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ABSTRAKT 

Bakalá�ská práce se v teoretické �ásti v�nuje problematice odchodu z aktivního pracovního 

procesu do starobního d�chodu. Cílem práce je poukázat na to, co pro jedince takový 

odchod znamená, s �ím vším je spjat. Jaká má pozitiva, jaká negativa. Jak se starobní 

d�chodci sžívají s novou životní rolí. Praktická �ást obsahuje kvalitativní výzkum, jehož 

úkolem bylo zjistit, jaké mají postoje a co znamená pro d�chodce odchod do starobního 

d�chodu.  

Klí�ová slova: 

Stá�í, senior, starobní d�chod, starobní d�chodce, zdravotní stav, životní úrove�, finance, 

zm�ny ve stá�í, volno�asové aktivity, rodina, pomoc 

ABSTRACT 

The Bachelor thesis deals with the issue of retirement (the end of working proces and the 

beginning of retirement) in theoretical part. The aim is to point out what such leaving 

means for individuals. What are the positives and the negatives? How are the pensioners 

getting used to a new life role?  The practical part contains qualitative research, it´s task 

was to find out what  retirees´ attitudes are and what retirement means for them.  

Keywords: 

Old age, retirement, retiree, pensioner, old age pensioners, health, life standard, finance, 

old age changes, leisure activities, family, help  
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ÚVOD 

V poslední dob� se ve spole�nosti neustále hovo�í o vysp�lých technologiích spojených 

s výnosn�jší produktivitou práce a na staré spoluob�any se pozapomíná. Jsou spíše 

spojováni s tím, že jsou pro spole�nost nadbyte�ní. Se seniory se každý z nás setkává, 

n�kdo více, n�kdo mén�. Neodmysliteln� však pat�í do života každé spole�nosti. Jaký je 

náš postoj k senior�m, prokazujeme jim úctu, tolerujeme je nebo jsou nám na obtíž?  

Téma mé bakalá�ské práce se zaobírá biografickými a sociálními souvislostmi odchodu do 

starobního d�chodu. Po provedených rozhovorech jsem se více zam��ila na zm�ny v život�

senior�, které nastávají p�i odchodu ze zam�stnání do starobního d�chodu. Je vícemén�

známo, jak stárne populace nejen u nás v �eské republice, ale i v celé Evrop�. M�ní se 

v�ková struktura obyvatelstva a dochází ke zvyšování po�tu starších ob�an� v pom�ru 

k po�tu ob�an� mladších.  

Co vlastn� vede seniory k odchodu do starobního d�chodu? Je to mezigenera�ní 

konkuren�ní boj v zam�stnání, nebo se jedná o opot�ebovaný organizmus, který není již 

fyzicky schopen vykonávat každodenní �innosti v pracovním procesu? Je zde také možnost 

seniora, který se t�ší na sv�j d�chodový v�k, který je jedním z faktor� umož�ující mu 

odchod do starobního d�chodu.  

Jestliže ukon�í senior sv�j aktivní život v pracovním procesu a stane se poživatelem 

starobního d�chodu, co se pro n�j, jako starobního d�chodce, zm�ní nejen v rodinné 

oblasti, ale i v oblasti spole�enské? A jak se zm�ní pohled spole�nosti? 

Cílem bude objasn�ní t�chto otázek v praktické �ásti mé bakalá�ské práce pomocí metody 

kvalitativního výzkumu. Jedná se o popis kazuistik p�íslušných jedinc�. P�jde 

o individuální polostrukturované rozhovory u vybraného vzorku respondent�. Zde se 

zam��ím na sledování skute�ností souvisejících s odchodem do starobního d�chodu. 

Sou�ástí praktické �ásti bude také dotazník zam��ený na stejnou problematiku jako 

rozhovory. 

Teoretická �ást bude zam��ena na demografický vývoj v �eské republice. Další kapitola se 

bude zabývat pohledem na stá�í jak z úhlu psychologie, tak i pedagogiky. Budou zde 

objasn�ny pojmy starobní d�chod a starobní d�chodce, spolu s výší starobního d�chodu 

v �eské republice. 
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Druhá kapitola se bude zabývat sociálními souvislostmi spojenými s odchodem do 

starobního d�chodu, zvládáním krizí a konflikt� p�i za�le�ování se do spole�nosti. Bude 

zde rozvedena problematika odborné pomoci. 

T�etí kapitola bude pojednávat o biografických souvislostech zam��ených na zm�ny mezi 

minulostí a budoucností p�i odchodu do starobního d�chodu. Bude zde poukazováno na 

životní hodnoty a na nové postavení starobních d�chodc� ve spole�nosti. 

V praktické �ásti je zakomponován proces a pr�b�h výzkumu, od popisu výzkumu 

k procesu samotného dotazování a sb�ru dat. Poslední empirická �ást pak bude uvád�t 

shrnutí výsledk� výzkumu a zjišt�ní, jak na seniory p�sobí odchod do starobního d�chodu. 
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I. TEORETICKÁ �ÁST 
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1 STÁRNUTÍ POPULACE V �R, CHARAKTERISTICKÁ STÁ�Í, 

STAROBNÍ D�CHODCE 

1.1 Demografický vývoj v �R 

Stárnutí populace je zp�sobeno zm�nou v�kové struktury obyvatel. „Z demografického 

hlediska je stárnutí populace proces, v jehož pr�b�hu se postupn� m�ní v�ková struktura 

obyvatelstva ur�ité geografické jednotky tak, že se zvyšuje podíl osob starších 60 �i 65 let 

a snižuje se podíl osob mladších 15 let.“ (Rabušic, 1995). 

Podle údaj� �eského statistického ú�adu bylo koncem roku 2012 v �eské republice 1,768 

milionu osob starších 65 let, tato skupina p�edstavuje 16,8 % obyvatel �R (údaje ze 

Statistické ro�enky �R 2013). V rámci v�kové kategorie 65 a více let byl nejv�tší 

meziro�ní  relativní  p�ír�stek  zaznamenán  u  osob  65–74letých,  jejichž  po�et se zvýšil 

o 6,2 %, �ímž p�ekro�il hranici 1 milionu, a dosáhl 1,060 milionu osob. 

Oproti tomu v roce 2007 bylo 1,556.152 osob starších 65 let, což p�ipadá na 14,8 % 

obyvatel �R (údaje ze Statistické ro�enky �R 2008) a v roce 2004 1,434.630 obyvatel 

starších 65 let, kte�í tvo�ili 14 % obyvatel �R (údaje ze Statistické ro�enky �R 2005). Tyto 

statistické údaje nám tedy jasn� vypovídají o tom, jak naše populace stárne. Demografické 

stárnutí a jeho d�sledky mají dopad nejen na budoucí rozvoj naší spole�nosti, ale i na 

zp�sob bytí jednotlivce v této spole�nosti. 

 „Index stá�í, což je po�et osob 65letých a starších p�ipadajících na 100 d�tí ve v�ku 0–14 

let, se zvyšuje už od poloviny 80. let 20. století. Nár�st pokra�oval i v uplynulém roce, kdy 

k 31. 12. 2012 p�ipadlo na 100 d�tí mladších 15 let více než 113 osob 65 a víceletých. 

Index závislosti, tedy pom�r po�tu osob ve v�ku ekonomicky aktivním, jenž je vymezen 

v�kem 15–64, resp. 20–64 let, a v�ku ekonomicky neaktivním, klesal od po�átku 90. let 

20. století, kdy na 100 osob ve v�ku 20–64 let p�ipadalo 72 osob ve v�ku ekonomicky 

neaktivním. Svého minima dosáhl index ekonomické závislosti v roce 2007, kdy na 

100 aktivních p�ipadalo 54 neaktivních. Od roku 2008 se však vzájemný pom�r po�tu osob 

ve v�ku ekonomicky aktivním a neaktivním mírn� zhoršuje a v roce 2012 p�ipadalo na 

100 osob ve v�ku 20–64 let 57 osob mladších 20 let nebo starších 65 let.“ (Dle zprávy 

�eského statistického ú�adu „Obyvatelstvo podle v�ku a rodinného stavu“ z roku 2013).  
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Obrázek �.1 V�ková struktura obyvatelstva v letech 1992 a 2012 (k 31. 12.) 
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ŽENYMUŽI

S p�íchodem seniorského v�ku, spojeného s ukon�ením pracovního pom�ru a odchodem do 

d�chodu, p�ichází také ztráta spole�enského kreditu. Rané stá�í je spojeno s problematikou 

krátkodobé p�ípravy na stá�í s adaptací na starobní d�chod a penzionování. �ím je �lov�k 

starší, tím je citliv�jší na jakékoliv zm�ny ve svém okolí, a� už spojené s jeho zdravím, �i 

se zm�nou kvality jeho života.  

 „Pr�b�h stárnutí m�že být modulován také pozdními d�sledky vliv� v tzv. kritických 

vývojových periodách, vyzna�ujících se mimo�ádnou vnímavostí a ovlivnitelností 

organismu. Je to kontinuální proces, sou�ást celoživotního vývoje organismu“ (Mühlpachr, 

2009). 
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Rabušicová a Rabušic (2008) se také zabývají touto tématikou. Demografické stárnutí je 

vlastn� zvyšující se pr�m�rný v�k osob ekonomicky aktivních a celkové zvyšování po�tu 

osob pobírajících starobní d�chod. Z tohoto d�vodu je hlavním cílem sociální politiky 

udržet seniorskou populaci na trhu práce, a to snižováním po�tu odchod� do p�ed�asného 

starobního d�chodu a zvyšováním v�ku odchodu do starobního d�chodu. Motivovat 

seniory  setrvat v pracovním procesu, zejména i tehdy, jestliže mají nárok na odchod 

do starobního d�chodu.  

„P�ed sociology, psychology a pedagogy proto stojí jasný úkol: nau�it �lov�ka stárnout“ 

(Rabušicová, Rabušic, 2008, s. 273). 

1.2 Charakteristika stá�í z pohledu psychologie 

Psychickým vývojem charakterizovaným jako proces vzniku zm�n  psychických proces�

a vlastností  osobnosti �lov�ka se zabývá vývojová psychologie, kterou m�žeme v širším 

pojetí rozd�lit (dle H.D. Smidta)  do �ty� p�edm�tných okruh�: 

- Fylogenezi psychiky – t�sn� souvisí s ontogenezí a zabývá se vývojem jedince coby 

živo�išného druhu. 

- Antropogenezi psychiky – jde o vývoj lidské psychiky nap�í� r�znými historickými 

obdobími, civilizacemi, kulturami. 

- Ontogenezi psychiky – širší studium vývojové psychiky jedince od jeho po�etí po 

smrt. 

- Aktuální genezi – vývoj duševních proces� p�i myšlenkových úkonech v procesu 

u�ení, osvojování si speciálních dovedností (Olga Do�ková, Jan Sebastian 

Novotný, 2010 IMS, s. 13). 

Každý z nás se ve svém život� smi�uje, nebo se bude muset smí�it, se zm�nou procesu 

stárnutí organismu. Biologické stárnutí se odráží ve zvládání psychických funkcí, 

projevujících se v každodenních �innostech jedince. Psychická �innost u senior�, na rozdíl 

od mladého organismu, je kompletn� zpomalená. Senio�i mají potíže se soust�ed�ním se na 

nezbytné informace. Senior�m d�lá problém rozlišit d�ležité informace od podružných. 

Psychické zm�ny ve stá�í se odvíjí od biologických a sociokulturních vliv�. P�íchod stá�í je 

u každého jedince zcela odlišný, záleží na mnoha vedlejších faktorech, které proces 
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stárnutí urychlí nebo zpomalí. Stárnutí je však nevyhnutelnou sou�ástí života každého 

z nás. Stá�í je výsledný stav procesu stárnutí. 

„Zm�ny postihují t�lesné tkán� a orgány, avšak neprobíhají u každého jedince stejn�, jsou 

determinovány genetickými dispozicemi a životním stylem. Jednotlivé systémy v t�le 

zaznamenávají zpomalení a oslabení d�ív�jších funkcí a pokles biologických adapta�ních 

mechanism�“ (Klevetová, & Dlabalová, 2008 s. 19). 

1.3 Charakteristika stá�í z pohledu pedagogiky 

Každému z nás udává genetická výbava, spolu s r�znými životními podmínkami, životním 

stylem a zdravotním stavem, odlišné tempo ve stárnutí organismu. Mühlpachr ur�uje 

3 druhy stá�í: (Mühlpachr, 2009, s. 13). 

Biologické stá�í se neshoduje s v�kem kalendá�ním ani mentálním, jde o stupe�

biologické vysp�losti �i involuce t�lních tkání jedince. Biologické stárnutí postihuje celý 

organismus jedince. 

Biologické stá�í udává dva p�ístupy: 

- Epidemilogický p�ístup poukazuje p�edevším na vn�jší vlivy spolu s p�íznivými 

podmínkami, kde se ke smrti p�istupuje jako k nehod�.  

- Gerontologický p�ístup uvádí, že smrt ve stá�í existuje a život se i p�i p�íznivých 

podmínkách neprodlouží.  

Sociální stá�í - „Sociální stá�í je dáno zm�nou rolí, životního zp�sobu i ekonomického 

zajišt�ní.“ (Mühlpachr, 2004, s. 14).  Sociální stá�í je �asto spojováno se zm�nou sociální 

role a sou�asn� je také obdobím nároku na starobní d�chod nebo odchod do penze. 

Kalendá�ní  - chronologické stá�í je vymezeno dosažením ur�itého stanoveného v�ku. 

Ve 20. století ustanovila World Health Organization (Sv�tová zdravotnická organizace 

WHO), jako hranici stá�í v�k 60 let v následujícím �len�ní: 
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1. období 60-74 – senescence, po�ínající �asné stá�í 

2. období 75-89 – kmetství, senium, vlastní stá�í 

3.  období 90 a více let – patriarchum, dlouhov�kost 

V�da zkoumající nauku o stárnutí a stá�í, zejména z pohledu biologického, sociálního 

a demografického, se nazývá gerontologie.   

Gerontologii lze rozd�lit na experimentální, která je zam��ena na biologické 

a psychologické stárnutí �lov�ka a na gerontologii sociální poukazující na sociální dopady 

zp�sobené sociálními faktory, zejména na uspokojování sociálních pot�eb senior�

a gerontologii klinickou neboli geriatrii. Tato �ást gerontologie je vlastn� léka�ský obor 

zam��ený na choroby ve stá�í, na zvláštnosti spojené u více chorob sou�asn� (Haškovcová, 

2010, str. 202). 

Pohled na sv�t, který �íká, že �lov�k se u�í jen v mládí, je již dávno p�ekonán. Vzd�lávání 

se stalo celoživotním procesem velmi d�ležitým pro aktivní život ve spole�nosti. 

Nacházíme se v 21. Století - století velkých objev�, sociálního a ekonomického pokroku. 

Celoživotní vzd�lávání se tedy stalo nedílnou sou�ástí života, zejména života senior�. 

Znalosti a dovednosti formují povahu �lov�ka a jeho postoj k okolnímu sv�tu.  

Oblastí vzd�lávání a výchovou senior� se zabývá v�dní disciplína gerontopedagogika. P�i 

práci se seniory je velmi d�ležité dodržovat ur�ité zásady. Je t�eba si uv�domit, že starší 

�lov�k se již u�í jiným zp�sobem než d�ti a lidé v produktivním v�ku. Je t�eba seniory 

správn� motivovat a tím je vybízet k aktivnímu  získávání nových informací. 

Eduka�ní �innost je jedním z významných faktor� zajiš�ujících kvalitní život seniora, který 

si tak utvá�í pocit užite�nosti a za�len�ní ve spole�nosti. Edukace senior�m usnad�uje 

pln�ní jejich každodenních úkol� a adaptaci na jednotlivé p�icházející zm�ny.  

Z literatury je všeobecn� vnímáno, že studium u senior� má velký význam pro jejich 

psychickou pohodu, která je p�ímo spojená s jejich zdravotním stavem a p�ekonáváním 

r�zných p�ekážek neodmysliteln� pat�ících ke stá�í. Také je doloženo, že si tito senio�i 

nevšímají až tak zdravotních potíží a jsou mén� nemocní (Haškovcová, 2010 s. 126). 
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„Opakovan� bylo doloženo, že když sta�í lidé studují a mají tedy jeden z jasných 

spole�ensky garantovaných program�, mén� si všímají existujících potíží stá�í, lépe je 

p�ekonávají a skute�n� mén� st��ou.“ (Haškovcová, 1990, s. 148) 

Gerontopedagogika je teoreticko-empirická disciplína, která se zabývá zabezpe�ením 

komplexní pé�e o seniory spojené s pomocí a podporou senior� p�i uspokojování jejich 

pot�eb v nemedicínské dimenzi, ale paraleln� s ní (Mühlpachr, 2009). 

1.4 Vymezení pojmu starobní d�chodce 

Období, kdy se senior stane poživatelem starobního d�chodu, se odvíjí od d�chodového 

v�ku a spln�ní podmínky minimální doby pojišt�ní, a to na základ� zákona �. 155/1995 Sb. 

o d�chodovém pojišt�ní.  

D�chodový v�k se stále zvyšuje. Je velmi složité ur�it hranici d�chodového v�ku, v�tšinou 

se odvíjí od st�žejní pozice, kdy se senior stane poživatelem starobního d�chodu.  

Starobní d�chod je finan�ní �ástka, kterou pobírá senior za svou celoživotní práci. Její výše 

se odvíjí od druhu práce a po�tu odpracovaných let. D�chodový v�k závisí na roku 

narození, je rozdílný pro muže a ženy, u žen závisí také na po�tu vychovaných d�tí.  

D�chodový v�k je upraven v § 32 zákona o d�chodovém pojišt�ní. Je rozd�len na skupiny 

pojišt�nc� narozených p�ed rokem 1936, v rozmezí let 1937 až 1977 a pojišt�nce narozené 

po roce 1977. Pot�ebná doba pojišt�ní se postupn� prodlužuje, a to v závislosti na 

d�chodovém v�ku pojišt�nce. 

Podmínku výchovy dít�te pro nárok ženy na starobní d�chod upravuje § 32 zákona 

�. 155/1995 Sb., zákona o d�chodovém pojišt�ní. 

 „Podmínka výchovy dít�te pro nárok ženy na starobní d�chod je spln�na, jestliže žena 

osobn� pe�uje nebo pe�ovala o dít� ve v�ku do dosažení zletilosti alespo� po dobu deseti 

rok�. Pokud se však žena ujala výchovy dít�te po dosažení osmého roku jeho v�ku, je 

podmínka výchovy dít�te spln�na, jestliže žena osobn� pe�uje nebo pe�ovala o dít� ve v�ku 

do dosažení zletilosti aspo� po dobu p�ti rok�; to však neplatí, pokud žena p�ed dosažením 

zletilosti dít�te p�estala o dít� pe�ovat.“  
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Mimo d�chodový v�k se posuzuje i individuální d�chodový v�k, který se ur�uje dle 

za�azení pracovních kategorií r�zných profesí. Toto rozd�lení se týká i zam�stnanc�

pracujících ve služebním pom�ru.  

Z popsané problematiky je tedy z�ejmé, že dle zákona o d�chodovém pojišt�ní lze p�esn�

ur�it den, kdy se stane jedinec poživatelem starobního d�chodu. P�sobením celé �ady 

vedlejších faktor� však nelze p�esn� vymezit dobu, kdy je jedinec na tuto velkou životní 

zm�nu p�ipraven a zda se na ni dá p�ipravit. 

Od 1. 1. 2010 došlo k n�kterým zm�nám zákona �. 155/1995 Sb., o d�chodovém pojišt�ní 

(dále jen ZDP).  Jednou ze zajímavých zm�n pro starobní d�chodce je, že po p�iznání 

starobního d�chodu mohou tento pobírat v plné výši p�i jakékoliv výd�le�né �innosti, 

kterou p�i pobírání starobního d�chodu vykonávají. 

Pojišt�nec, který vykonává výd�le�nou �innost i poté, co splní podmínky nároku na 

starobní d�chod náleží podle § 29 odst. 1,2,2 ZDP nárok na zvýšení procentní vým�ry jeho 

starobního d�chodu.  

1.5 Výše starobního d�chodu 

Relace pr�m�rného starobního d�chodu k pr�m�rné nominální mzd�

  2010 2011 2012 

Pr�m�rná hrubá m�sí�ní 

mzda 

K� 23 864 24 455 25 112 

Pr�m�rná m�sí�ní výše 

d�chodu 

K� 10 093 10 543 10 770 

Pr�m�rná �istá m�sí�ní mzda K� 18 513 18 820 19 372 

D�chod/hrubá mzda % 42,3 43,1 42,9 

D�chod/�istá mzda % 54,5 56,0 55,6 

Z uvedených informací je patrno, že m�sí�ní d�chod tvo�í p�ibližn� polovinu �ástky 

pr�m�rné m�sí�ní �isté mzdy.  
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Po�et starobních d�chodc� daného roku 

Rok Po�et d�chodc� muži Po�et d�chodc� ženy Po�et d�chodc�

celkem 

2012 1 140 727 1 725 329 2 866 056 

2011 1 139 080 1 733 924 2 873 004 

2010 1 108 146 1 710 947 2 819 093 

Od ledna 2014 se zvýšily všechny starobní d�chody, tedy i p�ed�asné starobní d�chody 

o 10 K�. Procentní individuální vým�ra d�chodu se zvýší o 0,4 % v závislosti na získaných 

dobách d�chodového pojišt�ní a dosahovaných p�íjmech. Zvýšení všech d�chod� prob�hlo 

na základ� vyhlášky Ministerstva práce a sociálních v�cí �. 296/2013 Sb. (�SSZ, 2014). 
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2 SOCIÁLNÍ SOUVISLOSTI 

2.1 Zvládnutí krizí, konflikt�

Konflikt je jinak �e�eno nesouhlas, neshoda, rozpor. Konflikt se vyskytuje v život�

každého jedince. Problémem se stane ve chvíli, kdy trvá p�íliš dlouho a �lov�k ho není 

schopen �ešit.  

Rozeznáváme konflikty interpersonální a intrapersonální. Interpersonální konflikt je 

konflikt mezi dv�ma osobami, �i konflikty ve skupin�, pop�ípad� mezi skupinami. 

Intrapersonální konflikt je konflikt uvnit� jedné osoby, tzv. osobní konflikt (K�ivohlavý, 

2008, s. 34). 

Náhle vyhrocená situace, zp�sobená dlouhodobým nahromad�ním problém� má za 

následek narušení psychické rovnováhy.  Psychická krize nastane až v dob�, kdy jedinec 

svou situaci vyhodnotí jako krizovou. Krize je vlastn� zlom v život� jedince, n�co, co se 

musí nezvratn� stát, musí p�ijít n�co jiného, n�co nového. P�ichází možnost žít n�jak jinak. 

Krize je tedy nevyhnutelnou sou�ástí života každého jedince, jde o bod zlomu, kdy je 

pot�eba se rozhodnout a n�co d�lat. Krize není nemoc, je to normální reakce na nenormální 

situaci (Špaténková, 2004, s. 17). 

Každý jedinec ve svém život� projde n�kolika vývojovými etapami. Jak jsme 

v jednotlivých etapách aktivní se odrazí v kvalit� našeho života, zejména v pozd�jším 

v�ku.  Každá etapa života poskytuje jedinci jiné možnosti a zkušenosti, záleží jen na nás 

samotných, jak t�chto nabídek využijeme. 

Jednotlivé krize provází lidstvo již od jeho po�átku, v poslední dob� je slyšet slovo krize 

tak�ka na každém kroku. Jakákoliv krize nám však dává šanci n�co zm�nit, nad n��ím se 

zamyslet a n�kam se posunout. Ne vždy se však jedná o posun vp�ed. Každá krize v našem 

život� má svoji vývojovou fázi a nelze ji p�esko�it.  

Nemén� d�ležitým momentem v život� �lov�ka je ukon�ení pracovního procesu spojené 

s odchodem do d�chodu.  Toto období jde �asto ruku v ruce s jistými problémy. Je to také 

období, kdy lidé touží po jistot�, bezpe�í a užite�nosti pro své okolí, zejména své blízké. 

Krize zp�sobená odchodem do d�chodu m�že být o to horší, p�ijdou-li zdravotní problémy 

a �lov�k se ocitne najednou sám, bez p�átel a svých blízkých.  
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Nabízí se tedy otázka, zda se dá na ukon�ení pracovního pom�ru a odchod do d�chodu 

p�ipravit. Nejde však jen o psychickou p�ípravu, ale v poslední dob� si musí každý 

jednotlivec zajistit výplatu svého starobního d�chodu a tím i materiální prost�edky 

k životu. Nelze však vylou�it i r�zné dávky sociální pé�e, které upravují p�íslušné 

legislativní normy. 

P�edevším by m�la mít zájem rodina, která by m�la novope�enému d�chodci pomoci 

s jeho problémy, vzniklými s odchodem do d�chodu. Mohou však nastat i takové situace, 

kdy se stane nutností vyhledat pomoc odborníka. V�tšinou pot�ebují senio�i n�jaký 

po�áte�ní impuls od svého okolí, nebo� je pro n� velmi nep�íjemné p�ipustit si nezvládnutí 

nové situace. 

Krizi lze zvládnout n�kolika zp�soby, a� již svépomocí, �i s pomocí rodiny a blízkých p�átel, 

nebo vyhledáním odborné pomoci. 

2.2 Za�le	ování, sounáležitost s ostatními 

Seniorská populace je nejvíce ohrožena sociálním vylou�ením. D�je se to zejména r�znými 

omezeními, která souvisí s v�kem, finan�ními problémy a možným využitím všech 

moderních výdobytk� sou�asné spole�nosti. To vše senior�m zp�sobuje v�tší riziko 

sociální izolace.  

Proto je velmi d�ležité za�len�ní senior� do aktivního života p�im��en� jejich fyzickým 

a psychickým schopnostem. Starší �lov�k je však, na rozdíl od t�ch pozd�ji narozených, 

obda�en velkým darem a tím je trp�livost. Senio�i jsou skupinou, která je zna�n�

heterogenní a z této rozdílnosti pramení i r�znorodá o�ekávání jejich pot�eb. Velmi 

špatným názorem v pé�i o seniory je popírání odlišností jejich osobností. 

Ve v�tších m�stech je senior�m k dispozici velká sí� sociálních služeb, od terénních až po 

ambulantní. V poslední dob� také za�ala p�sobit �ada institucí, která pomáhá senior�m 

aktivn� se za�lenit do spole�nosti. 

Kup�íkladu v m�st� Brn� p�sobí Kancelá� Brno-Zdravé m�sto a spolu s Kancelá�í strategie 

m�sta, Magistrátu m�sta Brna, iniciovaly vytvo�ení Plánu aktivního stárnutí. 

(http://www.brnovinky.cz/foto-zpravodajstvi-z-brna-a-okoli/senioru-v-brne-pribyva-znika-

aktivni-plan-starnuti). Jedná se o jeden z prvních dokument� svého druhu v �eské 



UTB ve Zlín�, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 22 

republice. Hlavní vizí Plánu aktivního stárnutí je umožnit senior�m vést aktivní 

plnohodnotný a bezpe�ný zp�sob života.   

Velmi d�ležitý je vlastní aktivní p�ístup senior�, nebo� nicned�lání vede k pasivit�

a útlumu, který se p�esouvá k pocitu špatn� využitého �asu, což má velký vliv na psychiku 

každého jedince. Je prokázáno, že pasivní lidé oproti aktivním se cítí mén� spokojení 

a mén� fyzicky a psychicky odolní.  Aktivita je p�edevším u�ení se novým v�cem 

a pozitivní p�ístup k navazování nových spole�enských kontakt�.  Jde p�edevším 

o komplexní životní postoj a tvo�ivý zp�sob myšlení. 

Jedním z d�sledk� odchodu do d�chodu je p�ebytek ni�ím nevypln�ného �asu. �as lze 

rozd�lit na �as pracovní a mimopracovní. �as pracovní je �as, který jedinec tráví v práci. 

�as mimopracovní m�žeme rozd�lit na vázaný a volný �as. Vázaný �as  nám vypl�ují 

každodenní �innosti života (spánek, jídlo, osobní hygiena ..). Zatímco volný �as není ni�ím 

omezen. V�tšinou však zahrnuje relaxaci, zájmové �innosti aj. (Dufková, 2008). 

Velká �ást senior� má obavy, že nedokáže správn� využít sv�j volný �as. Proto 

psychologové varují, že p�edevším odchod do d�chodu spojený s ukon�ením pracovního 

procesu, �asto vede k za�ínajícím problém�m, které sami senio�i bez odborné pomoci 

t�žko zvládnou. D�ležité je nesklouznout k pasivnímu zp�sobu života. P�im��ená fyzická 

aktivita pomáhá senior�m k vytržení z letargie a má pozitivní vliv na psychiku �lov�ka.  

Pohyb ve stá�í je velmi d�ležitý, nebo� fyzické aktivity mají významný vliv na celkovou 

pohyblivost �lov�ka, od které se m�že odvíjet i sociální izolace jedince. 

Nemén� d�ležitou sou�ástí je i cvi�ení pam�ti, by� jen oby�ejným �tením �i návšt�vou 

kurz� tréninku pam�ti a r�zných klub� aktivního stá�í. Velmi d�ležitý je �astý kontakt 

s lidmi, nejvhodn�jší jsou pro spole�enský kontakt kluby senior�.  

Celkový proces za�len�ní senior� do spole�nosti závisí na jednotlivém p�ístupu každého 

seniora. Stá�í je moudrost, zkušenost, užívání si života a ne utrpení. Senio�i jsou pro 

spole�nost d�ležití v p�edávání svých letitých zkušeností mladým lidem, a to je první krok 

ke spokojenému spole�nému soužití.  

Prodloužením st�ední délky života se období stá�í prodlužuje a nabývá stále v�tšího 

významu v život� jedince. Stá�í se tedy stává d�ležitou fází v život� �lov�ka, která otevírá 

seniorovi spoustu nových p�íležitostí (Haškovcová, 2010, s. 35).  
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2.3 Odborná pomoc 

Pro staršího �lov�ka je velmi d�ležitá pomoc ostatních lidí. Trpí zejména nedostatkem 

informací, nebo� ne každý d�chodce je aktivním seniorem. Prvotním a velmi t�žkým 

úkolem je získání d�v�ry seniora a identifikace jeho problému. Ve v�tšin� p�ípad� jde 

o problém skrytý, který si senior v�bec neuv�domuje a nep�ipouští.  

V��it ve smysluplnou budoucnost je velmi náro�né a nepoda�í se to ze dne na den, jde 

o dlouhodobý proces adaptace na novou životní situaci. D�ležitou sou�ástí je nejen 

zachování sou�asných kontakt�, ale navazování nových kontakt� v okolí a hledání nových 

zájm�. 

Jestliže se to však jedinci neda�í, m�l by hledat pomoc p�edevším u svých blízkých. Pokud 

není ani tato pomoc dosta�ující, je t�eba vyhledat pomoc odborníka.  

Podle Balogové (2003) zvládají odchod do d�chodu nejh��e ti, kte�í se �adí mezi vyšší 

a schopn�jší pracovníky a svou práci hodnotí velmi vysoko. Na zvládnutí odchodu do 

d�chodu se podílí i ostatní faktory, zejména postavení d�chodc� ve spole�nosti a výše 

starobního d�chodu.  „Odchod ze zam�stnání vede k hlubokým zm�nám v životní situaci, 

ke zm�n� role. Ve v�tšin� p�ípad� odchod ze zam�stnání nevede k p�eorientování se, ale 

m�že vyvolat (zvláš� u muž�) krizovou situaci, šok“ (Balogová, 2003 s. 198). 
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3 BIOGRAFICKÉ SOUVISLOSTI 

3.1 Zm�ny mezi minulostí a p�ítomností 

P�echod z ekonomicky aktivního života do starobního d�chodu provází �ada otázek, na 

jejichž zodpov�zení závisí, jak se nám bude da�it v dalším život�. Každý z nás ví, že 

jednou zestárne, ale ne každý se na toto období p�ipravuje. �lov�k se odchodem do 

starobního d�chodu nestane zcela bezbranným, ale p�ece jen dochází k významné zm�n�

v jeho život�. 

Všichni se alespo� jednou v život� setkají s n�jakou o�ekávanou zm�nou. Ovšem 

i o�ekávaná zm�na m�že  každým z nás ot�ást. Mimo o�ekáváných zm�n se mohou ješt�

p�idat i ty, které ne�ekáme. Vše nám však m�že být p�ínosem p�i hledání vlastního cíle.  

Velkým p�ínosem je brzké ztotožn�ní s novou rolí starobního d�chodce. Výsledkem bude 

pravd�podobn� nižší spole�enský status, zhoršení finan�ní situace, ale na druhé stran�

i více �asu a znalostí ke zvládnutí tohoto velkého kroku. Za�ínající senior si musí 

p�edevším uv�domit hodnotu dosavadního života, vážit si toho, co mu nové postavení 

p�ináší a t�chto výhod um�t využít. Netrápit se tím, o co již p�išel, to je nevratný stav.  

Dnešní senio�i jsou generací, která byla vychovávána v tom, že spole�nost se o �lov�ka, 

který celý život pracoval, ve stá�í postará. To však již po velkých zm�nách v roce 1989 

neplatí.  Ne každý dokázal na tyto zm�ny reagovat a využít je ve sv�j prosp�ch. Velmi 

diskutovaným tématem se v poslední dob� stala d�chodová reforma. D�chodová reforma 

by m�la p�edstavovat soubor mnoha opat�ení, které by m�ly zm�nit d�chodový systém 

v �R. Je však jisté, že tato zm�na se již za�ínajícího starobního d�chodce netýká. 

Je toho mnoho s �ím se musí starobní d�chodce vypo�ádat, ale pomáhá mu zkušenost, 

s jakou zvládal �ešení d�ív�jších problém�. U povahových rys� a charakteru �lov�ka 

dochází velmi z�ídka k zásadní zm�n�, spíše se prohlubují. Tudíž ten, kdo si vždy um�l 

s problémem poradit a vy�ešit ho, nedopustí, aby své stávající problémy ne�ešil.  

Co je však zarážející a nemorální, je názor nejen n�kterých mladých lidí, ale i n�kterých 

politik�, že starobní d�chodce je spole�nosti p�ít�ží. Nekladou d�raz na to, že v�tšina 

senior� celý život pracovala a odvád�la státu �ást své mzdy a že nyní nastal �as, aby jim 

stát naopak peníze vyplatil.  
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3.2 P�íprava na stá�í 

Nedílnou sou�ástí zajišt�ní plnohodnotného a kvalitního stá�í je p�íprava. P�íprava záleží 

na mnoha okolních faktorech, rozlišujeme dlouhodobou, st�edn�dobou a krátkodobou 

p�ípravu na stá�í.  

Dlouhodobá p�íprava by m�la být zako�en�na v každém z nás již odmali�ka ze styku 

a citových vazeb s prarodi�i. Dlouhodobá p�íprava na stá�í záleží na každém jedinci, na 

tom, jak je zodpov�dný za sv�j život nejen v mládí, ale i ve stá�í. 

St�edn�dobá p�íprava na stá�í se datuje posledních 10 ekonomicky aktivních let, které 

zbývají do odchodu do starobního d�chodu. Má-li se jedinec v budoucnu n��ím zaobírat, je 

t�eba tuto �innost za�ít postupn� rozvíjet už v období aktivního života. T�žko m�žeme chtít 

po n�kom, kdo celý život sed�l jen v k�esle a �etl si, aby prožíval aktivní stá�í formou 

cvi�ení v t�locvi�n� jen proto, že je to prosp�šné pro t�lo i ducha. Proto je nutné vycházet 

z pot�eb jedince, jen na n�m samotném záleží odpov�dnost za jeho stá�í.  

Krátkodobá p�íprava na stá�í probíhá v období 3 – 5 let p�ed odchodem do starobního 

d�chodu, což se jeví jako velmi krátká doba. V tomto období je ješt� �lov�k ekonomicky 

aktivní. M�l by p�izp�sobovat své bydlení tomu, že bude už jen stárnout a bude mít stále 

mén� fyzických sil. Nedílnou sou�ástí je také vybudování si p�íslušné finan�ní rezervy 

(Haškovcová, 2010, s. 173). 

Zajímavostí je, v jakém období a kdy si lidé uv�domí, že je t�eba se na stá�í za�ít 

p�ipravovat. Vše vychází ze zp�sobu života a postavení jedince ve spole�nosti. Záleží na 

každém jednotlivci, jaký vede život a jak si p�eje prožít své stá�í. Podpora rodiny je velmi 

d�ležitou sou�ástí života ve stá�í.  

P�íprava na stá�í by m�la nutn� zahrnovat i finan�ní gramotnost. D�ležité je budování 

finan�ních aktiv v pr�b�hu celého života, nebo� s odchodem do starobního d�chodu se 

také výrazn� zm�ní m�sí�ní p�íjem jedince. Jde o to, aby senior�m nezbývalo hodn�

volného �asu a málo pen�z, nebo v�bec žádné. Jde o to, moci si v seniorském v�ku 

dop�ávat stále své koní�ky a z�stat finan�n� nezávislý. Nem�žeme se spoléhat pouze na 

stát, že se o nás ve stá�í postará. Ideální by bylo odejít do d�chodu zdravý a bohatý a ne 

starý a závislý. 



UTB ve Zlín�, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 26 

3.3 Nové životní hodnoty 

Životní hodnoty jsou jedním z ukazatel� postoj� a chování jedinc�. Po�adí životních 

hodnot se v pr�b�hu života m�ní, to co je d�ležité pro mladé lidi, na to si starý �lov�k 

t�žko vzpomene. Posun jednotlivých životních hodnot je bezesporu také odrazem 

strukturálních zm�n ve spole�nosti. R�znorodost životních hodnot je také dána 

i d�sledkem zm�n priority životních pot�eb. 

Odchod do starobního d�chodu je koncem pracovní kariéry. Stále se zvyšující produktivní 

v�k ob�an� a jejich vitalita s sebou však p�ináší nový fenomén  - pracující d�chodce. Podle 

�eského statistického ú�adu mají nejvíce zájem o práci starobní d�chodci vysokoškolského 

vzd�lání, bydlící ve v�tších m�stech, p�ed lidmi, kte�í vykonávali manuální práci. 

Nejd�ležit�jší je pro pracující d�chodce udržet si životní úrove� a z�stat stejn� aktivní, jak 

tomu bylo v dob� p�ed odchodem do starobního d�chodu. Na tento fakt navazuje také 

pot�eba užite�nosti, získávání nových sociálních kontakt� - n�kam pat�it. �asto také bývá 

velkým impulzem finan�ní sob�sta�nost, h��e jsou na tom d�chodci, kte�í žijí sami bez 

životních partner� a nemají se s kým pod�lit o b�žné denní výdaje a výdaje spojené 

s užíváním bytu.   

Existuje nep�ebern� možností životních hodnot, které m�že odchod do starobního d�chodu 

p�inést. Každý jedinec je osobností. Je proto velmi t�žké zobecnit, která hodnota je ta 

pravá. D�ležitou sou�ástí získávání nových hodnot je prost�edí, ve kterém se senior 

nachází, pro n�koho to mohou být práv� narozená vnou�ata, pro jiného zapsání se do kurzu 

tréninku pam�ti.  

D�ležité jsou takové aktivity, které jsou smysluplné a inspirativní pro trávení volného �asu. 

Mezi nej�ast�jší �innosti senior� pat�í vzd�lávání, a� už formou návšt�v kurz� �i �etbou 

knih a �asopis�. Velmi d�ležitou sou�ástí se stává i návšt�va divadel, koncert� a výstav, 

kde si senior stále uv�domuje, že je sou�ástí spole�enského d�ní. Zajímavými se stále více 

stávají i speciální pohybové aktivity senior�, spole�né výlety a r�zná cvi�ení spojená 

s relaxací. Senior by také nem�l zapomínat na své koní�ky z doby aktivního života a dále 

se jim v�novat.  Je t�eba brát v potaz schopnosti, možnosti a pot�eby jednotlivých 

senior�. Senio�i, jako sociální skupina, jsou zna�n� odlišní od ostatních skupin ve 

spole�nosti. Jejich diferencovanost spo�ívá v životních zkušenostech, r�zných stupních 

vzd�lání, finan�ní jistot� a rodinném zázemí. 
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V poslední dob� se stává mezi seniory velmi populární forma vzd�lávání tzv. univerzit 

t�etího v�ku, zakládaných p�i vysokých školách. Podmínkou je však ukon�ené 

st�edoškolské vzd�lání. Další nabídkou jsou akademie t�etího v�ku a volného �asu, které 

jsou z�izovány pod záštitou organizací jako je nap�. �ervený k�íž a domy kultury, 

p�edevším se jedná o místa, kde není možnost studia p�i univerzitách. 

Mühlpachr (2009) ve své knize poukazuje na to, že univerzity t�etího v�ku jsou uznávané 

instituce, které umož�ují starším lidem vzd�lávat se na vysokoškolské úrovni. Jde o jednu 

z nejnáro�n�jších forem vzd�lávání senior�. Mühlpachr (2009) ve své knize dále uvádí, že 

v roce 1973 vznikla ve Francii první Univerzita t�etího v�ku na univerzit� spole�enských 

v�d v Toulouse, jejímž cílem bylo dát možnost vzd�lání stárnoucí populaci.  Stále v�tší 

po�et univerzit t�etího v�ku vedl k založení Mezinárodního sdružení univerzit t�etího v�ku. 

V roce 1977 bylo založeno Mezinárodní sdružení univerzit t�etího v�ku AIUTA 

(Association Inernationale des Universités du Troisiéme Age) se sídlem v Toulouse. 

Podn�tem k jejímu založení byl stále vzr�stající po�et univerzit t�etího v�ku a jejich 

pot�eba spolu komunikovat. V �eské republice byla v roce 1993 založena Asociace 

univerzit t�etího v�ku a v témže roce se stala �eská republika �lenem AIUTA.  

Ve m�st� Brn� je další vzd�lávání senior� organizováno a uskute��ováno na všech 

brn�nských vysokých školách, a to na Masarykov� univerzit�, Mendelov� zem�d�lské 

a lesnické univerzit�, Vysokém u�ení technickém, Veterinární a farmaceutické univerzit�

a Janá�kov� akademii múzických um�ní. Pro v�tší bezpe�nost senior� je velkým p�ínosem 

z�ízení dvouletého studia organizovaného M�stskou policií Brno, jehož sou�ástí je i kurz 

sebeobrany.  

První univerzita t�etího v�ku za�ala vyu�ovat v Olomouci ve školním roce 1986/87, 

p�ednášející byli vysokoškolští pedagogové a celou akci zaštítil �eskoslovenský �ervený 

k�íž. Oficiálním z�izovatelem se stala olomoucká univerzita až v roce 1991. První 

univerzitou t�etího v�ku, která se konala pod garancí univerzity, byla fakulta všeobecného 

léka�ství na Univerzit� Karlov� v Praze ve školním roce 1987/88 (Haškovcová, 2010 

s. 129). 

3.4 Nový sociální status 

Každý �len ve spole�nosti zastává n�jakou pozici a tím vykonává roli, která se od n�j 

o�ekává. Pozice je vlastn� postavení �lov�ka ve struktu�e  ur�ité skupiny, nap�. v rodin�, 



UTB ve Zlín�, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 28 

v zam�stnání. Status je vlastn� vyjád�ení pozice jedince v ur�ité skupin�, spojené s mírou 

ocen�ní ze strany druhých, vymezuje práva a povinnosti a také ur�uje míru chování, které 

se od držitele ur�itého statusu o�ekává. Známe status vrozený (biologicky p�id�lený), 

status p�ipsaný (status získaný bez vlastního p�i�in�ní, nap�. zd�d�ný) a status získaný 

(vzd�láním �i profesí). 

Role je ur�itý zp�sob chování, který vychází z ur�itého sociálního statusu. Role je spojující 

�lánek mezi jedincem a spole�ností. Role je garance chování �lov�ka ur�itý zp�sobem.  

Role máme: 

-  p�ipsané (pohlaví, v�k) 

-  získané (privilegia, prestiž)  

- vnucené (nezam�stnanost, výkon trestu). 

Pojem sociální status (latinsky socialis – spole�ný, status – místo) je v sociologii ozna�ení 

pro za�azení jedince v sociální hierarchii, zejména postavení �lov�ka ve spole�nosti. Také 

se m�že používat název sociální pozice �i sociální postavení. V sociologii nemá pojem 

sociální status jednozna�ný význam. Max Weber popisuje sociální status jako prestiž, �i 

osobní d�stojnost, která není p�ímo spojena s  mocí a majetkem (Nakone�ný, 1999 s. 59). 

Socializace je p�ijetí ur�itých sociálních rolí, což je vlastn� zp�sob chování, který o�ekává 

okolí od jedince, které vyplývá z jeho pohlaví, v�ku a spole�enského statusu. Je to n�co 

o�ekávaného, n�co s �ím se jedinec identifikuje v r�znorodé mí�e na základ� vn�jších 

podn�t�. M�že to však být i zcela p�irozený jev, jako je role matky. Role udává sociální 

status jedince (Nakone�ný, 1999 s. 71). 

Nové postavení seniora m�že vést i k sociální izolaci, vylou�ení jedince ze spole�nosti. 

P�esto lze chápat dnešního seniora zcela jinak, než tomu bylo d�íve. Sou�asný senior je 

zcela odlišný od seniora p�ed 40-50 lety. V té dob� byl senior skute�ný sta�ík, zatímco 

v dnešní dob� se stírá hranice mezi st�ední generací a seniorem.  

Neustálé rozvíjení zdravotní pé�e s možností využití v�deckých poznatk� se také odráží ve 

zdraví nyn�jší generace senior�. Velký vliv na odlišnosti dnešního seniora má i rozdílné 

chápání postavení senior� a výrazné zm�ny v oblékání. Senio�i se v poslední dob� také 

cht�jí p�kn� a modern� oblékat. Dnešní média umož�ují senior�m v�tší kontakt se sv�tem 

a v�tší p�ínos informací, které mohou senio�i využít. Nyn�jší senior stále více pe�uje nejen 
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o své zdraví, ale i o sv�j vzhled. To vše je pro seniory d�ležitým faktorem, který ovliv�uje 

jejich životní styl.  Dnešní senior má názory a myšlení, které je ovlivn�no dobou, ve které 

se nachází. P�ípadn� také možnostmi, které umož�ují senior�m se stále více realizovat. 

Dnešní senior je také, bohužel, více pohlcován konzumní spole�ností.  

Na druhou stranu existuje problém, který d�ív�jší generace senior� nemusela �ešit. Tím 

jsou nástrahy na seniory ve form� „individuí“ p�icházejících do domácností senior�

a nabízejících jim „nové kvalitn�jší a hlavn� levn�jší“ služby. A� už „výhodné“ tarify 

telefonních spole�ností �i „výhodn�jší“ ceny plynu a elekt�iny. V lepším p�ípad� jim pouze 

zm�ní dodavatele energie, telefonního operátora, v horším je oberou i o jejich celoživotní 

úspory, pop�ípad� ublíží na zdraví. Dalším problémem je dnešní drzost a vulgarita 

n�kterých mladých lidí v p�ístupu k senior�m. Dokonce již d�ti na základních školách 

bývají ke starší generaci velmi netolerantní. Spousta senior� se tohoto p�ístupu v chování 

obává, a tak omezuje sv�j pobyt venku, v parcích, na procházkách a tím se stále více 

izoluje od okolního sv�ta. 

(http://www.mpsv.cz/files/clanky/14540/III_vlada__Akcni_plan_staruti_.pdf) 

Vliv stárnutí s sebou nese velkou zm�nu v ekonomické a sociální oblasti života jedince. 

S tím je spojen i názor mladých lidí na vzd�lanost, sob�sta�nost a ekonomickou aktivitu 

senior�. To zp�sobuje mezigenera�ní konflikty, které neprospívají komunikaci ve 

spole�nosti.  Je proto velmi d�ležité pochopit starší ob�any, pomáhat jim v jejich životních 

situacích a nau�it se vedle sebe spokojen� žít. Velký po�et senior� považuje za d�ležité 

z�stat samostatným a nezávislým.  Závislost, a� už na rodin�, �i jiné pomoci  okolí, pro n�

bývá velmi zásadním problémem, kterému se cht�jí vyhnout. Život seniora s sebou p�ináší 

hodn� p�ekážek, které je pot�eba se nau�it p�ekonávat. Pomoc rodiny a odborník� by m�la 

být samoz�ejmostí a ne n��ím, za co by se m�l senior styd�t. 

Je z�ejmé, že život seniora má svá specifika ve zp�sobu života, životních názorech 

i v myšlení. V život� seniora je mén� stresu a výst�edností, ale i více konzervativnosti. 

V d�sledku demografických zm�n se m�ní i p�ístup spole�nosti k senior�m. 
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II. PRAKTICKÁ �ÁST 
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4 METODA VÝZKUMU 

4.1 Metoda zpracování 

Jako nejvhodn�jší metodu pro zjišt�ní zám�r�, postoj�, p�ání a názor� jednotlivých senior�

p�i jejich odchodu do starobního d�chodu, jsem zvolila polostrukturovaný rozhovor 

(Miovský, 2006). 

Rozhovory probíhaly v klidném nerušeném prost�edí. Velmi d�ležité bylo pro seniory pro�

a z jakého d�vodu se rozhovor uskute��uje, co by m�lo být smyslem rozhovoru a jaký 

bude p�ibližn� jeho obsah. Také jsem se snažila navodit optimální klima, které by 

umožnilo jednotlivým respondent�m lépe odpovídat na položené otázky a tím získání 

pot�ebných informací. Otázky jsem formulovala nenásiln� s pozvolným p�echodem mezi 

jednotlivými okruhy. V jednotlivých rozhovorech nevyvstala žádná nezodpov�zená otázka 

a nikdo z respondent� se nevyhýbal žádné položené otázce. Na záv�r jsem všechny 

respondenty oslovila s dotazem, zda nemají ješt� pot�ebu se vyjád�it k  daným témat�m 

a zda necht�jí ješt� n�co doplnit. P�íslušné rozhovory jsem nahrávala na diktafon a pro 

lepší orientaci ihned p�episovala.  

4.1.1 Výzkumný zám�r 

Výzkumná  �ást  se zabývá problematikou zm�ny životního stylu p�i odchodu do 

starobního d�chodu. Tím, zda  jsou pot�eby poživatel� starobního  d�chodu uspokojeny 

i   v   postprofesní dob�, zda je  jejich  starobní d�chod  dosta�ující  k   pokrytí   d�ležitých 

finan�ních   pot�eb   v   život�.  Dále se výzkumná �ást zabývá sžitím se s novou životní 

rolí  – rolí starobního d�chodce, která s sebou p�ináší �adu velkých životních zm�n.  

4.1.2 P�edm�t a cíl výzkumu 

Kvalitativní výzkum je zam��en na zm�ny životního stylu jednotlivých senior� p�i 

odchodu do starobního d�chodu.  Zda se v�bec jedná o n�jaké zm�ny, �i nikoliv. P�jde 

o to, jak sami senio�i vnímají sv�j odchod do starobního d�chodu. D�ležitým prvkem je 

zde také životní rytmus starobních d�chodc� a jejich postavení ve spole�nosti. Také se zde 

bude jednat o zjišt�ní životního stylu starobních d�chodc�. 
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4.1.3 Objekt výzkumu a výzkumný vzorek 

Jedná se o 13 vybraných respondent� ve v�ku 65 až 70 let. U vybraných respondent� se na 

první pohled p�edpokládá, že se jedná o starobní d�chodce. Podle p�edb�žných zjišt�ní 

bylo up�esn�no, že všichni jsou poživateli starobního d�chodu. Všech 13 respondent�

vystupuje pod pseudonymem.  

4.1.4 Základní tematické okruhy rozhovor�

V úvodu se bude jednat o stru�nou sociodemografickou charakteristiku jednotlivých 

respondent�. Prvotní informací bude, zda jsou poživateli starobního d�chodu a kdy se 

uskute�nil jejich odchod do starobního d�chodu. Dále p�jde o uvedení životního rytmu 

jednotlivých respondent� a jejich každodenních �inností.   

Nemén� d�ležitým zjišt�ním bude informace o tom, zda vykonávají vedle svého starobního 

d�chodu ješt� n�jaké zam�stnání. Jestli ano, co je vedlo k uzav�ení pracovního pom�ru? 

Bude zde kladena i otázka týkající se výše starobního d�chodu v souvislosti s b�žným 

životem.  P�jde také o zjišt�ní volno�asových aktivit spojených s dopl�ováním vzd�lávání 

a cvi�ení pam�ti. Velmi d�ležité budou informace o jejich zdravotním stavu, o pé�i 

o zdraví. Záv�r rozhovor� bude v�nován životní úrovni sou�asných starobních d�chodc�. 

Témata okruh� rozhovor� jsou korespondující s otázkami v dotazníku.  
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4.2 Charakteristika respondent�

Tabulka �. 1 charakteristika respondent�  

Respondent V�k Pohlaví Nejvyšší dosažené vzd�lání Rodinný stav 

Josef 65 Muž Vysokoškolské Ženatý, žije s manželkou v byt�

Karel 67 Muž St�edoškolské s maturitou Ženatý, žije s manželkou a synem v byt�

Petr 67 Muž Vysokoškolské Ženatý, žije s manželkou v domku 

Tomáš 68 Muž Vyu�en, strojní záme�ník Ženatý, žije s manželkou v byt�

Václav 67 Muž Vyu�en Rozvedený, žije sám v byt�

Alena 66 Žena Vysokoškolské Rozvedená, žije sama v byt�

Eva 68 Žena St�edoškolské s maturitou Rozvedená, žije se synem v domku 

Iva 68 Žena St�edoškolské s maturitou Vdaná, žije s manželem a rodinou syna v domku

Jana 67 Žena Vyu�ena, prodava�ka Vdaná, žije s manželem v byt�

Lenka 66 Žena St�edoškolské s maturitou Vdaná, žije sama 

Marie 65 Žena St�edoškolské s maturitou Vdaná, žije sama s rodinou dcery 

Pavla 65 Žena St�edoškolské s maturitou Rozvedená, žije v byt� sama se synem 

Zdenka 67 Žena Vyu�ena, prodava�ka Rozvedená, žije s p�ítelem v byt�

4.2.1 Sociodemografická charakteristika respondent�

Jedná se o t�ináct respondent� ve v�ku 65 až 70 let, p�t muž� a osm žen. Vysokoškolské 

vzd�lání mají 3 respondenti, st�edoškolské vzd�lání má šest respondent� a �ty�i 

respondenti jsou vyu�ení. Všichni respondenti bydlí shodn� ve m�st� Brn�. Respondenti 

byli ochotni k provád�ní hloubkových rozhovor�, ženy byly v rozhovorech sdíln�jší než 

muži.  

V dob� realizace rozhovor� bylo všech 13 respondent� poživateli starobního d�chodu. 
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4.3 Rozhovory s respondenty 

ŽIVOTNÍ  RYTMUS 

Denní režim je uzp�soben tomu, zda respondent vykonává n�jakou pracovní �innost – bu�

na �áste�ný, nebo plný úvazek, nebo je pouze poživatelem starobního d�chodu a nemá 

žádné pracovní závazky. Z provedených rozhovor� je patrno, že t�i respondenti jsou 

zam�stnáni a ostatní nevykonávají žádnou pracovní �innost. Za�átek dne probíhá u všech 

respondent� stejn�, jako tomu bylo p�ed odchodem do starobního d�chodu, jedná se 

o ranní hygienu a snídani.  

      „Momentáln� již druhý m�síc chodím na brigádu do svého bývalého zam�stnání, kde 

pracuji jako záskok za dlouhodob� nemocnou paní. Každé ráno vstanu o p�l sedmé, 

nasnídám se, odcházím do práce. M�j pracovní úvazek je 42,5 hodiny týdn�“. 

(Respondentka Alena) 

Respondenti, kte�í momentáln� nemají žádné pracovní závazky vše provádí s v�tším 

klidem a nejsou �asov� nijak omezeni.  

     „Nechodím do práce, nejsem vázána �asem, který �lov�k stráví v práci. Když nikam 

dopoledne nejdu, tak v�tšinou vstávám, až se sama probudím, pokud mám n�jakou 

povinnost, a� už doma nebo mimo domov, tak si pro jistotu nato�ím budíka, abych 

nezaspala. Dám si snídani, u toho vyluštím k�ížovku a sudoku, pak si t�eba �tu.“ 

(Respondentka Lenka) 

Ženy op�t tráví i ve starobním d�chodu více �asu v kuchyni, než muži. Senio�i mají více 

�asu p�ipravit si teplý ob�d a ne se n��ím odbýt pouze jako tomu bylo v dob�, kdy byli 

aktivní a každodenn� chodili do zam�stnání. 

     „Já si skoro myslím, že co jsem v d�chodu, jím zdrav�ji, než když jsem pracovala. 

Jednak ty ob�dy, když jsme chodili do restaurace, nebyly nic moc a �lov�k si nem�že 

vybírat. Neovlivní suroviny ani p�ípravu. Zatímco te� si to mohu ovlivnit. Stravuji se 

zdrav�ji.“ (Respondentka Lenka) 

ZAM�STNÁNÍ 

Z celkového po�tu respondent� jsou t�i zam�stnáni. V�tšina respondent� uvádí, že by m�la 

zájem o vykonávání pracovní �innosti, nebo� ta s sebou p�ináší i v�tší finan�ní jistotu. 
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Vedle finan�ní jistoty poukazují i na možnost komunikace s jinými lidmi, než jsou pouze 

starobní d�chodci. Op�t se jim rozší�í i okruh informací z ostatních oblastí, které p�ímo 

nesouvisí se starobním d�chodem.  

        „Od 1. Ledna 2010 jsem z�stala doma. Od té doby mi byla až letos nabídnuta brigáda 

z mého bývalého zam�stnání. Již m�síc chodím na brigádu jako záskok za nemocnou 

kolegyni. M�lo by to být na dobu 5 m�síc�.  Je to p�íjemná zm�na. Mám op�t v�tší možnost 

komunikace s mladšími lidmi a vyd�lám si i peníze. Dokonce jsem už i zhubla, zna�ka 

ideál“. (Respondentka Alena) 

(http://zlin.idnes.cz/duchod-penzistum-casto-nestaci-rodinny-rozpocet-si-museji-

vylepsovat-1mt-/zlin-zpravy.aspx?c=A100902_202241_zlin-zpravy_bor)  

V�tší zájem o práci mají respondenti s vyšším vzd�láním. Respondenti, kte�í po celý život 

manuáln� pracovali, touží už po odpo�inku a duševní pohod�.  

(http://duchody-penze.moneymag.cz/2902-duchodu-se-nedockaji-nekteri-lide-budou-

pracovat-do-konce- zivota) 

     „O další zam�stnání už zájem nemám. Celý život jsem v zam�stnání poskakovala, 

obsluhovala jiné. Te� chci sed�t, mít klid a luštit k�ížovky.“ (Respondentka Zdena) 

Jedna respondentka uvádí, že je pro ni radostí a ne starostí, aktivn� se zapojit do 

výchovy svého vnuka. Jedná se u ní o každodenní pomoc i p�i vypracovávání domácích 

úkol� a chystání jídla.  

      „Nemám žádné zam�stnání, jsem zam�stnaná svým vnou�kem, o kterého se starám. 

Pomáhám tím hlavn� mladým, ale jsem ráda, že se o n�j m�žu starat“. (Respondentka Iva) 

ZDRAVÍ 

Otázka zdraví je více o subjektivním názoru jednotlivých respondent�. Všichni 

respondenti, až na dva, hodnotí sv�j zdravotní stav jako úm�rný  jejich v�ku. Respondenti 

ve v�tšin� p�ípad� navšt�vují pravideln� preventivní léka�ské prohlídky. N�kte�í z nich 

užívají podp�rné vitamínové dopl�ky stravy a uvád�jí, že cena lék� se postupn� zvyšuje. 

Jeden respondent poukazuje na velké zhoršení zdravotního stavu v poslední dob�. 

Z uvedených rozhovor� vyplynulo, že zdravotní stav jednotlivých respondent� je 

individuální a nelze p�esn� ur�it p�í�inu r�znorodosti jejich zdravotních problém�.  

Respondenti shodn� uvád�jí, že postupn� o�ekávají zhoršení svého zdravotního stavu. 
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      „Už to není to, co bývalo, ani jsem ne�ekal, že to bude s tím zdravotním stavem tak 

hrozné, totální vým�na ky�elního kloubu m� hodn� vzala a spíš mn� to psychicky ublížilo. 

M�j zdravotní stav je ješt� o to horší, že jsem b�cht�revik. Pe�uji o své zdraví, chodím 

po�ád na prohlídky. Musím si dávat pozor na nachlazení, je to velmi zán�tlivé, zán�t se dá 

jen utišit, nedá se lé�it.“ (Respondent Václav) 

(http://vademecum-zdravi.cz/mudr-eva-topinkova-csc-starneme-jiz-od%c2%a0narozeni/) 

Naopak n�kte�í respondenti si zhoršení svého zdravotního stavu v�bec nep�ipouští 

a léka��m se rad�ji vyhýbají.  

      „Sou�asný zdravotní stav je dobrý. Preventivní návšt�vy léka�� já neabsolvuji, léka�e, 

já nemusím, takže k nim nechodím. Nebyl jsem nemocen snad 25 let.“ (Respondent Josef) 

(http://www.mpsv.cz/files/clanky/14540/III_vlada__Akcni_plan_staruti_.pdf) 

FINANCE 

Z odpov�dí respondent� vyplývá, že ti, kte�í mají ke starobnímu d�chodu možnost si 

p�ivyd�lávat, nemají žádné finan�ní problémy. Podobn� ti, kte�í jsou závislí pouze na 

starobním d�chodu, ale nežijí sami, nemají také žádné výrazn�jší problémy s pokrytím 

b�žných výdaj� a svých zálib.  

     „Když jsme dva tak to jde, kdybych byla sama, tak si nedovedu p�edstavit. Že jsme dva, 

tak si na finan�ní stránku nest�žuji. Zbývají mi ob�as prost�edky i na moje zájmy“. 

(Respondentka Jana) 

( http://www.zijemenaplno.cz/Clanky/a437-Pracujte-i-v-duchodu.aspx) 

Jeden respondent, který je odkázán pouze na sv�j starobní d�chod, musí vynakládat velké 

úsilí p�i rozd�lování m�sí�ních finan�ních prost�edk�. Naproti tomu jedna respondentka, 

žijící sama, nemá nedostatek finan�ní hotovosti, protože se p�ibližn� 10 let p�ipravovala na 

odchod do starobního d�chodu, a tím si vytvo�ila pat�i�nou finan�ní rezervu (Haškovcová, 

Fenomén stá�í, 2010).  

     „Mám úspory, na to jsem tedy pamatovala už X let zpátky a prost� si vytvo�ila takovou 

finan�ní zásobu, na kterou m�žu sáhnout. 30% z d�chodu tvo�í nájem i inkaso a v tom je 

zahrnutý telefon i internet. Stravování -  jídlo to by bylo tak t�ch necelých 30 %. Zbytek je 

na koní�ky, oble�ení a n�co se dá ob�as i ušet�it.“ (Respondentka Alena) 
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Z rozhovor� vyplynulo, že finance jsou pro respondenty velmi citlivé téma. Postupn� se 

však i na toto téma rozhovo�ili. Respondenti uvádí, že za velmi malé n�kdy až sm�šné, 

zvýšení starobních d�chod� m�že vláda. Uvádí, že je úpln� jedno jestli má v�tšinový podíl 

v  parlamentu  pravicová,  �i levicová  strana (zvýšení  d�chod�  teoretická  �ást  viz. 

s. 21). 

     „Nejlepší kombinace je bejt zdravej a mít finance. Tím že jsme doma t�i a nežiji sám, je 

to lepší. Každej starší je už skromn�jší ve strav�, skromn�jší v oblíkání a po�izování si 

nových v�cí. Je ale fakt, že musím být skromn�jší, protože kdybych žil tak, jak p�edtím, než 

jsem šel do d�chodu, tak by mi to nesta�ilo na ty moje pot�eby. (Respondent Karel) 

VOLNO�ASOVÉ AKTIVITY 

Jedna respondentka uvádí, že v�tšinu svého �asu v�nuje vnukovi. Další respondentka uvádí 

ob�asnou výpomoc v rodin� své dcery, se kterou bydlí.  

     „Na prvním míst� je mým koní�kem m�j vnou�ek a zahrada. Práce na zahrad� mn� �iní 

velké pot�šení. Je to taková moje celoživotní láska…/...ale taky ráda a ob�as chodím do 

divadla a do kina. Je pravdou, že vstupenky do divadla jsou dost drahé.  Na zahrádce mám 

hlavn� kv�tiny, jahody a raj�ata, nic jiného nep�stuji“. (Respondentka Iva) 

Ostatní respondenti uvádí, že si vždy najdou dostatek prostoru pro své volno�asové 

aktivity.  Jejich aktivity se jednak odvíjí od jejich zdravotního stavu a také od r�znosti 

sociálních kontakt�. Tento �as si však dop�edu naplánují. Z výzkumu je patrno, že ženy 

v�tšinu svého volného �asu tráví na zahrádce a návšt�vou kulturních za�ízení. Zatímco 

muži se více v�nují sportovní �innosti. Ženy jako fyzický pohyb uvádí p�edevším delší 

procházky. 

(http://ona.idnes.cz/zabava-i-v-duchodu-venujte-se-konickum-vzdelavejte-se-cestujte-p7q-

/spolecnost.aspx?c=A110725_153547_spolecnost_abr) 

Volno�asové aktivity zahrnují nejr�zn�jší aktivity stále se rozr�stající. Volno�asové 

aktivity lze rozd�lit do n�kolika skupin: kulturní aktivity, sportovní (fyzické) aktivity, 

sociální aktivity, vzd�lávací aktivity, ve�ejné aktivity, rekrea�ní a cestovatelské aktivity, 

hobby a manuální aktivity, hry (Duffková, 2008). 
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      „Nejradši �tu, n�kdy se projdu, podívám na n�jakou výstavu obraz�, ob�as kino nebo 

p�ednáška na téma, které m� zrovna zajímá“. (Respondentka Lenka) 

„Stále je mým koní�kem sport. Já vlastn� cvi�ím 2x týdn� po �ty�ech hodinách. Také vedu 

mladé judisty 2x v týdnu, jsem jejich trenérem, i když v poslední dob� neustále klesá zájem 

ze strany mladých lidí o sport. Pokud mi však zdraví a �as dovolí, budu mít, vždy �as na 

své zájmy“. (Respondent Josef) 

(http://www.vemeste.cz/2011/05/seniori-a-pohybova-aktivita) 

  

DOPL
OVÁNÍ VZD�LÁVÁNÍ, CVI�ENÍ PAM�TI 

Jedna respondentka navšt�vuje univerzitu t�etího v�ku a dále se vzd�lává samostudiem. 

Jeden respondent se vzd�lává ve svém zam�stnání. Ostatní respondenti shodn� uvádí, že 

kurzy jsou pro d�chodce finan�n� nevýhodné a vzd�lávají se samostudiem, a svoji pam��

byst�í zejména pomocí k�ížovek a sudoku.  

     „Mozek trénuji k�ížovkami a sudoku../…musím p�e�íst, co je nového, a to te� nový 

ob�anský zákoník, nové DHP,  DPH  slovenské  jo.  Je to takové moje sebevzd�lávání 

a kamarádi co podnikají, tak jim pomáhám s ú�etnictvím. Mám takové své samostudium, 

ve�ejné kurzy jsou drahé pro d�chodce.“ (Respondent Karel) 

 „Vzd�lání  - denn� luštím k�ížovky, sudoku, to je m�j denní rituál. Ráno si po snídani 

ud�lám kávu, popíjím ji a luštím sudoku a k�ížovky. Univerzita t�etího v�ku a kurzy 

pam�ti“. (Respondentka Pavla) 

Existen�ní osam�lost. Tento problém lze �ešit kvalitními mezigenera�ními vztahy, nejen 

v rodin�, ale i mimo ni. Dalším možným �ešením existen�ní osam�losti se jeví edukace 

senior� v celoživotním vzd�lávání (univerzit t�etího v�ku). Zde se pak výchova a vzd�lání 

stává jedním z d�ležitých faktor� podílejících se na smyslu a kvalit� života senior�

(Balogová, 2009). 

 D�CHODCI A PC 

Po provedených rozvorech bylo zajímavým zjišt�ním, že všichni respondenti stráví denn�

p�es dv� hodiny prací s po�íta�em. Po�íta� a zejména internetové p�ipojení slouží 
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k vyhledávání informací a ke komunikaci s p�áteli. Všichni respondenti shodn� uvedli, že 

v žádném p�ípad� by nenavázali kontakt s neznámou osobou p�es po�íta�.  

     „Vlastním PC, mám emailovou adresu a internet využívám. Po�íta� využívám, doma 

jsem ho používala už hodnou dobu p�ed d�chodem.  Ne, to p�ímo nesnáším, navazovat 

nové kontakty p�es po�íta�. Pouze komunikuji se svými starými p�áteli p�es e-mail.“ 

(Respondentka Iva) 

(http://brno.idnes.cz/internet-i-rady-maji-seniori-v-brne-zdarma-senior-pointy-zridi-i-
jinde-1ko-/brno-zpravy.aspx?c=A110907_1647416_brno-zpravy_dmk) 

     „Te� používám po�íta� daleko víc než, když jsem chodila do práce a nebyla 

v d�chodu.“ (Respondentka Eva) 

Využívají po�íta� také k provád�ní r�zných cvi�ení sloužících k byst�ení pam�ti.  Po�íta�

je pro n� d�ležitý pro sbližování s okolím a levn�jší formou získávání informací a novinek 

z r�zných oblastí. N�kte�í respondenti také uvádí, že možnost korespondence p�es po�íta�e 

jim úpln� vzala korespondenci formou b�žný dopis�. Sami však uvádí, že již dlouhou dobu 

nenapsali žádný dopis vlastní rukou, pouze n�jaké pohlednice o svátcích. 

     „�asto používám internet ke komunikaci s p�áteli, které mám. Mám velmi �ilou 

komunikaci, každý den chodím na internet i na sv�j email. Na poslední ru�n� napsaný 

dopis už si ani nevzpomenu, pouze o Vánocích lístek.  Hodn� taky využívám internet 

k tréninku pam�ti.“ (Respondentka Pavla) 

(http://www.freegame.cz/magazin/clanky/neco-o/seniori-a-pocitace/139) 

RODINA A P�ÁTELÉ 

Z uvedených respondent� žijí sami pouze t�i. Respondenti žijí s manželem, manželkou, 

p�ítelem, p�ítelkyní nebo s d�tmi.  Dva respondenti žijí navíc ješt� s rodinami svých d�tí. 

Z rozhovor� je patrno, že osam�lí respondenti se více stýkají se svými p�áteli, než ti co žijí 

s rodinou, �i rodinou svých d�tí. Z uvedených zjišt�ní tedy vyplývá, že respondenti žijící 

sami jsou obklopeni více p�áteli a jsou více aktivní ke spole�nému posezení, sch�zkám �i 

návšt�vám kulturních za�ízení.  

(http://www.svetsenioru.cz/blogy/strelec/pratelstvi-kamaradstvi) 

      „Já jsem bezd�tná, rozvedla jsem se zhruba ve t�iceti letech. Do té doby jsme se 

n�jakou dobu snažili, ale p�esto jsme d�ti nem�li. Pak už jsem se neprovdala a d�ti 
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nemám../.. N�kte�í z mých p�átel chodí se mnou i do divadla, já totiž organizuji návšt�vy 

divadel“. (Respondentka Alena) 

     „Žiji sama v dvougenera�ním domku s dcerou a její rodinou. Stýkám se s rodinami 

svých d�tí, ale snažím se je p�íliš nezat�žovat, jsou zam�stnaní. Se známými a p�áteli te�

trávím víc �asu, asi tak pr�m�rn� dv� hodiny týdn�“. (Respondentka Marie) 

ODCHOD DO STAROBNÍHO D�CHODU 

Respondenti se st�edoškolským a vysokoškolským vzd�láním p�esluhovali, zatímco 

respondenti vyu�ení odešli shodn� v roce, ve kterém jim vznikl nárok na odchod do 

starobního d�chodu.  Respondenti, kte�í p�esluhovali, uvedli, že pozd�jší odchod byl pro 

n� finan�n� výhodn�jší.  Jednomu respondentovi umožnil zam�stnavatel rok soub�h 

d�chodu a zam�stnání. Soub�h d�chodu a zam�stnání umožnil zam�stnavatel v p�ípad�, že 

bylo pro n�j výhodn�jší ponechat si ješt� rok zam�stnaného d�chodce, než zau�ovat 

nového pracovníka. Bylo to z d�vodu p�íchodu pracovnice z mate�ské dovolené.  

(http://www.finance.cz/duchody-a-davky/vse-o-duchodech/starobni-duchody/podminky-

naroku-na-starobni-duchod/) 

     „Odchod do d�chodu  byl  katastrofální,  byl  pozd�jší  o  2,5 roku,  rozhodl  jsem se 

sám a využil jsem ekonomických informací o tom, kdy je pro m� nejvhodn�jší odejít do 

d�chodu. (Respondent Karel) 

Respondenti shodn� uvedli, že na n� okolí reaguje zcela b�žn�, bez n�jakých velkých 

zm�n. Pouze t�i respondenti uvedli, že se ob�as stýkají s bývalými spolupracovníky. 

Shodn�, až na dva, všichni respondenti uvedli, že je nové postavení starobního d�chodce 

nijak nep�ekvapilo, naopak poci�ují velkou výhodu v tom, že si sami mohou organizovat 

sv�j volný �as a mají mén� povinností.  

„Jsem vyrovnan�jší. Jsem spokojen�jší v tom, že �lov�k není až tak vázaný �asem, ten si 

�lov�k rozloží sám. Sám se rozhodne co, si naplánuje. Volnost je v�tší a toho �asu je více. 

(Respondent Tomáš) 

Jedna respondentka uvádí, že m�la velké problémy s využitím volného �asu a pom�rn�

dlouho jí trvalo nau�it se ho organizovat.  
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     „Odchod do d�chodu ur�it� nešel lehce, je to velká životní zm�na, což je známo 

i z r�zných psychologických prací, a to jsem si osobn� vyzkoušela. �lov�k si musí na hodn�

v�cí zvyknout. Musí si zvyknout na to, že už nepracuje.  (Respondentka Lenka) 

P�íprava na odchod do starobního d�chodu prob�hla pouze u dvou respondent�, jednalo se 

o našet�ení finan�ní hotovosti.   

Respondenti mají stejný názor na pomoc od státu senior�m, pokud si v�ci neza�ídí sami 

nebo s pomocí nejbližších, nedostane se jim žádné podpory od státu, pouze vyplácení 

jejich starobního d�chodu.  

     „Okolí na m�j odchod n�jak jinak nereagovalo, když jsem odešel do d�chodu. Jen když 

v baráku zjistili, že jsem v d�chodu, tak cht�jí, aby se to zprivatizovalo, abych to zjistil co 

je k tomu pot�eba a za�al to za�izovat“. (Respondent Karel) 

Polovina respondent� uvádí, že si ob�as p�ipadá pro spole�nost vcelku zbyte�ná, druhá 

polovina si tuto skute�nost v�bec nep�ipouští. P�echod do role starobního d�chodce nebyl 

nakonec tak násilný, jak si v�tšina respondent� myslela.  

     „Ur�it� se odchodem do d�chodu z n�ho nestane �lov�k, který se vehementn� v�nuje 

svým koní�k�m a p�átel�m, když je p�ed odchodem do d�chodu nem�l. Ten den D nezm�ní 

p�íliš povahu �lov�ka, jaký je, ani zp�sob života, jaký vedl p�ed d�chodem“. 

(Respondentka Lenka) 

       „Slovy básníka �e�eno, i když se cítím na šestnáct, orgány mi stále fungují pouze na 

mých skute�ných 70 let“. (Respondent Václav) 

Velká zm�na na vytvo�ení sociální pozice je daná odchodem do starobního d�chodu. Je to 

zm�na, která p�isuzuje jedinci horší sociální status a s tím spojené omezení výsad 

(Vágnerová, 2007, s. 56). 

SOU�ASNÉ ŽIVOTNÍ HODNOTY 

Životní hodnoty se vícemén� nezm�nily, z�stávají stále stejné, jako tomu bylo p�ed 

odchodem do d�chodu. Respondenti kladou velký d�raz na rodinu a rodinné zázemí. 

Žádné velké cíle si již nekladou, skute�n� d�ležité je pro n� zdraví, rodina a p�átelé. 

Respondenti hledí s obavami do budoucnosti. Velkou obavu vzbuzuje rostoucí kriminalita 

spolu se sociáln� patologickými jevy a zvyšující se agresivitou n�kterých mladých lidí v��i 
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senior�m. N�kte�í respondenti si uv�domují, že by necht�li skon�it tak, aby byli n�komu 

ve stá�í na obtíž nebo skon�ili v nemocnici pouze jako ležící pacienti.  

     „Životní hodnoty vnímám stále stejn�. Je pro m� d�ležité mít rodinu a p�átele, a moc si 

p�eji, aby byli zdraví a spokojení. Nekladu si už žádné cíle. Nerada bych byla jednou na 

obtíž svým nejbližším, ale to není možné zaru�it. Nezabývám se problémy budoucnosti, 

nechci se zabývat záležitostmi, které nem�žu �ešit, ani ovlivnit“. (Respondentka Marie) 

St�ední a starší generace již nenachází tu jistotu, že je �eká poklidné stá�í, které jim umožní 

jejich starobní d�chod (Keller, 2009). 

ŽIVOTNÍ ÚROVE


Životní úrove� se respondent�m shodn� snížila. Respondenti, kte�í mají možnost brigády, 

ze které jim plynou finan�ní p�íjmy, nemají v tomto období tak viditelné snížení životní 

úrovn�. Snížení životní úrovn� je p�ipisováno výši starobního d�chodu, který je podstatn�

menší než p�íjmy, které plynou ze zam�stnání, �i jiné výd�le�né �innosti (výše starobního 

d�chodu v teoretické �ásti viz. s. 18). Z toho plyne, že hlavní motivací starobních 

d�chodc� v možnosti hledání zam�stnání není až tak využití jejich �asu, nýbrž viditelnost 

zvýšení finan�ních p�íjm� za p�íslušné období. Životní úrove� se starobním d�chodc�m 

snížila, i když nemají takové nároky, které m�li p�ed vstupem do starobního d�chodu. 

Snížení nárok� deklarují i tím, že již nepot�ebují tolik oble�ení, které bylo nutností p�i 

každodenním chození do zam�stnání.  

(http://duchody-penze.moneymag.cz/3400-duchodci-teste-se-pokud-se-sliby-budou-plnit) 

     „Životní úrove� se mi snížila i p�esto, že nyní již nemám takové nároky, jako d�íve“. 

(Respondetka  Eva) 

     Životní úrove� se zm�nila k horšímu, že si nem�žu dovolit to, co jsem si dovolil p�edtím, 

když jsem pracoval. Já jsem si mohl dovolit koupit dražší potravinu, te� už ne, d�ív jsem si 

t�eba mohl kopit Poli�an a te� musím levn�jší salám. Je to t�eba i v oble�ení, mohl jsem si 

koupit n�co, co d�lají naši a je to kvalitn�jší a te� musím p�emýšlet, jestli si to m�žu koupit 

nebo nem�žu“. (Respondent Karel) 

Seniorem se �lov�k stane odchodem do starobního d�chodu. Tím se pro nás stává v�k 

sociogenním prvkem, který nadále ovlivní náš dosavadní život. Odchodem do starobního 
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d�chodu dojde také ke zm�n� pracovního statusu, výše finan�ních p�íjm� a ke zm�n�

rytmu života (Vidovi�ová, Rabušic, 2003, s. 29).  

4.3.1 Shrnutí výzkumného šet�ení rozhovor�

P�i kvalitativním výzkumu bylo zjišt�no, že nyn�jší generace senior�, kte�í práv� odešli do 

starobního d�chodu, je generací sestávající z jedinc�, kte�í v�tší �ást svého aktivního 

života prožili za socialismu a stává se tak p�elomovou generací senior�. S prodloužením 

délky st�edního v�ku se prodloužila i délka fyzických a psychických schopností senior�. 

Tím jsou dány jiné, v�tší možnosti nyn�jším senior�m ve srovnání s p�edchozími 

generacemi senior�. Srovnání života v období profesní aktivity a života ve starobním 

d�chodu, p�edstavuje pro seniory významný rozdíl v množství volného �asu. P�ekvapiv�

byli všichni senio�i spokojení s nar�stajícím volným �asem, kdy nemusí mít neustále na 

pam�ti, co musí vykonávat a v jakém �asovém horizontu. Je pro n� d�ležité rozvrstvení 

�asu dle jejich p�edstav a možností. Pro seniory, kte�í žijí sami, se stává nutností u�ení se 

organizování jejich volného �asu. Velmi zajímavým zjišt�ním je využívání po�íta��

seniory. Všichni senio�i vlastní po�íta� a každý den se p�ipojují na internet. Po�íta�

používají jak ke zjiš�ování informací, tak i ke komunikaci se svými p�áteli. Nyn�jší senio�i 

jsou velmi aktivní a mají zájem o zjiš�ování nových informací.  

Výše starobního d�chodu jim sta�í k pokrytí b�žných m�sí�ních výdaj�, ale jakékoliv 

zvyšování cen, a� už nájemného, vody, plynu, elekt�iny �i zdražování potravin, je pro n�

tíživé. V�tšina senior� touží p�i požívání starobního d�chodu po zam�stnání, které by jim 

p�ineslo vyšší životní úrove�. 

Z uvedených rozhovor� vyplývá, že nyn�jší starobní d�chodci jsou velmi aktivní. Jejich 

starobní d�chod, jako jediný finan�ní zdroj, neumož�uje senior�m vést tak aktivní 

a spokojený život, jak by si p�edstavovali. Zdravotní stav senior� je úm�rný jejich v�ku. 

Spole�enský status starobního d�chodce je dle senior� p�ijatelný. Každý senior vlastní PC 

a nejmén� dv� hodiny denn� je aktivn� p�ipojen na internet. Volno�asové aktivity senior�

jsou odlišné, a to nejen z d�vodu finan�ní náro�nosti, nej�ast�ji však jde o �etbu, 

procházky, práci na zahrad�, r�zné kulturní a sportovní �innosti. Životní styl senior� je 

odlišný z pohledu zam�stnanosti, vzd�lání, finan�ní jistoty, bydlení v domku, byt�, 

s partnerem/partnerkou, rodinou �i sám. D�ležitým prvkem životního stylu senior� je nejen 

pé�e o zdraví, ale i jejich kondice a vzhled. Pocit ned�ležitosti je pouze u senior�, kte�í žijí 
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osamocen�, tento pocit si kompenzují r�znými spole�enskými aktivitami 

a frekventovan�jšími návšt�vami p�átel a rodiny. Zam�stnání p�i požívání starobního 

d�chodu je pro seniory d�ležitý zdroj p�íjm�, který jim umož�uje uskute��ovat své 

volno�asové aktivity. Pro seniory s vyšším vzd�láním je významné pro seberealizaci. 

4.4 Dotazník 

Sou�ástí praktické �ásti je i další výzkumná metoda získávání dat, a to dotazník. Dotazník 

byl p�edán student�m univerzity t�etího v�ku p�i Masarykov� univerzit� v Brn�. Dotazník 

obsahuje 17 otázek. Otázky byly vytvá�eny srozumiteln� s dostupností pro celý pr�zkumný 

vzorek. Jedná se o otázky výb�rové, aby jednotliví respondenti m�li možnost ozna�it jednu 

z nabízených možností. Na konci dotazníku je uveden návod k vypln�ní. P�i rozdávání 

dotazník� jsem respondent�m sd�lila, k �emu bude vypln�ný dotazník sloužit a  ubezpe�ila 

je o anonymit� p�i vypl�ování dotazníku. Dotazník vyplnilo 62 respondent�. 

Dotazník slouží jako dopln�ní stanovení provád�ní rozhovor�. Proto budou zpracována 

pouze data respondent� ve v�ku 65-70 let, který je shodný s v�kovým rozmezím 

respondent�, se kterými byly provád�ny rozhovory. Z celkového po�tu 62 respondent�, 

bylo pouze 37 ve v�kovém rozmezí 65-70 let.  

4.4.1 Uspo�ádání dat a vytvo�ení tabulek 

Otázka �. 1 – Pohlaví, v�k 

Pohlaví 61-64 let 65-70 let Nad 70 let 

Po�et žen 9 27 10 

Po�et muž� 3 10 3 

Poslucha�i univerzity t�etího v�ku se koncentrují do ur�itého v�kového okna, což se mi 

jeví jako zajímavá informace. Je možno si klást otázku, co je toho p�í�inou?  M�že se 

jednat o to, že témata p�ednášek jsou spíše vhodná pro ur�itou v�kovou kategorii? Nebo 
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jsou senio�i v tomto v�ku ješt� stále vitální a po dosažení 70 let v�ku se jejich vitalita 

výrazn� snižuje? 

Otázka �. 2 – Jaký je Váš zdravotní stav? 

Respondenti shodn� vypov�d�li, že zdravotní stav je vzhledem k jejich v�ku dobrý. Nabízí 

se otázka, zda je zdravotní stav senior� d�ležitým faktorem p�i navšt�vování univerzity 

t�etího v�ku? Odpov�di respondent� odkazují na to, že dobrý zdravotní stav je p�i 

vzd�lávání senior� podstatný.  

Otázka �. 3 Jak dlouho jste již ve starobním d�chodu? 

Pohlaví 1-3 rok 4-5 let 6-7 rok� 7 rok� 8 let 9 a 

více 

let 

Po�et 

žen 

 10 13 2 2  

Po�et 

muž�

1 3 3 3   

Odpov�� na otázku, zda jsou všichni respondenti ve starobním d�chodu, je spíše 

informativní. Z odpov�dí respondent� nám vyplývá, že nejvíce poslucha�� univerzity 

t�etího v�ku je již 4 až 7 let ve starobním d�chodu. 

Otázka �. 4 – Vykonáváte ješt� n�jakou pracovní �innost? 

Pohlaví Ne Ano-p�íležitostn� Ano-trvale 

Po�et žen 22 5  

Po�et muž� 8 2  
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Zde by se mohlo jednat o další otázku, která se týká toho, v jakém oboru senior pracoval 

a jakého oborou se týkají jeho p�ednosti.  Pro n�které seniory je velmi jednoduché získat 

pracovní p�íležitost, aniž by o ni m�li zájem. Jiní senio�i by rádi pracovali, bohužel o n�

není zájem, nebo� mají praxi v takové �innosti, o kterou není na pracovním trhu zájem. 

Otázka �. 5 –  Z jakého d�vodu vykonáváte pracovní �innost? 

Zde respondenti uvád�jí, že d�ležitým faktorem je pro n� finan�ní p�ínos.  Jsou skute�n�

pen�žní prost�edky tak d�ležité? Pomáhají senior�m se více integrovat do d�ní ve 

spole�nosti. Umož�ují jim rozvíjet jejich volno�asové aktivity. 

Otázka �. 6 – Jaký sm�r p�evažuje ve Vaší volno�asové aktivit�? 

Pohlaví Sportovní Kulturní 

(divadlo, 

kino) 

�etba zahrada Procház

ky 

Po�et žen  7 11 4 5 

Po�et muž� 2 1 4  3 

Z odpov�dí respondent� je patrno, že ženy se více v�nují kulturním �innostem a muži mají 

p�ece jen ob�as zájem i o sportovní vyžití. Shodn� se pro ob� pohlaví jeví �etba 

a procházky. 

Otázka �. 7 – Kolik �asu v�nujete svým zálibám? 

Pohlaví Každý den Pouze o 

víkendu 

Mén� než 3 

dny v týdnu 

Více než 3 

dny v týdnu, 

ale ne každý 

den 

Žádný 

Po�et žen 1 4 2 20  

Po�et muž�  2  8  
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Respondenti poukazují na to, že si vždy najdou �as na uskute�n�ní svých zálib. Je možné, 

že by se jejich �as, v�novaný zálibám, odvíjel také od jejich zdravotního stavu nebo 

i možnosti využití ur�itého finan�ního obnosu? 

Otázka �. 8 – Vlastníte po�íta�? 

Pohlaví Ano Ne 

Po�et žen 27  

Po�et muž� 10  

Z odpov�dí na tuto otázku vyplývá, že po�íta� je již zcela b�žnou sou�ástí domácnosti 

i u senior�. 

Otázka �. 9 – Kolik �asu denn� strávíte u po�íta�e? 

Pohlaví Každý den Každý 

druhý den 

Pouze o 

víkendu 

Pouze ve 

všední den 

V�bec 

Po�et žen 16 6 1 4  

Po�et muž� 10     

Z odpov�dí senior� je možné odvodit, že v�tšina senior� užívá po�íta� každý den. Po�íta�

se stal nedílnou sou�ástí jejich života. Bylo by zajímavé zjistit, v jaké oblasti senio�i 

po�íta� nejvíce využívají a jaký mají z n�j p�ínos. 

Otázka �. 10 – Jsou pro Vás rodina a p�átelé d�ležití? 

Senio�i shodn� vypov�d�li, že jak rodina, tak i p�átelé, jsou velmi d�ležitou sou�ástí jejich 

života.  
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Otázka �. 11 – Jak �asto se stýkáte s rodinou? 

Pohlaví Každý 

den 

Pouze o 

víkendu

1x za 

týden 

1x za 

dva 

týdny 

1 x 

m�sí�n�

2 x 

m�sí�n�  

v�bec 

Po�et žen 2 2 4 10 6 3  

Po�et 

muž�

 1  3 4 2  

Odpov�� respondent� na tuto otázku je velmi r�znorodá. P�í�inou r�znorodosti ve styku 

s rodinou m�že být p�íliš velká vzdálenost mezi rodinnými p�íslušníky. Další možností by 

mohla být i zhoršená komunikace mezi nimi. 

Otázka �. 12 – Jak �asto se stýkáte s p�áteli? 

Pohlaví Každý 

den 

Pouze o 

víkendu 

1x za 

týden 

1x za 

dva 

týdny 

2 x 

m�sí�n

�

1 x 

m�sí�n�

v�bec 

Po�et 

žen 

  17 6 4   

Po�et 

muž�

  5 5    

Odpov�di respondent� ukazují, že p�átelé a komunikace s p�áteli je velmi významným 

�initelem v jejich život�. 
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Otázka �. 13 – Umož	uje Vám výše starobního d�chodu uskute�	ovat záliby (sport, 

návšt�va divadel, kin, koncert�)? 

Pohlaví Ne ano Ob�as 

Po�et žen 1 5 11 

Po�et muž� 1 1 8 

Ve v�tšin� p�ípad� jsou záliby respondent� limitovány jejich finan�ními možnostmi. 

Otázka �. 14 -  Jaké životní hodnoty jsou pro Vás nejd�ležit�jší? 

Respondenti dávají jednozna�n� p�ednost zdraví p�ed jakýmikoliv jinými hodnotami. 

Otázka �. 15 – Znamenal pro Vás odchod do starobního d�chodu velkou zm�nu, 

�i nikoliv? 

Pohlaví Ano velkou 

zm�nu 

Ne žádná zm�na 

nenastala 

Spíše ano Spíše ne 

Po�et žen   15 12 

Po�et muž�  1 5 4 

Co znamená pro respondenty odchod do starobního d�chodu? Z odpov�dí respondent�

vyplynulo tém�� shodn�, že polovina p�ipouští n�jakou zm�nu a polovina je toho názoru, 

že spíše k žádné zm�n� nedošlo.  

Otázka �. 16. Jaká je Vaše životní úrove	? 

Pohlaví dobrá Spíše lepší horší Spíše horší špatná 

Po�et žen 3  7 17  

Po�et 

muž�

2  2 6  



UTB ve Zlín�, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 50 

Životní úrove� respondent� je po odchodu do starobního d�chodu spíše horší až horší. 

Tato skute�nost je daná tím, že výše starobního d�chodu je podstatn� nižší, než p�íjmy ze 

zam�stnání.  

Otázka �. 17 – Jak jste spokojen/a se svým sou�asným životem? 

Pohlaví ano Spíše ano ne Spíše ne špatná 

Po�et žen 2 17 3 5  

Po�et 

muž�

2 7  1  

Odpov�� na tuto otázku ukazuje, že senio�i jsou vícemén� spokojeni se svým sou�asným 

životem. 

4.4.2 Shrnutí výzkumného šet�ení dotazník�

Výsledky provedeného šet�ení formou dotazníkové metody potvrdily zjišt�ná data, která 

vyplynula z provád�ní polostrukturovaných rozhovor� s jednotlivými starobními d�chodci. 

Z výzkumného šet�ení došlo k potvrzení vyšší aktivity nyn�jších starobních d�chodc�, než 

tomu bylo v minulosti. Zejména uskute��ování jejich aktivit v provázanosti na výši 

starobního d�chodu, �i možnosti dalšího finan�ního p�íjmu mimo jejich starobní d�chod. 

Hlavním motivem respondent� pro vykonávání pracovní �innosti je jednozna�n� finan�ní 

p�íjem.  Sv�j zdravotní stav jako dobrý, �i úm�rný v�ku, potvrdili shodn� všichni 

respondenti. Dotazníková metoda sb�ru dat potvrdila velký význam rodiny a p�átel pro 

starobní d�chodce. Další zjišt�nou skute�ností je �as starobních d�chodc� trávený 

u po�íta�e. Podle provedeného výzkumu pomocí dotazníkové metody je také potvrzena 

nižší životní úrove� starobních d�chodc� oproti životní úrovni v jejich produktivním v�ku. 

Samotný odchod do starobního d�chodu nep�inesl výraznou zm�nu pro polovinu 

oslovených respondent�.  
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ZÁV�R 

Bakalá�ská práce obnáší záv�ry kvalitativního výzkumu po�ízeného formou 

polostrukturovaného rozhovoru dopln�ného dotazníkem. Nejd�íve jsem si p�ipravila 

výzkumné otázky. St�žejní téma otázek souvisí s odchodem do starobního d�chodu. Pro�

se aktivní jedinci v ur�itou dobu rozhodli odejít z pracovního procesu. Jak samotní senio�i 

vlastn� poci�ují tento odchod. Co je pro n� motivací, jak se zm�nila a zda se v�bec zm�nila 

jejich životní úrove� po odchodu do starobního d�chodu. Jaké aktivity provozují ve svém 

�ase. Mají-li stále zájem o nové informace, a zda si dopl�ují své dosavadní vzd�lání. Zda 

se v�bec na odchod do starobního d�chodu p�ipravovali, nebo� sou�asná generace 

starobních d�chodc� prožila v�tší �ást svého aktivního života v socialismu. 

Odchod do starobního d�chodu se bude v budoucnu dotýkat každého z nás, 

n�koho pozd�ji, n�koho d�íve, proto je d�ležité  se na  tuto  novou  životní roli p�ipravit 

a nepodce�ovat její dopad na zp�sob bytí jednotlivce ve spole�nosti. Odchod do starobního 

d�chodu je �asto v podv�domí nás všech považován za konec st�edního v�ku a za�átek 

stá�í, spojený s p�edstavami neproduktivity a ne�innosti. Je to vlastn� takový velký krok do 

neznáma, zm�na sociálního statusu v život�, spojená s ur�itou nutnou zm�nou v chování.  

S p�íchodem seniorského v�ku, spojeného s odchodem do starobního d�chodu, je velmi 

d�ležitý osobní p�ístup spojený s p�ípravou na využití spousty volného �asu, pomocného 

p�ístupu rodiny, jednotlivých odborník� v oblasti sociální pomoci, �i z hlediska p�ípravy 

finan�ní gramotnosti. 

Cílem bakalá�ské práce je popsání zm�ny sociální role, sociálního statusu spojeného 

s odchodem do starobního d�chodu. Výzkum byl zam��en na životní styl a životní aspiraci 

jednotlivých senior�, kte�í práv� odešli do starobního d�chodu. Cílem výzkumu je 

zmapování jednotlivých individuálních problém�, jev� a životních drah za�ínajících 

senior�.  

Z jednotlivých p�ípadových studií vyplynulo, že v�tšina dnešních senior� se na své stá�í 

za�ínala p�ipravovat p�ibližn� v padesáti p�ti letech.  Zejména senio�i s vyšším vzd�láním 

se za�ali zajímat o finan�ní výši svých starobních d�chod� v souvislosti s odpracovanými 

roky a jejich p�íslušnou délkou, sloužící k navýšení starobního d�chodu.  

Dále z výzkumu vyplývají zajímavé skute�nosti, týkající se volno�asových aktivit 

jednotlivých starobních d�chodc�. Ženy se zajímají nejen o kulturní �innosti, ale i �innosti 
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sportovní odpovídající jejich fyzické kondici a zdraví. Zatímco muži se zabývají pouze 

sportovní �inností.   

Dalším faktorem, ovliv�ujícím �as starobních d�chodc�, je trávení �asu u po�íta�e. 

Všichni respondenti shodn� uvedli, že vlastní po�íta� s p�ipojením na internet.  Zajímavostí 

je délka �asu stráveného u po�íta�e. Shodn� se jedná zhruba okolo dvou hodin denn�, 

n�kdy i více. Po�íta� a zejména internetové p�ipojení je jim nápomocno p�i hledání 

r�zných informací, týkajících se nemocí, novinek, návod� a názor� ostatních. Je také velmi 

významné p�i komunikaci s p�áteli, všichni ovšem shodn� vypov�d�li, že v rámci 

komunikace na po�íta�i nenavazují žádné nové kontakty.  

Velmi choulostivou a d�ležitou otázkou starobních d�chodc� jsou jejich finance. Tém��

všichni, kte�í nemají vedlejší finan�ní p�íjem, mají zájem o další pracovní �innost, která by 

p�inesla zvýšení jejich m�sí�ního p�íjmu.  Od n�j se odvíjí nejen životní úrove�, ale 

i volno�asové aktivity a všeobecná spokojenost ve stá�í.  

Za úpln� nejd�ležit�jší pokládají starobní d�chodci dobrý zdravotní stav nejen sv�j, ale 

i jejich blízkých.  

Celkov� p�evažuje neutrální hodnocení odchodu do starobního d�chodu. Podle v�tšiny 

starobních d�chodc� nem�l odchod do starobního d�chodu žádný vliv na jejich psychický 

stav, na vztahy s rodinnými p�íslušníky, ani na jejich okolí. Pouze v p�ípad�, že se jednalo 

o starobní d�chodce, kte�í žili osamoceni bez d�tí i bez partner�. Pro ty se stalo nutným 

naplánování volného �asu. Tato manipulace s volným �asem nebyla v�bec jednoduchá a 

bylo pot�eba se ji nau�it.  

Velký vliv na to, jak jedinec zvládne odchod do starobního d�chodu má i jeho osobnost 

a p�ístup k ur�itým v�cem, který mu m�že prosp�t nebo naopak ublížit.  
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vyd.  vydání 

   

   



UTB ve Zlín�, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 57 

SEZNAM OBRÁZK�

Obrázek �. 1 V�ková struktura obyvatelstva v letech 1992 a 2012 k (31.12.) 



UTB ve Zlín�, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 58 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka �. 1 Charakteristika respondent�



UTB ve Zlín�, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 59 

SEZNAM P�ÍLOH 

P�ÍLOHA P 1: Dotazník  



P�ÍLOHA P I: DOTAZNÍK 

Vážená paní, vážený pane, 

jmenuji se Kate�ina Smutná a jsem studentkou Univerzity Tomáše Bati ve Zlín�, Fakulty 

humanitních studií, Institutu mezioborových studií v Brn�. Obracím se na Vás s žádostí 

o vypln�ní anonymního dotazníku, týkajícího se období odchodu do starobního d�chodu. 

Cílem je získání informací o zm�nách p�i vstupu do starobního d�chodu. Vámi poskytnuté 

informace budou použity výhradn� ke zpracování mé záv�re�né práce. Vážím si Vašeho 

�asu a p�edem d�kuji za vypln�ní dotazníku. 

DOTAZNÍK – ODCHOD DO STAROBNÍHO D�CHODU 

1. Pohlaví, v�k: 

Muž                                            Žena   

a)  61 až 64 let 

b) 65-70 let 

c) nad 70 let 

2. Jaký je Váš sou�asný zdravotní stav: 

a) velmi dobrý 

b) dobrý 

c) uspokojivý 

d) špatný  

3. Jak dlouho jste již ve starobním d�chodu: 

a) 1-3 roky 

b) 4-5 let 

c) 6-7 let 

d) 7 rok�

e) let 

f) 9 a více let 



4. Vykonáváte ješt� n�jakou pracovní �innost: 

a) ne 

b) ano – trvale 

c) ano – p�íležitostn�

5. Z jakého d�vodu vykonáváte pracovní �innosti: 

a) volný �as 

b) finan�ní p�ínos 

c) zábava 

6. Jaký sm�r p�evažuje ve Vašich volno�asových aktivitách: 

a) sportovní 

b) kulturní (divadlo, kino) 

c) �etba 

d) zahrada 

e) procházky 

7. Kolik �asu v�nujete svým zálibám: 

a) každý den 

b) pouze o víkendu 

c) mén� než 3 dny v týdnu 

d) více než 3 dny v týdnu 

e) žádný 

8. Vlastníte po�íta�: 

a) ano 

b) ne 

9. Kolik �asu denn� trávíte u po�íta�e: 

a) každý den 

b) každý druhý den 

c) pouze o víkendu 

d) pouze ve všední den 



e) v�bec 

10. Jsou pro Vás rodina a p�átelé d�ležití: 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d)  ne 

11. Jak �asto se stýkáte s rodinou: 

a) každý den 

b) pouze o víkendu 

c) 1x týdn�

d) 1x m�sí�n�

e) 2x m�sí�n�

f) v�bec 

12. Jak �asto se stýkáte s p�áteli: 

a) každý den 

b) pouze o víkendu 

c) 1x za týden 

d) 1x za dva týdny 

e) 2x m�sí�n�

f) v�bec 

13. Umož	uje Vám výše starobního d�chodu uskute�	ovat záliby (sport, kino, 

divadlo) 

a) ano 

b) ob�as 

c) ne 



14. Jaké životní hodnoty jsou pro Vás nejd�ležit�jší: 

       

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

15. Znamenal pro Vás odchod do starobního d�chodu velkou zm�nu: 

a) ano velkou 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne žádná zm�na 

16. Jaká je Vaše životní úrove	

a) dobrá 

b) spíše dobrá 

c) spíše horší 

d) horší 

17. Jak jste spokojen/a se svým sou�asným životem 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

D�kuji za vypln�ní dotazníku. 


