci a �stavn� p�či, ale ve většině se zaměřuje 

několika pohledy na seniory. Pohled soci�ln� patologie, různ� tabu v seniorsk� po-

pulaci a možnosti vzděl�v�n� seniorů.

PAL�N, Zdeněk, 2002. Z�klady andragogiky. Praha: Vysok� škola J.A.Komensk�ho. 

s. 207.

C�lem t�to publikace je zvl�dnut� z�kladů andragogiky, jako rozhoduj�c� souč�sti teoretic-

k�ch předpokladů pro pr�ci s lidmi.Text m� za c�l sezn�mit se s problematikou an-

dragogiky jako vědn�ho oboru, pochopit z�klady učen� a zděl�v�n� dospěl�ch, vy-

tv�řet andragogick� dovednosti a pochopit v�znam celoživotn�ho učen�.

PETŘKOV�, Anna a Roz�lia ČORNANIČOV�, 2004. Gerontagogika. Univerzita Palac-

k�ho v Olomouci.  ISBN 80-244-0879-1.

Tento text pojedn�v� o problematice, kter� dlouho zůst�vala stranou z�jmu odborn�ků za-

b�vaj�c�ch se ot�zkami souvisej�c�mi s kvalitou života st�rnouc� a star� populace. 

Tuto mezeru se autorky z č�sti rozhodly vyplnit. Nen� tu zahrnuta �pln� systemati-

zace poznatků t�to mlad� andragogick� discipl�ny.

PICHAUD, Cl�ment a.Isabelle THAREAUOV�, 1998. Soužit� se star�mi lidmi. Praha: 

Port�l.  ISBN 80-7178-184-3.

Tito psychologov� zab�vaj�c� se řadu let vzděl�v�n�m pečovatelů v knize přen�š� poznatky a 

rady t�kaj�c� se tělesn� p�če, ale i komunikaci s lidmi pokročilejš�ho věku. Kniha 

poskytuje potřebn� poučen� o p�či a důležit� poznatky o vztaz�ch, možnostech 

chov�n� a př�stupech ke star�m lidem. Jeho souč�st� je tak� osvojit si schopnost 



star�m lidem naslouchat, přizpůsobit se jejich rytmu a respektovat jejich individua-

litu.

PRUS�KOV�, Viera, 2005.  Z�klady andragogiky . Bratislava: Gerlach Print.  ISBN 80-

89142- 05-2.

C�lem t�to publikace je systematizace poznatků, kter� tvoř� teoretick� v�chodiska z�kladů 

andragogiky. Obsah je tvořen� tak, aby se uk�zala vz�jemn� spojitost mezi andra-

gogikou teori� a prax�. V prvn�ch kapitol�ch se věnuje pr�vě probl�mu charakteru 

andragogiky jako vědy a jej�mu členěn�. D�le se zab�v� pojmem andragog a jeho 

kompetencemi.

PŘ�HODA, V�clav, 1974. Ontogeneze lidsk� psychiky – v�voj člověka v druh� polovině 

života.  Praha: St�tn� pedagogick� nakladatelstv�. SPN 34-06-17.

Tato publikace se zab�v� v�vojem člověka v jeho druh� polovině života. Tuto druhou půlku 

života člověka děl� na obdob� interevia a senia. Ve studii o interev�ln�m obdob� po-

pisuje Př�hoda v�voj člověka od 45 do 60 let, v č�sti o seni�ln�m obdob� vyl�čil du-

ševn� evoluci člověka od 60 let až k neurčit� hranici potencion�ln� d�lky lidsk�ho 

života. Autor se zab�v� ot�zkami sexerotiky a životn� intimity pozdn�ho věku, inte-

lektov�mi a citov�mi probl�my st�rnouc� generace, probl�my společensk�ho uplat-

něn� lid� po šedes�tce.

Ř�ČAN, Pavel, 2006. Cesta životem-v�vojov� psychologie. Vyd.2. Praha: Port�l. 

ISBN 80-7367-124-7.

Jeden z našich předn�ch psychologů přibližuje čten�ři pohled na průběh cel�ho lidsk�ho ži-

vota od mateřsk�ho lůna až po smrt. Vych�z� z přesvědčen�, že veden� vlastn�ho ži-

vota je realizac� osobn� svobody, kter� patř� k nejvyšš�m hodnot�m modern�ho člo-

věka.



SAK, Petr a Karol�na KOLES�ROV�, 2012. Sociologie st�ř� a seniorů. Grada.  

ISBN 978-80-247-3850-5.

Autoři se v t�to publikaci věnuj� obecně soci�ln� skupině seniorů, životn� f�zi st�ř� a kon-

kr�tn� skupině dnešn�ch seniorů. Odpovědi na mnoho ot�zek kolem prodlužov�n� 

st�ř� a kvalitě života seniorů hledali autoři v empirick�ch v�zkumech realizovan�ch 

v r�mci grantu MŠMT ČR. Z�skan� poznatky se staly podkladem pro naps�n� t�to 

knihy. Empiricky dokl�daj� nepřipravenost st�tu na st�rnut� společnosti i pozitivn� 

př�nos přechodu na dlouhověkou společnost.

STUART-HAMILTON, Ian, 1999. Psychologie st�rnut�. Praha: Port�l. ISBN  7178-274-2.

Uzn�van� britsk� psycholog spojil ve sv� knize vysokou odbornost s překvapivou čtivost� a 

srozumitelnost�. I když uv�d�, že kniha je určena pro studenty soci�ln� pr�ce, psy-

chologie, sociologie, medic�ny a odborn�kům z oblasti gerontologie, laik nebude 

m�t probl�m textu porozumět. Prob�r� všechny z�kladn� okruhy psychologick� 

problematiky st�rnut� a st�ř�. Zab�v� se vlivem st�rnut� na psychick� procesy člo-

věka, změnou osobnosti a životn�ho stylu a demenc�

ŠER�K, Michal, 2009.  Z�jmov� vzděl�v�n� dospěl�ch. Port�l.  ISBN 978-80-7367-

551-6.

Ve sv� knize popisuje z�jmov� vzděl�v�n� dospěl�ch jako jednu z nejdůležitějš�ch složek 

vzděl�v�n� dospěl�ch. V dnešn� době m� sp�še majoritn� postaven� profesn� vzděl�-

v�n� a dalš� oblasti edukace společnost dostatečně nepodporuje ani form�lně nedo-

ceňuje. Z�jmov� vzděl�v�n� slouž� jako v�znamn� prvek  kompenzuj�c� jednostran-

nost převažuj�c� odborn� př�pravy a pracovn� činnosti

WEIL, Andrew, 2007. Zdrav� st�rnut�.  Praha:PRAGMA. ISBN 978-80-7349-030-0.

V srdci knihy je v�ra dr.Weila, že i když st�rnut� je nezvratn� proces, můžeme udělat spous-

tu věc�, abychom udrželi svou mysl a tělo v posledn�ch f�z�ch života v dobr�m sta-

vu. S t�mto c�lem čerp� poznatky z nov� vědy biogerontologie i z tajemstv� zdrav� 



dlouhověkosti, pokud jde o stravu, aktivitu a postoje, kter� shrom�ždil př�mo 

z kultur cel�ho světa.

WOLF, Josef, 2004.  Antropologie pro každ� den.  Praha: ARSCI.  ISBN 80-86078-42-6.

Tento česk� v�znamn� antropolog v knize pojedn�v� o antropologii jako o vědě pro každ�-

ho z n�s. Je určen� širok� veřejnosti i z�jemcům o studium tohoto oboru, shrnuje 

z�kladn� poznatky z mlad� vědn� discipl�ny zab�vaj�c�m se člověkem a uměn�m ž�t. 

Čten�ř se zde mimo jin� dozv� i to, proč lid� ještě nevyhynuli, kolik existuje lid-

sk�ch ras, o slastech a strastech st�ř� a st�rnut�.
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