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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se věnuje životnímu stylu seniorů v lokalitě města Otrokovice, přiblíží, jak 

naši senioři žijí a čím se zabývají ve volném čase. Samozřejmě bude nutné rozlišit, zda jsou 

somaticky, psychicky i fyzicky zdraví. Jak vnímají oni samotní otázku životního stylu, 

zdravé stravování, sport, různé druhy zájmových činností. Teoretická část obsahuje 3 kapi-

toly, které obecně popisují základní pojmosloví, jako je stáří a stárnutí. Druhá kapitola se 

věnuje obecně životnímu stylu. Ve třetí kapitole se zabýváme životním stylem seniorů v Ot-

rokovicích. 

Na teoretickou část bakalářské práce navazuje část empirická, která je tvořena kvantitativ-

ním výzkumem. Dotazníkové šetření na téma zdravého životního stylu a aktivního stáří. 

Dále obsahuje zpracování dat a vyhodnocení výzkumu. Na základě analýzy dat další dopo-

ručení pro praxi. 

Klíčová slova: 

gerontologie, stáří, stárnutí, senioři, životní styl, aktivní stáří 

ABSTRACT 

This Bachelor thesis focuses on the life style of seniors in Otrokovice, how they live and 

what they do in their free time. Of course, it's necessary to discern whether they are somati-

cally, physically and mentally healthy and how they perceive the questions of healthy life 

style, eating, sport and other freetime activities. The theoretical part is composed of 3 chapters 

which generally explain basic terminology such as aging and old age. Second chapter is focused on 

lifestyle in general while the third chapter takes a look at the lifestyle of seniors in Otrokovice. 

The empirical part consists of quantitative research. That includes questionnaire on the 

theme of healthy lifestyle and active old age. It conducts an analysis of this data and offers 

a recommendation to apply in practice. 
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ÚVOD                                                                

Stárnutí populace je jeden ze znaků naší doby. Jedná se o proces, kdy dochází postupně 

k opotřebování organismu. Seniorů v populaci přibývá, prodlužuje se věk, nastal pokles 

úmrtnosti. Téma stárnutí a senioři se v poslední době stává poměrně hodně diskutabilní. 

Seniory nelze brát jako přítěž společnosti a nahlížet na ně negativně. Zlepšila se kvalita ži-

vota a senioři samotní se v rámci svých možností snaží i smysluplněji a zdravěji žít. Dodr-

žování správných stravovacích návyků, nekouřit a snažit se hýbat. Samozřejmostí je změna 

samotného životního stylu, možnost volnočasových aktivit. Senioři buď sami, z vlastní ini-

ciativy, naplňují svůj volný čas různými koníčky, zájmy, zálibami, nebo mají možnost 

v rámci různých spolků, sdružení a klubů vyplnit svůj volný čas zde. Mají možnost se sami 

vzdělávat, dokonce i studovat na univerzitách. Měli by se rozhodnout, jak strávit zbytek 

života aktivně, aby byl co nejsmysluplnější. Vždy záleží na samotném jedinci, jak bude stáří 

prožívat. Ale není to otázka jen seniora jako jedince, ale velmi důležitý je i přístup celé 

společnosti. Tématem stárnutí se budeme zabývat v samostatné kapitole této bakalářské 

práce. 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit, jak senioři v lokalitě Otrokovice žijí, a co je 

baví a zajímá. Jaký životní styl mají senioři v přirozeném prostředí, bydlící ve svých domo-

vech. Co oni samotní považují za správný životní styl a jaké mají možnosti naplnit svůj volný 

čas. Druhou stranou jsou senioři žijící v  Domovech pro seniory a v Pečovatelských domech. 

Výjimkou nebudou ani senioři pracující, jelikož se úpravou důchodového systému prodlou-

žil věk odchodu do důchodu. 

V teoretické části bakalářské práce se budeme v první kapitole obecně zabývat pojmy stáří 

a stárnutí. Co vlastně proces stárnutí je, pohled na stáří a pohled na seniory. Druhá kapitola 

pojednává o životním stylu. Jaká je jeho definice, podoba, otázky zdravého životního stylu 

ve společnosti, konkrétně u seniorů. Jaké faktory ovlivňují životní styl a co znamená vyme-

zení pojmu volnočasové aktivity. Ve třetí kapitole se budeme zabývat životním stylem seni-

orů v Otrokovicích, jak tráví volný čas senioři v přirozeném prostředí svých domovů a jak 

senioři žijící v institucionalizovaném prostředí. 

Praktická část bakalářské práce se zabývá cílem výzkumu, ve kterém zjišťujeme úroveň ži-

votního stylu seniorů v Otrokovicích. K hlavnímu cíli jsme vymezili další dílčí cíle. Zvolili 

jsme kvantitativní výzkum a pomocí dotazníkového šetření a vyhodnocení získaných dat 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 10 

 

jsme získali odpovědi na otázky, které naplnily náš hlavní cíl výzkumu. Získané poznatky 

můžeme použít v naší další práci se seniory. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 STÁŘÍ A STÁRNUTÍ 

V první kapitole teoretické části se budeme zabývat otázkami, co je stáří a stárnutí a k jakým 

změnám ve stáří dochází.  Problematika stáří a stárnutí je v současné době stále diskutova-

ným tématem. Stárnutí jako přirozený jev se nevyhýbá žádnému živoucímu organismu. Je 

spojený s mnoha změnami. Jsou to etapy života, které čekají každého jedince bez výjimky. 

Stárneme všichni a stále existují jedinci, kteří nabývají dojmu, že se jich tato problematika 

netýká. Můžeme mluvit o propasti, která se nachází mezi mládím a stářím. Někdy tuto pro-

blematiku nechceme vidět, ani o ní slyšet. A neustále přemýšlíme nad tím, že vlastně ani 

nechceme být staří (Haškovcová, 2010, s. 9).  

A kdy začne jedinec o problematice stáří a stárnutí hovořit? Až se ho tato skutečnost začne 

týkat. Přínosem ve stáří může být moudrost, jiný humor, umět lépe pozorovat lidi do 

hloubky, někdy i samota bývá pozitivní. Nacházíme smysl života. Stáří tudíž nemusí zna-

menat nějaký úpadek, dospívá se k novým poznatkům a člověk se i ve stáří může dál vyvíjet, 

něco nového získávat, dělat pokroky (Pichaud, Thareauová, 1998, s. 14).  

Senioři jsou bytosti kolem nás, které mají velké životní zkušenosti, svoje příběhy, svoje 

moudro a nelze je brát už jako nepotřebnou součást života. Každý z nás si pokládá otázku, 

jak to bude vypadat, až zestárneme. Co budeme dělat, jak budeme vypadat, jak budeme žít. 

Můžeme filozofovat na toto téma dlouze. Kdo se o nás postará, budou naše děti chtít o nás 

pečovat, nebo se tato otázka bude týkat jen nás samotných.  

1.1 Vymezení pojmů stáří a stárnutí 

Stárnutí je proces, který je nezvratný, každý ho má nakódován, neopakuje se, má různou 

povahu a zanechává trvalé stopy. Dále podléhá formativním vlivům prostředí. Musíme 

ovšem podotknout, že stárnutí je proces velmi individuální, jsou etapy života, kdy stárneme 

pomaleji a jindy zase rychleji. Jedná se proto o proces velmi různorodý.  Stárnutí a stáří jsou 

dva různé pojmy. Stárnutí je procesem všeobecným – stárnutí populace a zároveň procesem 

individuálním, kdy stárne konkrétní jedinec, proto existuje spousta odchylek. Jednoznačná 

definice stáří je velmi problematická. Stáří je dle Pacovského (1990) poslední, ale přirozenou 

etapou ontogenetického vývoje, má své přirozené znaky, které jej dělají rozdílným od ostat-

ních etap života. Stáří souvisí s předcházejícími fázemi života a jedná se o složitý děj. Je 

velmi těžké určit, který faktor je příčinou stárnutí, a který jeho důsledek (Pacovský, 1990, s. 

30). Přesně definovat proces stárnutí a stáří jde několika způsoby. Je možné vypozorovat 
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určité znaky, nebo také určité efekty, které můžeme pozorovat u všech seniorů např: vrásčitá 

kůže nebo omezení pohyblivosti.  

Rozlišujeme stáří kalendářní, biologické, psychické a sociální a všechny se vzájemně prolí-

nají. Další členění lze popsat jako stárnutí normální - stárnutí plynutím času nebo stárnutí 

patologické, které je ovlivněno prostředím, kde jedinec žije a nashromážděním poškození 

důsledkem nemocí. 

Etapy lidského života jsou různě periodizovány. Nejjednodušší členění známe jako – dětství, 

dospělost a stáří. První dvě etapy opomeneme. Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) 

můžeme jednotlivá období členit takto: 

 60 - 74 senescence -  počíná stáří a vnímáme pojem stárnoucí člověk 

 75 - 89 senium -  vlastní stáří, jiný pojem uváděný je kmetství 

 90 - více patriarchum jako dlouhověkost 

Vágnerová (2007) člení stáří následovně: 

 60 - 75 let jako rané stáří, kde už dochází následkem stárnutí ke změnám, ale jedinec 

může vést stále aktivní a plnohodnotný život 

 75 - a více let jako pravé stáří 

V poslední době se uplatňuje následovné členění Mühlpachr (2004): 

 65 - 74 let mladí senioři  

 75 - 84 let starší senioři 

 85 - více velmi staří senioři 

1.2 Změny ve stáří  

Stárnutí můžeme také nazvat jako zákonitý, druhově specifický celoživotní proces, který 

probíhá individuálně, variabilita je daná různou genetickou výbavou, životními podmínkami 

i odlišným životním stylem (Mühlpachr, 2004, s. 22). 

Stáří s sebou nese i jistá pozitiva, přináší moudrost, určitý nadhled, naplnění, ale zároveň 

dochází k úbytku energie, přeměně osobnosti. Změny ve stárnutí se pohybují v rovině tě-

lesné, psychické i sociální. (Vágnerová, 2007, s. 299) 

Tyto roviny jsou spolu propojené a změna v jedné oblasti zasahuje do oblasti druhé. Mezi 

závažné životní změny patří: odchod dospělých dětí a narození vnoučat, odchod do důchodu, 
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biologické změny, změny psychologických schopností, změna sociálních rolí, smrt partnera, 

blízkých lidí a vrstevníků, myšlenky na vlastní smrt, změna bydlení, přestěhování či institu-

cionalizace (Pichaud, Thareau, 1988, cit. Špatenková, 2013, s. 30).1  

Psychické změny ve stáří -   některé jsou podmíněny biologicky, jiné jsou jako důsledek 

psychosociálních vlivů a někdy se jedná o vzájemné působení (Vágnerová, 2007, s. 315). 

Pro stárnutí je typické zpomalení psychických funkcí, zhoršuje se paměť, pozornost, per-

cepce, zklidňuje se emoční prožívání, změny mnohých potřeb a jejich uspokojení. Starý člo-

věk je pomalejší a zpomaluje se i psychomotorické tempo (Vágnerová, 2007, s. 333 - 349). 

Dochází ke změně smyslových orgánů, mezi nejzávažnější patří především oslabení zraku a 

sluchu (Stuart-Hamilton, 1999, s. 27 - 30). Stařecké oči bývají zapadlé následkem ztráty 

očního tuku a dochází k poklesu očních víček. Další změny bývají na rohovce, nastávají 

potíže se čtením, objevují se oční choroby, nejčastěji „zelený zákal“ a „šedý zákal“. Tyto 

změny zhoršují soběstačnost starých lidí. Nejhorší pro seniory ovšem bývá slepota, což je 

úplná ztráta zraku a tato porucha jim velmi znesnadňuje život. Úbytek sluchu nastává po-

stupně, neslyší nejprve vysoké tóny, později i špatné slyšení středních a hlubokých tónů. 

Senioři špatně zvuky lokalizují. Potíže jim působí také ušní šelesty. Velmi závažným pro-

blémem je úplná ztráta sluchu (Pacovský, Heřmanová, 1981, s. 91-95). 

Změny tělesné (fyzické) znamenají ztrátu elasticity kůže, mění se vlastní tvář, vzniká tvorba 

vrásek, mění se postava i styl chůze. Celkově dochází ke změnám v soustavě trávicí, kdy se 

zpomaluje metabolismus, v soustavě vylučovací. Dýchací soustava přivádí méně kyslíku do 

těla a srdeční sval začíná slábnout, i když musí k rozvádění krve vynaložit větší sílu (Stuart-

Hamilton, 1999, s. 25-26). 

Jak je to se změnou osobnosti ve stáří? Někdy bývá tato změna následkem nemoci, ovšem 

osobnostní rysy se nemění. Není pravdou, že staří lidé ztrácí svou osobnost. To je pouze 

představa. Další změny se dějí v oblasti sexuální aktivity, která polevuje se zvyšujícím se 

                                                 

 

1 Institucionalizace – je procesem vytváření instituce. Vzniká tím, že v průběhu času se určitý způsob organi-

zování (způsob jednání, uspořádání) přeměňuje v systém (instituci), organismus (reagující a přizpůsobivý). 

(Palán, 2002, s. 84) 
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věkem. Většinou následkem úbytku hormonů. Slábnutím svalů dochází k úbytku fyzické síly 

i fyzické aktivity (Hayflick, 1997, s. 181-183). 

Sociální změny ve stáří znamenají především změnu nebo redukci sociálních dovedností, 

které můžeme chápat i jako desocializaci. Jedná se proces individuální a může se začít pro-

jevovat až pozdější etapě stáří. Mění se způsob komunikace i morálního uvažování (Vágne-

rová, 2007, s. 350). Asi největší sociální změnou je odchod do penze. Odchod do důchodu 

je jednou z největších sociálně podmíněných změn ve stáří, důchodce je tímto způsobem eli-

minován na okraj společnosti (Vágnerová, 2007, s. 368). Nastává změna životního stylu, 

ztráta identity, ztráta sociálních kontaktů, změní se životní standard. Pro některé jedince je 

náročné se s touto situací vyrovnat (Špatenková, 2013, s. 31). Záleží na každém jedinci in-

dividuálně, jak novou roli přijme. 

1.3 Jak přežít stárnutí 

Jak se má člověk vyrovnat se stárnutím, záleží jen na něm samotném. Dá se říct, že se jedná 

o umění. Vědět něco o tomto procesu a znát snad i jeho tajemství. Nemusí se to podařit na 

poprvé, chce to trénink a cvik. Dalo by se říct, že se k tomuto hodí i napsat jedna lidová 

moudrost „Žádný učený z nebe nespadl“. Naučit se pravidla tohoto umění, která snad platí 

pro každého jedince, ovšem každý si svou cestu musí najít sám (Grün, 2009, s. 7-8). 

Vztah ke stáří bývá významně ovlivněn již od dětství. Záleží proto na našich rodičích a na 

přístupu k jejich vlastním rodičům. Příklad chování, který dávají svým dětem, poskytuje 

model jednání, jaké od nich mohou sami ve stáří očekávat. Na jedné straně chceme stáří ctít, 

milovat, na druhé straně nás dráždí svou pomalostí, zevnějškem, svou zdánlivou neschop-

ností. Staří nám nevědomky připomínají naši vlastní perspektivu, s níž se nechceme ztotožnit 

(Štilec, 2004, s. 14). 

Dle Dientsbiera (2009), není stáří nemoc, je to prostě jev, který je skutečný. Vnímáme tento 

jev a musíme na něj reagovat. Výborným lékem proti stárnutí je aktivní tělesná a duševní 

činnost (Dientsbier, 2009, s. 33). 

 Zkušenosti potvrzují názor, že posuzovat kvalitu života léty je totéž jako měřit hodnotu 

knihy počtem stran, obraz čtverečními decimetry a sochu na kilogramy. Jinými slovy - 

délkou života nelze měřit jeho kvalitu ani spokojenost jedince (Štilec, 2004, s. 13). 
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Jak se tedy vyrovnat se stárnutím a statusem být seniorem? „Kant ve filosofickém pojednání 

Kritika soudnosti říká: „K poznání o sobě se člověk musí dopracovat úsilím, poznatky a 

věkem“ (Štilec, 2004, s. 14).  

Otázkou zůstává pojem aktivní stárnutí. Pokud člověku alespoň trochu slouží dobré zdraví, 

může smysluplně prožívat seniorský věk. Pokud má kolem sebe rodinu, věnuje se jí a vnou-

čatům. Může využít veškerý volný čas i na svoje koníčky, záliby, kulturně se vyžít, chodit 

na procházky, jezdit na výlety. Možností dnešní moderní doby je i studium seniorů. Proble-

matikou aktivního stáří a stylu života se budeme podrobněji zabývat ve 3. kapitole. 
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2 ŽIVOTNÍ STYL SENIORŮ 

Jak již bylo mnohokrát napsáno, lékem proti stáří je aktivita. 

V druhé kapitole této bakalářské práce se budeme zabývat obecně životním stylem. „Pro 

jakákoliv rozhodnutí o změně životního stylu, životosprávy, vzdání se rizikových návyků 

apod. musíme to nejdříve přijmout ve vlastním vědomí a podvědomí, zafixovat si to v paměti 

a musíme potlačit příjemné představy a emoce, které s tím byly spojeny. Rozhodneme-li se 

nekouřit, musíme potlačit s tím spojený návykový pocit potřeby nikotinu a emoční uvolnění, 

relaxaci.“ (Dientsbier, 2009, s. 42) Popsáno bylo mnoho definic životního stylu. Co vlastně 

je „životní styl“.  

Dle Duffkové (2007, s. 29) „ Životní styl má řadu komponent, složek, prvků, aspektů a 

ovlivňuje jej celá řada faktorů.“ 

2.1 Pojem životní styl 

V průběhu našeho života se životní styl mění, a to jak u jedince, tak i u sociálních skupin. 

Do určité míry formuje i naši osobnost, identitu a formuje tělesné, mentální a sociální cho-

vání (Štilec, 2004). 

K hlavním důvodům nutnosti vymezení termínu životního stylu patří následující fakta: 

 životní styl je obsahově velice rozsáhlá oblast zahrnující i vzájemně (bez zastře-

šení kategorií životního stylu) málo související témata 

 životní styl je běžně používaný výraz a jeho význam v běžném povědomí se liší 

od pojetí používaného v oblasti vědeckého zkoumání (přičemž v empirickém 

zkoumání životního stylu se do určité míry vědecké a obecné pojetí střetávají) 

 životní styl má v běžném povědomí řadu různých asociací, souvislostí a představ, 

životní styl se váže na módu a odívání, zdraví a pohyb, bydlení, ekologické cho-

vání, konzumní chování, odlišnosti minority od majority atd. 

Nejobvyklejší vymezení, na němž se snad všichni sociologové i nesociologové shodnou, 

říká, že životní styl je způsob, jakým lidé žijí (Duffková, 2007, s. 29). 

V české terminologii sociologie životního způsobu/stylu v podstatě existují dvě hlavní kate-

gorie (životní způsob a životní styl) a k nim se dodatečně často řadí i třetí, značně specifický 

termín (životní sloh) - (Duffková, 2007, s. 36). 
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Životní styl je dynamizovaný hodnotový systém člověka, modifikovaný jeho endogenními 

a exogenními danostmi, promítnutý do časoprostoru životního a sociálního pole přirozeného 

světa v konkrétní společnosti. Jedinečnost osobnosti člověka a jejích složek představuje pro 

životní styl potenciál, ale i limity. Předpoklady a limity utváření životního stylu jedince jsou 

dány podmínkami a stavem konkrétní společnosti, její kulturní, technologickou a ekonomic-

kou vyspělostí, ale také přírodními podmínkami, v nichž společnost existuje a vyvíjí se (Sak, 

Kolesárová, 2012, s. 98). 

2.2 Diferenciace životního stylu 

Obecně se dá říct, že každý člověk má nějaký životní styl, každý vykonává nějaké činnosti, 

každý má nějaké hodnoty a morálku. Každý jedinec je napojen na nějakou sociální síť, exis-

tuje v nějaké sociální skupině. Každý nějak tráví svůj volný čas. Existují rozdíly v tom, jaké 

člověk preferuje hodnoty, jaké má sociální vazby, jak speciálně tráví svůj volný čas. Životní 

styl, především charakteristické rysy závisí na vnějším faktoru – obecnější, celospolečenské 

životní podmínky a na subjektivním činiteli – osobnost jednotlivce, jeho potřeby, hodnoty, 

zájmy, dovednosti, schopnosti aj. Další příklady v rozdílech životního stylu podle – pohlaví, 

typu bydliště, věku a fázi životního cyklu a na vzdělání. V jiných případech podle sociální 

struktury, zdravotního stavu, rodinného stavu, profese a povolání, zaměstnání (Duffková, 

2007, s. 79-81). 

Významným ukazatelem životního stylu je volný čas, spíše jak se využívá volný čas. Způsob 

využívání volného času se dá posoudit z hlediska objemu volného času a jeho využití. Dal-

ším hlediskem je jeho struktura. Volný čas můžeme chápat jako odpočinek, relaxaci, místo 

pro zájmové činnosti, ale i zájmové vzdělávání (Pávková, 2002, s. 13). 

Významným životním mezníkem pro seniory bývá většinou odchod do důchodu. Nastává 

zlom, přechod, moment, kdy nastává další nová etapa jedince. Musí si nově uspořádat život, 

zorganizovat si svůj volný čas a nově jej naplnit. I na samotných seniorech záleží, jak se s 

touto situací vypořádají. Skončila pracovní aktivita a měli by dále přemýšlet, jak dál žít a jak 

konat. Důležitým aspektem je materiální zabezpečení, zdravotní a rodinný stav, úroveň byd-

lení, dostupnost různých služeb, realizovat své zájmy a koníčky a navazovat i nové sociální 

kontakty (Vohralíková, Rabušic, 2004, s. 55). 

Pokud senioři žijí aktivním životem, mají pocit nějaké užitečnosti, zvyšuje se sociální status 

a přijímají tak i nové sociální role. Naopak pasivita seniorů a nezájem o aktivní prožití stáří 
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vede k tomu, že se začnou hloubat ve svých nemocech, nemají o nic zájem. Proto musí bo-

jovat s takovou apatií, uvědomit si hodnotu sebe samotných a dát tak životu smysl. 

2.3 Vlivy (determinanty) působící na prožití aktivního stárnutí 

V této části druhé kapitoly se budeme zabývat vlivy, neboli determinanty, které mají vliv na 

prožití aktivního stárnutí. Pojem aktivní stárnutí  - kvalita života v průběhu stárnutí. Umož-

ňuje seniorům rozvíjet jejich fyzický, duševní a sociální potenciál během tohoto životního 

cyklu. Volnočasové aktivity si senioři buď určují sami, jedná se o různé koníčky, záliby, 

cvičení, turistika, zájezdy a návštěvy kulturních akcí. Senioři v institucionalizovaném byd-

lení mají volnočasové aktivity pořádané v těchto domovech. Velkou měrou se podílí na vol-

nočasových aktivitách i krajské, městské a obecní úřady, pod které spadají Kluby důchodců. 

Je ovšem velmi těžké seniory motivovat a vést k aktivnímu stylu života. Pro zdravý životní 

styl je důležitá fyzická aktivita, vhodná zdravá strava, nekouřit, alkohol přiměřeně nebo vů-

bec, omezit zbytečné pojídání léků, jen tak se jde vyhnout nemocem a prodloužit si délku i 

kvalitu života. 

Dle WHO a projektu (Active ageing: Policy Framework, 2002, s. 19)2 patří mezi základní 

determinanty 

 Zdravotní péče 

 Osobnost člověka 

 Sociální determinanty 

 Vnější prostředí 

 Ekonomické vlivy 

 Behaviorální vlivy 

Je nutné zmínit i obecné determinanty, kde patří kultura a pohlaví jedince. Kultura ovlivňuje 

jak jedince, tak i společnost. Kulturní hodnoty a tradice určují, jak společnost nahlíží na 

generaci seniorů a proces stárnutí vůbec. U pohlaví se jedná o strategii pomoci, a jaký vliv 

bude mít na mužskou a ženskou populaci. 

                                                 

 

2 Active ageing: Policy Framework – Aktivní stárnutí, politický rámec, dokument WHO rok 2002 
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2.3.1 Zdravotní péče 

Zdravotní péče je důležitým faktorem, neboť změny organismu vyvolané stárnutím mohou 

ovlivnit jak fyzický tak i psychický stav jedince. Zdraví je pro všechny velmi důležité, ob-

zvlášť pro seniory, protože určuje styl a formu jejich života, nemoc vždy znamená zhoršení 

kvality. Zdravotní systém je nezbytný na podporu zdraví, prevenci nemocí, musí být do-

stupný. Velkou roli hraje osvěta a prevence. Důležitá je podpora a pomoc rodiny, ale i pomoc 

například sociálních služeb, pokud není senior schopný se postarat sám o sebe (Active 

ageing: Policy Framework, 2002). 

2.3.2 Osobnost stárnoucího člověka 

Každý člověk je jedinečná bytost a to platí i pro stárnoucího člověka. Něco ve svém životě 

prožil a každá životní cesta je u seniorů odlišná. Důležitá je psychika a ta se může změnit 

zejména v období odchodu do penze. To je výrazná změna v životě člověka. Musí se s touto 

realitou vyrovnat jak psychicky tak i fyzicky. Je několik strategií ( Bromley – 5 strategií), a 

to strategie sebenenávisti, strategie konstruktivní, strategie závislosti, strategie obranná a 

strategie hostility3 (Holásková, 1999, s. 143).  

 

2.3.3 Sociální vlivy 

Mezi sociální determinanty patří zejména sociální pomoc, jistoty, možnost seberealizace, 

důležitost kontaktů mezi seniory, vyhýbat se osamělosti. Nevytěsňovat seniory ze společen-

ských, kulturních, ekonomických a občanských událostí, dále je třeba jim připomenout, že 

mohou zůstat nadále aktivní v celém společenském dění (Active ageing: Policy Framework, 

2002). 

2.3.4 Vnější prostředí 

Vliv okolního prostředí může mít vliv na stárnoucí osoby, nesmí mít pocit nesvobody, nesmí 

docházet k izolaci od okolního světa, neboť by se výrazně mohla zhoršit psychika. Rozdíly 

                                                 

 

3 Hostilita – něco se nám nedaří a dáváme to za vinu druhým. 
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jsou viditelné mezi žitím ve městech, kde mají senioři více možností se zapojit do společen-

ského i kulturního dění. Naproti tomu na vesnici jsou možnosti omezenější, mladá generace 

odchází do měst za prací, a senioři zůstávají mnohokrát osamělí, někdy bez možnosti zdra-

votní a sociální péče (Active ageing: Policy Framework, 2002).  

Bydlení a příjemné prostředí je pro seniory důležitou součástí z hlediska spokojenosti, neboť 

většinu času tráví spíše doma. Byt by měl být přiměřeně prostorný, pohodlný, světlý a teplý. 

Na vesnicích bydlí většinou senioři v domcích, ve městech v bytech i v zástavbě, kde jsou i 

domky, a to většinou v okrajových částech města. V dnešní době, kdy se prodlužuje i délka 

života, nejčastěji bydlí senioři stále ve společné domácnosti, ani po ovdovění nebo rozchodu 

partnerů nedochází ke stěhování, i když mnohdy je bydlení pro osamoceného seniora nároč-

nější jak na prostor, tak i na náklady na bydlení. Generační bydlení dnes senioři nepreferují, 

mají raději svůj klid a pohodlí, a to i v případě osamění. Pokud jsou soběstační, zůstávají 

raději ve svém (Vohralíková, Rabušic, 2004, s. 58, 59) 

Bydlení seniorů v jejich přirozeném prostředí působí i na psychické rozpoložení jedince, 

jsou ve svém, mají zachovány vazby na okolí, na rodinu i přátele. V nevýhodě zůstávají tak 

senioři, kteří musí své přirozené prostředí z nějakého důvodu opustit. To může mít vliv na 

jejich další rozvoj, zvykají si na nové prostory, na nové lidi kolem sebe. Mnohdy je tato 

skutečnost ovlivní na zbytek života tak, že se stanou uzavření, málomluvní a neradi navazují 

nové sociální kontakty. Samozřejmostí bývá v tomto případě i odloučení od blízké rodiny. 

2.3.5 Ekonomické vlivy 

Po dosažení věkové hranice odchodu do penze se dostávají senioři mimo pracovní trh a stá-

vají se závislými na systému sociálního zabezpečení. Dostávají měsíční důchod, jehož částka 

je nižší než plat v pracovním procesu a dostávají se tak mnohdy na hranici, kdy může dojít 

k poklesu životní úrovně. Životní náklady rostou a valorizace důchodů je menší, než růst 

platů. Proto je v současné době trendem si platit připojištění na důchod formou spoření a 

mnohdy vidíme seniory ještě i v pracovním procesu za účelem přivýdělku (Sýkorová, 2007, 

s. 119). 

2.3.6 Behaviorální vlivy 

Ve všech etapách života by si měl jedinec osvojit zdravý životní styl. Důležitá je fyzická 

aktivita, zdravá strava, nekouřit, neboť nikotin je největším rizikovým faktorem a alkohol 

omezeně, spíše přiměřeně. Fyzická aktivita je důležitá pro udržení kondice, která působí 
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pozitivně i na duševní zdraví. Zdravou stravou a omezeným přísunem alkoholu snižuje se-

nior riziko obezity a následně i riziko cukrovky a kardiovaskulárních nemocí. Správné stra-

vovací návyky nejsou jednorázový proces, jedná se o dlouhodobý proces a chce to i pevnou 

vůli a vyvarovat se výkyvům (Active ageing: Policy Framework, 2002). 
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3 ŽIVOTNÍ STYL SENIORŮ V OTROKOVICÍCH 

Ve třetí kapitole této bakalářské práce je popsán životní styl seniorů v Otrokovicích, na za-

čátku bude v první podkapitole popis města Otrokovice, v druhé podkapitole se budeme 

zabývat bydlením seniorů a ve třetí podkapitole popíšeme životní styl a volnočasové aktivity 

seniorů v Otrokovicích.  

3.1 Město Otrokovice 

 Město Otrokovice leží na rozhraní 3 regionů – Valašska, Slovácka a Hané. V současnosti je 

tvořeno dvěma částmi – Otrokovice a Kvítkovice. Historie je obsáhlá, sahá snad až do mladší 

doby kamenné, písemná zmínka kolem r. 1141. Od roku 1949 byly Otrokovice a Kvítkovice 

součástí města Gottwaldov, v roce 1964 byly povýšeny na město. V 70. a 80. letech 20. 

století došlo v důsledku velké výstavby k vzrůstu i počtu obyvatel, téměř na 20 tisíc. Zrušila 

se tradiční zástavba a začala se stavět velká sídliště. Jen část Kvítkovice si zachovala tradiční 

ráz. Část Bahňák zažila největší pohromu v roce 1997, kdy bylo město postiženo povodněmi. 

I přesto se původní obyvatelé do této čtvrti vrátili. Otrokovice mají i řadu pamětihodností, 

především 2 kostely, Hotel Společenský dům, v parku na Baťově je socha Tomáše Bati a 

přírodní památkou je i místní letiště. Důležitý pro chod a vývoj města je důležitý zdejší prů-

mysl, železniční doprava a městská hromadná doprava.  

Dle demografických údajů Statistického úřadu k roku 2012 žilo v Otrokovicích 18 428 oby-

vatel, z toho 8 980 mužů a 9 448 žen. Mužů ve věku nad 65 let bylo 1 205 a žen 1 810. 

3.2 Bydlení seniorů v Otrokovicích 

V této podkapitole se budeme zabývat bydlením seniorů v Otrokovicích, především těch, 

kteří žijí v institucionalizovaném prostředí. Blíže se seznámíme s domovy pro seniory.   

3.2.1 SENIOR B 

Otrokovický Senior B je příspěvková organizace, nachází se na ulici Karla Čapka, číslo po-

pisné 1615, zřizovatelem je město Otrokovice. Jedná se o čtyřpodlažní zařízení s bezbarié-

rovým přístupem. Své služby klientům poskytuje od roku 2000. Ubytování je poskytováno 

v garsonkách s vlastní kuchyňskou linkou a sociálním zařízením. Každá garsonka má bal-

kon. Kromě ubytování a stravování se klientům poskytuje praní a žehlení prádla, úklid, po-

moc při osobní hygieně, ošetřovatelská a zdravotní péče, zajištění lékařské péče, sociální 
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poradenství, obstarávání osobních záležitostí, kulturní vyžití, aktivizační a terapeutické čin-

nosti a spoustu dalších. O klienty se stará pravidelně lékař, zdravotnický personál, ošetřova-

telky, sociální pracovníci a pomocný personál. Kromě klientů, kteří zde bydlí trvale, posky-

tuje toto zařízení i odlehčovací péči, která je určena pro rodiny, které samy zajišťují péči 

v domácím prostředí, ale je jim tato služba umožněna z důvodu odpočinku, nebo na nezbytně 

dlouhou dobu, pokud nemohou doma péči zajistit. I tato služba je hojně využívána. Aktivi-

tami pro seniory se budeme zabývat ve třetí kapitole této bakalářské práce. 

3.2.2 SENIOR C 

Zařízení pro seniory se nachází v klidné části čtvrti Baťov, na ulici třída Spojenců 1840. Jsou 

zde poskytovány služby jako Domov pro seniory (54 míst), Domov se zvláštním režimem 

(24 míst), odlehčovací služby (4 místa) a denní stacionář (kapacita denně 5 míst). Zařízení 

čtyřpodlažní rovněž bezbariérové a je rozděleno následovně:  

 ČERVENÉ – první podlaží, kde se nachází recepce, společenská místnost, kavárna 

Café Naděje, kancelářské prostory, prostory pro aktivizační činnosti, denní stacio-

nář, služby pro klienty, technické zázemí a sklady. 

 MODRÉ – druhé podlaží, kde jsou pokoje pro klienty, jednolůžkové a dvojlůžkové, 

knihovna, zázemí pro obslužný personál, centrální koupelna a ostatní technické zá-

zemí. 

 ŽLUTÉ – třetí podlaží, jednolůžkové pokoje pro Domov pro seniory a dvojlůžkové 

pokoje pro Domov se zvláštním režimem, dále ostatní technické zázemí, domácnost 

Pampeliška, jídelna a centrální koupelna. 

 ZELENÉ – čtvrté podlaží, jednolůžkové pokoje pro Domov pro seniory, dvojlůž-

kové pokoje pro Domov se zvláštním režimem, domácnost Čtyřlístek, jídelna, ku-

chyňka, sesterna a technické zázemí. 

Domov poskytuje kromě bydlení i stravování, pomoc při osobní hygieně, zdravotní a ošet-

řovatelskou péči, lékařskou péči obstarávání osobních záležitostí, kulturní a společenské 

vyžití, sociální pomoc a poradenství, spoustu volnočasových aktivit a ostatní služby. 
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3.2.3 Pečovatelská služba 

Tato služba je poskytována seniorům a osobám se zdravotním postižením v Otrokovicích, 

na ulici Nivy 283 a na ulici Hlavní 1161. Rozsah poskytovaných služeb je hlavně v době od 

7 hod. – 20 hod. Jedná se především o pomoc při osobní hygieně, pomoc při zvládání úkonů 

péče o vlastní osobu, zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, kontakt se spo-

lečenským prostředím a sociální poradenství. Důležitou součástí života jsou i kulturně – spo-

lečenské akce, které jsou pořádány i s uživateli terénní služby a to ve spolupráci s Klubem 

důchodců a s dobrovolníky, kteří aktivně pomáhají. Zmiňovaným klubem důchodců se bu-

deme zabývat ve třetí části této kapitoly. 

V kostce shrnuté bydlení seniorů v institucionalizovaném prostředí. Ovšem velká část seni-

orů bydlí v přirozeném prostředí, ve svých domech a bytech. Tito senioři jsou spokojeni ve 

svém přirozeném prostředí a neměnili by. Mají své problémy, ale do domovů jít nechtějí, 

mají obavy ze ztráty sociálních kontaktů. Bojí se nudy, že nebudou moci dělat to, co je baví. 

Mnohdy ani neví, jak takový život v domovech probíhá, že můžou navázat i nová přátelství, 

můžou se v rámci možností věnovat svým koníčkům a spoustě dalších aktivit. 

3.3 Volnočasové aktivity seniorů v Otrokovicích 

V této podkapitole se postupně seznámíme, jak žijí a čím se baví senioři v Otrokovicích. 

Běžný život v Domovech pro seniory je zpestřen i spoustou kulturních a společenských ak-

tivit. Kulturní vystoupení žáků mateřských, základních a středních i uměleckých škol, be-

sedy s různými lidmi, posezení s písničkou, sportovní akce a výlety. Spousta seniorů má o 

tyto akce velký zájem. Mezi další aktivity patří výlety po okolí a sportovní akce. 

Mezi velmi oblíbené volnočasové aktivity patří: 

 Pohybové aktivity – cvičení při hudbě v tělocvičně, jóga, cvičení na posilovacích 

strojích 

 Ergoterapie – rukodělná činnost, mezi seniory velmi oblíbená, malování různými 

technikami a cvičení drobné motoriky, ruční práce, malování na hedvábí. 

 Pečení moučníků – kulinářské dopoledne, moučníky upečou a pak společně odpo-

ledne u kávy i sní, k tomu příjemná hudba a povídání. 

 Trénování paměti – skupinová sezení, různé křížovky, rébusy, přesmyčky, přísloví 

a doplňování slov do textu, velmi oblíbená činnost u seniorů. 
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 Hudební hodinky – posezení a poslech různých hudebních žánrů, různí hudební 

skladatelé, poslech reprodukované hudby, senioři si i rádi sami zazpívají zejména 

písně lidové. 

 Reminiscence – práce se vzpomínkami, individuální práce se seniorem, tak i skupi-

nová sezení. Senioři si vybavují vzpomínky v souvislosti s dobovými předměty, fo-

tografiemi a povídáním jiných účastníků. 

 „Besedy s obyvateli“ – sezení klientů s ředitelkou Domovů a personálem. 

Mezi další oblíbené aktivity patří tematická sezení například k Vánocům, Velikonocům, po-

vídání o těchto svátcích, zvyky, výroba předmětů, vzpomínky na prožitá období těchto 

svátků. Senioři mají možnost v rámci terapie využívat i okolní prostory domu, procházky po 

areálu, posezení na lavičce a konverzace s ostatními. V okolí Domovů je pěkné prostředí, 

které si senioři sami zvelebují. Zahradní terapie má svou oblibu, sázení květin, pěstování 

rostlin okrasných i užitkových a pěstování bylinek. 

Další možností jak aktivně trávit volný čas je činnost Klubu důchodců v Otrokovicích. Klub 

je určen jak pro seniory osamělé, tak manželské páry a nabízí rozmanitou škálu činností a 

aktivit, senioři si sami mohou vybrat, jakých aktivit se zúčastní. Činnost provozuje na třech 

místech, a to Klub důchodců Kvítkovice, Klub důchodců Trávníky a Klub důchodců Baťov. 

Účast není povinná, nepotřebují senioři žádné formuláře, jen stačí zajít s dokladem totožnosti 

na Městský úřad nebo na Sociální odbor příslušného městského úřadu. Nabídka možností je 

na každý měsíc a je jen na samotných seniorech, zda si některou nabídku vyberou nebo ne. 

Důležitým aspektem je mnohdy i finanční situace. Z nabízených aktivit jsou různé před-

nášky, setkání s osobnostmi, výlety po blízkém okolí, návštěva kina, divadla, možnost rela-

xace v termálních lázních buď u nás, nebo u sousedů na Slovensku a Maďarsku. Tematické 

setkání s písničkou, součástí jsou i sezení na trénování paměti, procvičování a mnohdy zlep-

šení motorických funkcí. Setkávání s představiteli města, kde můžou senioři vznést své ná-

vrhy a připomínky k dění ve městě. Setkání se zdravotníky, otázky nemocí v seniorském 

věku, jejich prevence a nedílnou součástí je i udržování zdravého životního stylu. 

Senioři v Otrokovicích mohou využívat i Městskou knihovnu, kde si určitě každý vybere 

žánr, který ho zajímá. Na výběr je mnoho knih a zájem o vypůjčení z řad seniorů stále trvá. 

Využití studia na Universitách je v případě Otrokovic nízké. Senioři zde nemají zájem stu-

dovat v instituci, ale jsou schopni se samovzdělávat formou čtení knih, časopisů, a pokud 

jsou schopní, využívají internet. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 CHARAKTERISTIKA VÝZKUMU 

Praktická část bakalářské práce plynule navazuje na část teoretickou. Jako předmět výzkumu 

bylo zvoleno téma životního stylu seniorů v Otrokovicích. 

4.1 Výzkumný cíl 

Cílem výzkumu bylo zjistit, jak prožívají senioři v Otrokovicích svůj volný čas, jaké mají 

záliby a koníčky, zda sportují, zda mají zájem o další vzdělávání a jaká je představa zdravého 

životního stylu. K hlavní mu cíli byly stanoveny následující dílčí cíle: 

1. Zjistit, jakým způsobem tráví senioři svůj volný čas a zda existuje souvislost mezi 

trávením volného času seniorů se způsobem jejich bydlení. 

2. Zjistit, jaké mají senioři koníčky a záliby. 

3. Zjistit, jaké mají senioři sportovní aktivity. 

4. Zjistit, zda mají senioři zájem o další vzdělávání a zda existuje souvislost mezi po-

hlavím respondentů a zájmem se dále vzdělávat. 

5. Zjistit, jakou formu vzdělávání senioři preferují. 

6. Zjistit, jakou představu mají senioři o zdravém životním stylu. 

Na základě dílčích cílů jsme stanovili výzkumné dílčí cíle a hledali odpovědi pomocí dílčích 

otázek. 

1. Existuje souvislost mezi trávením volného času seniorů a způsobem jejich bydlení? 

2. Jaké preferují senioři koníčky a záliby? 

3. Jakým sportovním aktivitám se senioři věnují? 

4. Existuje souvislost mezi pohlavím respondentů a zájmem se dále vzdělávat? 

5. Jakou formu vzdělávání senioři preferují? 

6. Jak si senioři představují zdravý životní styl? 

4.2 Metoda výzkumu 

Po stanovení výzkumného problému jsme se rozhodli pro kvantitativní výzkum, pomocí ně-

hož jsme se pokusili nalézt odpovědi na výzkumné otázky a splnit tak vymezené cíle  této 

bakalářské práce. 
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Pro sběr dat byl sestaven dotazník, který je nejčastěji používanou metodou kvantitativního 

výzkumu. V dotazníku se písemnou formou kladou otázky a získávají se písemné odpovědi. 

Umožňuje rychlé shromáždění dat od velkého počtu respondentů. Dotazník musí být zpra-

cován prakticky, aby splňoval požadavky na zjištění toho, co chceme zjistit a aby byly za-

chyceny spolehlivě a přesně zkoumané jevy. 

Dle literatury k pedagogickému výzkumu musí dotazník splňovat některé zásady, pravidla a 

požadavky. Patří mezi ně především srozumitelně a jasně kladené otázky, vyhnout se for-

mulaci položek s otázkami typu např. „proč“. Položky v dotazníku by měly zjišťovat jen 

nezbytné údaje. Dotazník musí osahovat pokyny k vyplnění. Při řazení položek je třeba 

upřednostnit hledisko psychologické před hlediskem logickým. Dbát na to, aby se získaná 

data dobře třídily a zpracovávaly (Chráska, Metody pedagogického výzkumu, 2007). 

4.3 Výzkumný soubor a organizace výzkumu 

Výběr respondentů pro náš výzkum byl záměrný. Jelikož bakalářská práce se zabývá téma-

tem životního stylu seniorů, byli pro výzkum vybráni respondenti ve věku od 60 - ti let. 

Většina respondentů byla z lokality města Otrokovice. Tento soubor představuje základní 

výzkumný soubor tohoto výzkumu. 

Jak jsme psali již výše, pro sběr dat byl použit dotazník. Dotazník byl zcela anonymní a 

obsahoval 16 položek. Jednalo se o položky strukturované (uzavřené), a to celkem v počtu 

11. Zde měli respondenti možnost výběru odpovědi na otázky. Jednalo se o otázky číslo 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15. 

Dále se jednalo o položky polozavřené, které umožnily respondentům vybrat si ze zvolených 

možností, eventuálně napsat odpověď jinou. Jednalo se o otázky číslo 8 a 16. Dále byly 

zvoleny otázky nestrukturované (otevřené), které nabídly respondentovi odpovědět svými 

slovy. Jednalo se o otázky číslo 9, 10, 11 a 14. Kompletní dotazník je součástí této bakalářské 

práce v oddíle „Příloha“. 

Před samotným výzkumem byl proveden předvýzkum. Dotazník byl rozdán mezi 8 respon-

dentů, většinou rodičům a v sousedství. Bylo třeba zjistit, zda jsou otázky vhodně a srozu-

mitelně položeny. Na základě následného vyhodnocení došlo k menší úpravě ve formulaci 

otázek.  
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Dotazníkové šetření proběhlo v Otrokovicích na konci měsíce března a začátkem dubna, 

přesněji ve dnech 25. 3. 2016 – 10. 4. 2016. Distribuováno bylo celkem 105 dotazníků. Vět-

šinu dotazníků jsem si roznesla sama. V Senioru B v Otrokovicích byly dotazníky vyplněny 

v rámci konání mé odborné praxe v tomto zařízení. Někteří respondenti nechtěli dotazník 

vyplňovat sami, proto byly kolonky vyplněny s jejich asistencí a zaznamenány jejich odpo-

vědi. Celkem bylo získáno v tomto zařízení 29 respondentů. Ostatní dotazníky byly rozdány 

známým, kolegům, některé v ordinaci praktických lékařů na poliklinice v Otrokovicích. Ná-

vratnost dotazníků byla následná: 29 dotazníků v Senioru B, 61 dotazníků z vlastní distri-

buce, 8 dotazníků bylo vyplněno neúplně a 7 dotazníků se nevrátilo vůbec.  K výzkumu bylo 

tedy použito celkem 90 dotazníků. 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 31 

 

5 ANALÝZA DAT A JEJICH INTERPRETACE 

V této kapitole se budeme zabývat analýzou dat, která byla získána na základě dotazníko-

vého šetření. Otázky 1 až 6 byly čistě informačního charakteru a týkaly se všech respon-

dentů. Otázka č. 7 byla filtračního charakteru. Pokud respondent označil otázku s možností 

„pasivně“, nemusel dále ve vyplňování pokračovat. Další filtrační otázkou byla otázka č. 12, 

pokud byla odpověď kladná, vyplnili další část. Někteří respondenti při vyplnění kolonky 

„pasivně“ dále ve vyplňování dotazníku nepokračovali. 

Získaná data z dotazníkového šetření byly dále zpracovány v programu MS Excel. V tomto 

programu se následně vyhodnocovaly a znázorňovaly výsledky dotazníkového šetření. 

V programu MS Excel byly následně vytvořeny grafy a tabulky a následně převedeny do 

této bakalářské práce. Pod tabulkou byly zobrazeny grafy s vlastním komentářem. 

 

5.1 Analýza položek v dotazníku 

 

Otázka č. 1 – Pohlaví respondentů 

Tabulka č. 1 – pohlaví respondentů 

        

Odpověď Absolutní četnost  Relativní četnost (%) 

        

        

MUŽ   39   43,33  

        

ŽENA   51   
56,67 

 
 

        

CELKEM   90   100,00  

zdroj: vlastní  
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Graf č. 1 – pohlaví respondentů 

 

zdroj: vlastní 

Z tabulky a grafu č. 1  vyplynulo, že z celkem 90 – ti respondentů bylo 39 mužů (43,33%) a 

51 žen (56,67%). 

 

Otázka č. 2 – Věk respondentů 

Tabulka č. 2 – věk respondentů 

                  

Odpověď    Absolutní četnost   Relativní četnost %   

                  

             

60-69 let     29     32,23   

             

70-79 let     38     42,22   

             

80-89 let     21     23,33   

             

90- více let     2     2,22   

                  

CELKEM       90     100,00   

zdroj: vlastní 
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Graf č. 2 – pohlaví respondentů 

 

zdroj: vlastní 

Z tabulky a grafu č. 2 vyplynulo, že z 90 – ti respondentů jich bylo ve věku 60 – 69 let 29 

(32,23%), ve věku 70 – 79 let celkem 38 (42,22%), ve věku 80 – 89 let počet 21 (23,33%) a 

ve věku 90 – více jen 2 respondenti, což jsou 2,22%. 

 

Otázka č. 3 – Rodinný stav respondentů 

Tabulka č. 3 – rodinný stav respondentů 

                  

Odpověď    Absolutní četnost   Relativní četnost %   

                  

               

    MUŽI ŽENY celkem MUŽI ŽENY celkem 

               

Svobodný(á)   2 2 4 2,22 2,22 4,44 

               

ženatý, vdaná   22 17 39 24,45 18,89 43,34 

               

Rozvedený(á)   6 12 18 6,67 13,33 20 

               

vdovec, vdova   9 20 29 10 22,22 32,22 

             

CELKEM       90     100,00   

zdroj: vlastní 
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Graf č. 3 – rodinný stav respondentů 

 

zdroj: vlastní  

 

Z následné tabulky i grafu č. 3 vyplynulo, že z počtu 90 – ti respondentů byli svobodní 2 

muži a 2 ženy, tedy 5% z celkového počtu. Ve svazku manželském bylo 22 mužů a 17 žen, 

což je z celkového počtu respondentů 43,34%. Rozvedených mužů 6 a rozvedených žen 12, 

celkově 20%. Ovdovělých seniorů bylo celkem 29 (9 mužů, 20 žen), celkem 32,22% z cel-

kového počtu respondentů. 

 

Otázka č. 4 – Bydlení respondentů 

Tabulka č. 4 – bydlení respondentů 

                  

Odpověď    Absolutní četnost   Relativní četnost %   

                  

             

domek     27     30   

             

byt     34     37,78   

             

instituce     29     32,22   

             

CELKEM       90     100,00   

zdroj: vlastní 
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Graf č. 4 – bydlení respondentů 

 

zdroj: vlastní 

Z tabulky a grafu č. 4 bylo zjištěno, že 27 seniorů bydlí ve svém vlastním domku, což je 

30% z celkového počtu respondentů. Dále 34 seniorů žije ve svém bytě, počet odpovídá 

37,78% z celkového počtu. V institucionalizovaném bydlení (Domov důchodců) žije 29 se-

niorů, z celkového počtu se jedná o 32,22%. 

 

Otázka č. 5 – Vzdělání respondentů 

Tabulka č. 5- vzdělání respondentů 

                  

Odpověď    Absolutní četnost   Relativní četnost %   

                  

             

základní     8     8,89   

             

vyučen/vyučena     41     45,55   

             

středoškolské     38     42,23   

             

vysokoškolské     3     3,33   

             

CELKEM       90     100,00   

zdroj: vlastní 
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Graf č. 5 – vzdělání respondentů 

 

zdroj: vlastní 

Z výzkumu a vyhodnocení otázky č. 5 bylo zjištěno, jaké je vzdělání respondentů. Nejvíce 

bylo seniorů vyučených, to celkem 41, což je 46% z celkového počtu. Dále zjištěn počet 

respondentů se středoškolským vzděláním, počet 38, což je 42% z celkového počtu. Základní 

vzdělání mělo 8 seniorů (9%). S vysokoškolským vzděláním byli pouze 3 respondenti, což 

odpovídá 3%. 

 

Otázka č. 6 – Zda respondenti pracují 

Tabulka č. 6 – zda respondenti pracují 

                  

Odpověď    Absolutní četnost   Relativní četnost %   

                  

             

ano pracuji     8     8,89   

             

ne nepracuji     78     86,66   

             

občas     4     4,45   

             

CELKEM       90     100,00   

zdroj: vlastní  
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Graf č. 6 – zda respondenti pracují 

 

zdroj: vlastní  

Otázka č. 6 byla zaměřená na dotaz, zda respondenti ještě pracují. Z následující tabulky a 

grafu vyplývá, že 78 seniorů již nepracuje, což je 87% z celkového počtu. Jen 8 seniorů je 

ještě pracovně činných, což je 9%. A 4 senioři uvedli, že pracují jen občas, což činí 4% 

z celkového počtu respondentů. 

 

Otázka č. 7 – Jak respondenti tráví volný čas 

Tabulka č. 7 – trávení volného času 

                  

Odpověď    Absolutní četnost   Relativní četnost %   

                  

             

aktivně     15     16,66   

             

pasivně     7     7,78   

             

střídavě     68     75,56   

             

CELKEM       90     100,00   

zdroj: vlastní 
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Graf č. 7 – trávení volného času 

 

zdroj: vlastní 

Následující tabulka a graf ukazují, jak respondenti tráví svůj volný čas. Nejvíce seniorů 

odpovědělo, že svůj volný čas tráví střídavě, a to 68, což je 75% z celkového počtu. 7 seniorů  

tráví čas pasivně, což značí 8% z celkového počtu. Jen 15 seniorů uvedlo, že volný čas tráví 

aktivně, což je 17% z celkového počtu respondentů. 
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Otázka č. 8 – Způsob trávení volného času 

Tabulka č. 8 – způsob trávení času 

                  

Odpověď    Absolutní četnost   Relativní četnost %   

                  

             

televize     20     8,2   

             

četba     24     9,84   

             

počítač     15     6,15   

             

procházka     48     19,66   

             

sportovní aktivity     14     5,74   

             

výlety     20     8,2   

             

zahrada, zahrádka     26     10,66   

             

kultura       53     21,72   

             

koníčky     24     9,83   

                  

CELKEM       244     100,00   

zdroj: vlastní 
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Graf č. 8 – způsob trávení času 

 

zdroj: vlastní 

V otázce č. 8 odpovídali respondenti, jak tráví svůj volný čas. Odpovědi byly velmi rozma-

nité a mohli udávat více jak jednu odpověď. Výsledky byly následně zpracované do tabulky 

a grafu. Absolutní četnost proto odpovídá počtu odpovědí (244 odpovědí), ne počtu respon-

dentů (90 respondentů). Kulturní vyžití uvedlo celkem 53 seniorů (22%), procházky 48 se-

niorů (19%), práci na zahradě a zahrádce 26 seniorů (11%), četbu a koníčky označilo 24 

seniorů (10%), sledování televize a výlety 20 seniorů (8%), práci na počítači 15 seniorů (6%) 

a sportovní aktivity 14 seniorů (6%). 
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Otázka č. 9 – Jakým způsobem sportují 

Tabulka č. 9 - sportování 

                  

Odpověď    Absolutní četnost   Relativní četnost %   

                  

             

kolo     6     6,67   

             

tenis     2     2,22   

             

chůze     7     7,78   

             

plavání       2     2,22   

             

turistika     3     3,33   

             

lyžování     2     2,22   

             

nordic walking     2     2,22   

             

skupinová cvičení     2     2,22   

             

procházky se psem     1     1,11   

             

fitness     1     1,11   

             

sport v televizi     1     1,11   

             

nic     61     67,78   

             

CELKEM     90     100,00   

zdroj: vlastní 
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Graf č. 9 - sportování 

 

zdroj: vlastní 

U otázky č. 9 měli respondenti odpovědět, jakým způsobem sportují. Odpovědi byly velmi 

různorodé. Shrnutí přináší tabulka a graf č.9. Nesportuji uvedlo 61 respondentů (68%), 

obyčejná chůze 7 respondentů (8%), jízda na kole 6 respondentů (7%). Tenis, plavání, 

lyžování, nordic walking a skupinová cvičení po 2 respondentech (2%). Procházky se psem, 

fitness a sledování sportu v televizi uvedl vždy 1 respondent (1%). 
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Otázka č. 10 – Omezení bránící ve sportování 

Tabulka č. 10 – omezení ve sportu 

                  

Odpověď    Absolutní četnost   Relativní četnost %   

                  

             

špatný zdravotní stav     19     21,12   

             

vysoký věk     2     2,22   

             
nebaví mě, nezajímá 
mě     3     3,33   

             

bez odpovědi     66     73,33   

             

CELKEM       90     100,00   

zdroj: vlastní 

Graf č. 10 – omezení ve sportu 

 

zdroj: vlastní 

 

Na otázku č. 10 měli respondenti odpovědět, co jim brání ve sportovních aktivitách. Tabulka 

a graf č. 10 znázorňují následující výsledky. Bez odpovědi bylo 66 dotazníků, což je 73%. 

Špatný zdravotní stav uvedlo 19 respondentů (21%). Omezení nemají, ale sport je nezajímá 

(nebaví) uvedli 3 respondenti (4%). Vysoký věk uvedli 2 respondenti (2%).  
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Otázka č. 11 – Jaké mají své koníčky 

Tabulka č. 11 – koníčky respondentů 

                  

Odpověď    Absolutní četnost   Relativní četnost %   

                  

             

kutilství     1     1,11   

             

dům     1     1,11   

             

fotografování     1     1,11   

             

rybaření       1     1,11   

             

zahrádka       7     7,78   

             
sbírání poštovních zná-
mek, aj.     1     1,11   

             

fauna     2     2,22   

             

motocykl     1     1,11   

             

kultura       1     1,11   

             

domácí práce     4     4,44   

             

čtení     2     2,22   

             

vaření, pečení     6     6,67   

             

rodina     1     1,11   

             

ruční práce     3     3,33   

             

zpěv       2     2,22   

             

jiné       7     7,78   

nic je nebaví           

nemám vyhraněný koníček   49     54,44   

             

CELKEM       90     100,00   
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Graf č. 11 – koníčky respondentů 

 

zdroj: vlastní 

K otázce č. 11 měli respondenti napsat svoje koníčky, pokud nějaké mají. Výsledky byly 

zaznamenány do tabulky a grafu č.11, opět velmi pestrý výběr. To že nemají žádný svůj 

koníček uvedlo 49 respondentů, což je 55% z celkového počtu. Zahrádku a jiné uvedlo 7 

respondentů (8%). Vaření a pečení má jako koníčka 7 respondentů, což je 7% z celkového 

počtu. Domácí práce baví 4 respondenty (4%). Ruční práce napsali celkem 3 (3%). Faunu, 

čtení a zpěv uvedli 2 respondenti (2%). Kutilství, dům, fotografování, rybaření, sbírání 

poštovních známek, motocykl, kultura a rodina uvedl vždy 1 respondent (1%). 
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Otázka č. 12 – Zda mají zájem o studium 

Tabulka č. 12 – zájem o studium 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost % 

          

NE 84   93,33   

          

  6   6,67   

ANO         

        

∑ 90   100   

Zdroj: vlastní 

 

Graf č. 12 – zájem o studium 

 

zdroj: vlastní 

U otázky č. 12 měli respondenti napsat, zda mají zájem o studium, nebo dokonce i studují. 

Z tabulky a grafu č. 12 vyplynulo (počítáno dohromady muži x ženy), že 84 respondentů 

(94%) nestuduje, nemá zájem o studium. Zájem o studium uvedlo 6 respondentů (6%). 

 

 

Otázka č. 13 – Jaký je způsob studia 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 47 

 

Tabulka č. 13 – způsob studia 

                  

Odpověď    Absolutní četnost   Relativní četnost %   

                  

             

samostudium     3     3,09   

             

odborné časopisy     2     2,06   

             

počítač     2     2,06   

             

literatura     3     3,09   

             

Universita     3     3,09   

             

nestudující     84     86,60   

                  

CELKEM       97     100,00   

zdroj: vlastní 

 

Graf č. 13 – způsob studia 

 

zdroj: vlastní 

Na otázku, jaký je způsob studia, respondenti odpovídali následovně. Těch co nestudují bylo 

87%. Samostudium uvedli 3 respondenti (3%), četba odborných časopisů 2 (2%) a studium 
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přes počítač 2 respondenti (2%). Odbornou literaturu studují 3 respondenti (3%) a na 

Universitě studují 3 respondenti (3%). 

 

Otázka č. 14 – Co patří do zájmu studia 

Tabulka č. 14 – zájem studia 

                

Odpověď Absolutní četnost   Relativní četnost (%) 

                

všeobecný         

rozhled     4     57,13   

            

brouci     1     14,29   

společenské         

vědy     1     14,29   

            

daně     1     14,29   

            

CELKEM     7     100   

zdroj: vlastní 

Graf č. 14 – zájem studia 

 

zdroj: vlastní 

U otázky č. 14 měli respondenti možnost vlastními slovy napsat, co patří do zájmu studia. 

Odpovědi jsou zaznamenány v tabulce a grafu č. 14. Jako zájem studia „Všeobecný rozhled“ 
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uvedli 4 respondenti, což činilo 57%. Brouci, společenské vědy a daňovou problematiku 

uvedl vždy 1 respondent, čož činilo 14% s celkového počtu odpovědí. 

 

Otázka č. 15 – Co znamená pojem „Zdravý životní styl“ 

Tabulka č. 15 – pojem Životní styl 

                  

Odpověď    Absolutní četnost   Relativní četnost %   

                  

             

nevím vůbec     3     3,33   

             

tuším, co to je     23     25,55   

             

nezajímá mě to     5     5,56   

             

ano vím     52     57,78   

                  

vím a dodržuji     7     7,78   

                  

CELKEM       90     100,00   

zdroj: vlastní 

Graf č. 15 – pojem Životní styl 

 

U otázky č. 15 měli respondenti napsat, zda ví, co znamená pojem Zdravý životní styl. Od-

povědi byly zaznamenány do tabulky a grafu č. 15. Z dotazníku vyplynulo, že 58% seniorů 
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má představu o zdravém životním stylu, 25% tuší, co zdravý životní styl znamená. Jen 8% 

z celkového počtu ví, co je zdravý životní styl a dodržují ho. A 6% seniorů uvedlo, že je tato 

otázka vůbec nezajímá a 3% neví o problematice zdravého životního stylu vůbec. 

 

Otázka č. 16 – Jaká je představa zdravého životního stylu 

Tabulka č. 16 – představa životního stylu 

                  

Odpověď    Absolutní četnost   Relativní četnost %   

                  

             

pohyb     65     44,52   

             

zdravá strava     45     30,82   

             

nekouřit     28     19,18   

             

alkohol s mírou     6     4,12   

                  

alkohol vůbec     1     0,68   

                  

sex       1     0,68   

                  

CELKEM       146     100,00   

zdroj: vlastní 
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Graf č. 16 – představa životního stylu 

 

zdroj: vlastní 

 

5.2 Srovnání výsledků výzkumu se stanovenými cíli 

Analýzou jednotlivých položek dotazníku jsme získali informace, pomocí nichž jsme mohli 

odpovědět na jednotlivé dílčí výzkumné otázky a tím naplnit i stanovený cíl této bakalářské 

práce. 

1. Existuje souvislost mezi trávením volného času seniorů a způsobem jejich bydlení? 

Z výzkumu vyplynulo, že senioři tráví svůj volný čas vesměs střídavě, to znamená podle 

nálady, chuti. Celkem tak odpovědělo 68 seniorů, což činilo 75% z celkového počtu dotazo-

vaných. Pasivně tráví svůj volný čas 7 seniorů, což je 8%, nemají žádné koníčky, aktivity, 

tráví čas sami se sebou. Jen 15 seniorů uvedlo, že tráví svůj volný čas aktivně, což je 17% 

z celkového počtu dotázaných. Z toho vyplývá, že těchto 15 seniorů má své koníčky, záliby 

a aktivity. 

K ověření dílčího cíle č. 1 a jsme stanovili pracovní hypotézy. U nulové hypotézy (H0) nee-

xistuje mezi zkoumanými veličinami statisticky významná závislost, proto výsledky jsou 

náhodné. V případě alternativní hypotézy (HA) existuje mezi zkoumanými veličinami statis-

ticky významná závislost a zkoumané jevy nejsou tudíž náhodné. Pravdivost hypotéz jsme 

ověřili pomocí testu nezávislosti chí-kvadrát pro kontingenční tabulku. Test nezávislosti chí-



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 52 

 

kvadrát používáme v případech, kdy potřebujeme zjistit souvislost (závislost) mezi dvěma 

zkoumanými jevy (Chráska, 2007, s. 76). 

Výpočet: 

Údaje získané při analýze výzkumu jsme zapsali do kontingenční tabulky a pro každé pole 

v tabulce jsme vypočítali očekávané četnosti (uvedeno v závorce). Podle vzorce (P-O)2/O, 

kde P = pozorovaná četnost (údaje získané výzkumem) a O = očekávaná četnost, jsme vy-

počítali x2 (údaj v tabulce tučným písmem). Testované kritérium x2 (chí-kvadrát) jsme vy-

počítali jako součet hodnot (P-O)2/O pro všechna pole v kontingenční tabulce. K posouzení 

hodnoty x2 je třeba určit počet stupňů volnosti (f). Ten jsme vypočítali pomocí vzorce f = (r 

– 1) x (s – 1), kde r = počet řádků v kontingenční tabulce a s = počet sloupců v kontingenční 

tabulce. Testování významnosti jsme provedli na hladině významnosti 0,05 (Chráska, 2007, 

s. 77 – 78). 

1H: Trávení volného času seniorů souvisí se způsobem jejich bydlení. 

1H0: Předpokládáme, že neexistuje statisticky významná závislost mezi trávením volného 

času seniorů a způsobem bydlení seniorů. 

1HA: Předpokládáme, že existuje statisticky významná závislost mezi trávením volného času 

seniorů a způsobem bydlení seniorů. 

Tabulka č. 17 – Kontingenční tabulka 1H 

Trávení vol-

ného 

času/bydlení 

aktivně pasivně střídavě ∑ 

domek P 6 

(7) 

0,142 

1 

(3,5) 

1,786 

38 

(34,5) 

0,355 

 

 

45 
O 

X2 

byt P 5 

(2,49) 

2,530 

2 

(1,24) 

0,466 

9 

(12,27) 

0,871 

 

 

16 
O 

X2 

insti-

tuce 

P 3 

(4,51) 

0,506 

4 

(2,26) 

1,340 

22 

(22,23) 

0,002 

 

 

29 
O 

X2 

∑ 14 7 69 90 

Zdroj: vlastní 

 

 

x2 = 0,142 + 1,786 + 0,355 + 2,530 + 0,466 + 0,781 + 0,506 + 1,340 + 0,002 = 8,908 
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x2 
0,05 (4) = 9,483 

x2 0,05 (4) = 9,483 >  x2 = 8,908 proto přijímáme nulovou hypotézu. 

Závěr: Neexistuje statisticky významná závislost mezi bydlením seniorů a způsobem trávení 

volného času seniorů. Naše hypotéza -  1H: Trávení volného času seniorů souvisí se způso-

bem jejich bydlení - nebyla potvrzena. 

2. Jaké preferují senioři koníčky a záliby? 

Zde uvedlo 49 seniorů (54,44%), že nemá žádné koníčky a záliby, nic je nebaví. Zálibu 

v péči o zahrádku uvedlo 7 seniorů, což je 7,78%. Dalších 7 (7,78%) seniorů uvedlo koníčky 

jiné, které nebyly přesně specifikovány. Pečení a vaření má v oblibě 6 seniorů, což je 6,67%. 

Domácí práce mají jako zálibu 4 senioři (4,44%). Ruční práce mají jako koníčka 3 senioři 

(3,33%).  Zájem o faunu uvedli 2 senioři (2,22%), zpěv jako koníček uvedli 2 senioři 

(2,22%), dále čtení jako zálibu 2 senioři (2,22%). Kutilství, péči o dům, fotografování, ry-

baření, sbírání poštovních známek, motocykl, kultura a rodina, to jsou záliby, které uvedl 

vždy jeden senior (1,11%). Z výzkumu vyplynulo, že koníčky a záliby mají senioři rozma-

nité, ovšem téměř 55% nemá koníčky a záliby žádné. 

3. Jakým sportovním aktivitám se senioři věnují 

Výzkum ukázal, že 61 seniorů (68%) nesportuje vůbec. 7 seniorů má v oblibě obyčejnou 

chůzi, což je 8%. Na kole jezdí rádo 6 seniorů (7%). Další sportovní aktivity jako plavání, 

lyžování, tenis, chůze s hůlkami (nordic walking) a skupinová cvičení uvedli shodně vždy 2 

senioři (2%). Procházky se psem, fitness a sledování sportu v televizi uvedl opět shodně 

vždy 1 senior (1%). 

4. Existuje souvislost mezi pohlavím respondentů a zájmem se dále vzdělávat? 

Z výzkumu bylo zjištěno, že 94% seniorů již nemá zájem o vzdělávání. Pouhých 6% ozna-

čilo, že o vzdělávání zájem má. Z tohoto celkového počtu 36 mužů (40%) a 48 žen (53%) 

zájem o vzdělávání nemá. Zájem a kladná odpověď byla pouze u 3 mužů a u 3 žen, což 

odpovídalo 3,33% z celkového počtu respondentů. 

U dílčího cíle č. 4 jsme stanovili pracovní hypotézy. U nulové hypotézy (H0) neexistuje mezi 

zkoumanými veličinami statisticky významná závislost. U hypotézy alternativní (HA) exis-

tuje mezi zkoumanými veličinami statisticky významná závislost a výsledky nejsou naho-

dilé. Pravdivost hypotéz jsme ověřili pomocí testu nezávislosti chí – kvadrát pro čtyřpolní 

tabulku. Čtyřpolní tabulka přichází v úvahu pouze v případech, kdy proměnné (jevy), mezi 
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nimiž ověřujeme vztah, nabývají pouze dvou alternativních kvalit, a to muž - žena apod. 

Čtyřpolní tabulka má pouze dva řádky a dva sloupce (Chráska, 2007, s. 82). 

2H: Pohlaví respondentů nesouvisí se zájmem se dále vzdělávat.  

2H0: Předpokládáme, že neexistuje statisticky významná závislost mezi pohlavím respon-

dentů a zájmem se dále vzdělávat. 

2HA: Předpokládáme, že existuje statisticky významná závislost mezi pohlavím respondentů 

a zájmem se dále vzdělávat. 

 

Tabulka č. 18 – Čtyřpolní tabulka 2H 

Pohlaví ano ne ∑ 

muži 
3 36 39 

ženy 
3 48 51 

∑ 
6 84 90 

zdroj: vlastní 

𝑥2 = 𝑛 ×
(𝑎𝑑 − 𝑏𝑐)2

(𝑎 + 𝑏) × (𝑎 + 𝑐) × (𝑏 + 𝑑) × (𝑐 + 𝑑)
 

𝑥2 = 90 ×
1296

1002456
= 0,12 

x2 0,05 (1) = 3,841 >  x2 = 0,12 proto přijímáme nulovou hypotézu. 

Závěr: Neexistuje statisticky významná závislost mezi pohlavím respondentů a zájmem se 

dále vzdělávat. Naše hypotéza -  2H: Pohlaví respondentů nesouvisí se zájmem se dále vzdě-

lávat - byla potvrzena. 

 

 

5.  Jakou formu vzdělávání senioři preferují? 
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Výzkumem bylo zjištěno, že z počtu seniorů, kteří mají zájem o další vzdělávání, jsou 3 

(3%), kteří čtou odbornou literaturu. Samostudium preferují 3 (3%) senioři, studium odbor-

ných časopisů 2 (2%) senioři a vzdělávání přes počítač také 2 (2%) senioři. V tomto případě 

mohli senioři napsat více odpovědí. 

6. Jak si senioři představují zdravý životní styl? 

Z následujícího výzkumu, kde mohli respondenti uvést více odpovědí, vyplynulo, že v 65 

případech (44,52%) považují za základ zdravého životního stylu pohyb. Zdravá strava byla 

označena v 45 odpovědích (30,8%), vůbec nekouřit ve 28 odpovědích (19,18%). Otázka 

požití alkoholu – alkohol s mírou označilo 6 respondentů (4,12%) a alkohol vůbec 1 respon-

dent (0,68%). Zajímavá byla odpověď na otázku představy zdravého životního stylu v 1 

případě (0,68%) a to byl sex. 
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6 SHRNUTÍ VÝZKUMU 

6.1 Diskuse k výsledkům 

Cílem bakalářské práce (s pomocí odborné literatury a odborného dotazníkového šetření) 

bylo zjistit, jak vnímají senioři v Otrokovicích volný čas a otázku životního stylu. Získané 

informace z dotazníkového šetření, dotazníků se vrátilo 90 z celkového počtu 105, jsme zís-

kali potřebná data a výsledky jsme zaznamenali do tabulek a grafů. 

Výzkumného šetření se zúčastnilo celkem 39 mužů (43%) a 51 žen (57%) ve věku 60 – 90 

+ více let. Z tohoto počtu seniorů bydlí 61 (68%) v domácím prostředí (dům, byt) a 29 (32%) 

v prostředí institucionalizovaném (Dům s pečovatelskou službou, Domov důchodců). Zají-

malo nás, jakým způsobem tráví senioři svůj volný čas. Jak uvedli v dotazníkovém šetření, 

15 (17%) tráví volný čas zcela aktivně, 7 (8%) jen pasivně, z toho vyplynulo, že nemají 

žádné aktivity, koníčky a nic je nebaví. Počet seniorů, kteří tráví volný čas střídavě, tzn. 

aktivně i pasivně, bylo 68 (75%). Nemají žádné své koníčky, zájmy, záliby a rozhodují se 

vesměs spontánně, dle nálady, chuti, počasí a pravděpodobně i podle momentálního zdra-

votního stavu. Své koníčky nemají a neměli pravděpodobně ani v dětství, mládi, v produk-

tivním věku, a žádný zajímavý si nenašli ani na stáří. Spontánně jednají spíše na základě 

svého rozhodnutí, co bude dělat soused v okolí, nebo spolubydlící v Domově pro seniory, 

jde si zacvičit, rozhodne se, že půjde taky. A tak jedná ve spoustě dalších aktivit. Ve vý-

zkumném šetření jsme zjišťovali, zda souvisí bydlení seniorů se způsobem trávení volného 

času. Z výsledků se nám potvrdilo, že trávení volného času nesouvisí se skutečností, kde 

senioři bydlí, zda v přirozeném prostředí svého domku a bytu, nebo v domově důchodců. I 

v rozdílnosti bydlení mají senioři spoustu způsobů, jak trávit nebo spíše vyplnit svůj volný 

čas a věnovat se svým zálibám a koníčkům, popřípadě jiným aktivitám. Důležitý aspekt 

v této otázce hraje především jejich momentální nálada a chuť něco dělat ve volném čase, 

mít volnočasové aktivity a především musí chtít si nějakým způsobem své stáří vyplnit. 

V otázce znalosti životního stylu byly výsledky celkem vyrovnané v závislosti na pohlaví.  

V případě sportovních aktivit měli senioři uvést, co je ve sportu omezuje. V 66 (téměř 74%) 

případech dotázaných byly vrácené dotazníky nevyplněné, pravděpodobně opomněli ko-

lonku vyplnit, měli zde možnost uvést odpověď vlastními slovy. Nebo se jedná spíše o neo-

chotu, nezájem něco vyplňovat a svěřovat se. 
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Druhou otázkou, na kterou jsme hledali odpověď ve výzkumném šetření, byl zájem seniorů 

v Otrokovicích o další vzdělávání, nebo zda se dokonce vzdělávají. Z celkového počtu seni-

orů odpovědělo záporně 84 (93%) a jen 6 (7%) seniorů uvedlo možnost - ANO studuji.  Do 

zájmu studia u odpovědi ANO patřil všeobecný rozhled, společenské vědy, brouci a dokonce 

i daňová problematika. Senioři uvádějí jako způsob studia především četbu literatury, samo-

studium a také odborné časopisy, kurzy a počítač. Hledali jsme odpověď na otázku, zda 

souvisí zájem o studium s pohlavím. Z našeho výzkumu vyplynulo, že neexistuje souvislost 

mezi pohlavím a zájmem o vzdělávání. Dle výzkumů v oblasti vzdělávání je nejvýznamněj-

ším faktorem u zájmu o další vzdělávání spíše výše dosaženého vzdělání jedince (Rabušic, 

Rabušicová, 2008, s. 93). 

Další výzkumnou otázkou byly volnočasové aktivity a koníčky, které senioři preferují. Cel-

kem 49 (55%) seniorů nemá žádný vyhraněný koníček, 7 (8%) seniorů rádo pracuje na za-

hrádce, 6 (7%) seniorů rádo peče a vaří, 4 (4%) preferuje domácí práce 3 (3%) ruční práce a 

zbytek má koníčky různé, jako např: zpěv, faunu, čtení, kutilství, fotografování a jiné. U 

sportovních aktivit bylo výzkumem zjištěno, že 61 (68%) seniorů nemá žádné sportovní ak-

tivity, buď mají zdravotní omezení, nebo je sport nebaví a nezajímá. Pouze sledování sportu 

v televizi. Přitom i obyčejná chůze nebo lehké cvičení by mohli seniorům pomoci zvládat 

únavu, zvyšovat svalovou sílu a zlepšit i psychickou kondici. Senioři u nás sportují velmi 

málo, mají snad pocit, že už pro ně sporování není vhodné. Dle studií snad jen 39% seniorů 

sportuje asi 1x týdně, 48% nesportuje údajně vůbec. A přitom by stačilo seniory pouze mo-

tivovat (Haškovcová, 2010, s. 181). 

6.2 Doporučení pro praxi 

Z našeho výzkumu vyplynulo, že trávení volného času seniorů není ovlivněno způsobem 

bydlení. Aktivně tráví svůj volný čas 14 seniorů, střídavě dle nálady nejvíce, a to 69 seniorů. 

Pasivně pouze 7 seniorů, 1 žijící v domku, 2 žijící v bytě a 4 žijící v institucionalizovaném 

prostředí. Zde v domově důchodců jim právě chybí ta nálada, aby se zúčastnili aktivit, sou-

těží, přednášek a jiných společenských akcí. Nechtějí se stýkat s kolektivem, mají raděj sa-

motu. Stačilo by je více motivovat, doporučit jim možnost navštívit společenské aktivity, 

kterých je určitě spousta. Soutěžní odpoledne, sezení s poslechem hudby, vědomostní sou-

těže, trénink paměti, tematické odpoledne například k nadcházejícím svátkům, povídání 

s cestovateli, vystoupení dětí ze školek a škol, ples pro seniory a spousty dalších. 
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O možnostech využití volného času se senioři mohou dozvědět z informačních tabulí, pla-

kátů, ale určitě by byl v případě některých jedinců vhodný spíše osobní kontakt. Vysvětlit 

podrobněji, o jakou společenskou akci se jedná, co se bude dělat, o čem povídat, jaká hudba 

poslouchat.  

Další výzkumnou otázkou bylo vzdělávání seniorů. Zájem o vzdělávání v souvislosti s po-

hlavím respondentů. Tato hypotéza se nepotvrdila. Zájem o studium mají jak muži, tak i 

ženy, ovšem jen 6 jedinců z celkového množství 90 – ti respondentů. Byla by potřeba větší 

informovanost o vzdělávacích aktivitách a motivovat seniory k možnosti studovat. Dnešní 

populace seniorů má malé znalosti s prací na PC. Přitom mnoho informací by mohli získávat 

právě z internetu. K tématu zdravého životního stylu, kterým se zabývá i tato bakalářská 

práce, by bylo potřeba větší osvěty, informační letáky, časopisy zabývající se zdravým ži-

votním stylem, přednášky o možnosti zdravého stravování a pohybu. Větší motivace seniorů, 

aby měli o dodržování zdravého životního stylu zájem. Především je důležité, aby měli oni 

sami zájem, další významnou roli hraje podpora rodiny, přátel, vrstevníků, personálu soci-

álních zařízení, aktivní zapojení do programů pro seniory, povzbuzovat je a pomoci jim, aby 

se zvýšilo jejich sebevědomí a zvýšila se kvalita života. Nesmí mít pocit zbytečnosti a neu-

žitečnosti. 
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ZÁVĚR 

Lidský život je jedinečný a neopakovatelný, stejně jako jeho etapy. Člověk se narodí, prožívá 

svůj život jako dítě, dospěje v mladého jedince, prožívá produktivní věk. Nakonec se dostane 

pomalu do etapy stáří a stárnutí a musí se s tím vyrovnat. Každý jedinec prožívá život jinak 

a každý jedinec reaguje i na stáří jiným způsobem. Lidský život se prodlužuje a tím i poslední 

etapa. Odchodem do důchodu proto život nekončí. Může být opět naplněn, dá se opět aktivně 

vyplnit. To záleží na každém jedinci, jak s tímto naloží. Dochází sice k určitým změnám, 

snižuje se fyzická zdatnost, soběstačnost, ale i tak se dá tato etapa plně prožít. Zůstat svým, 

nadále se věnovat činnostem co nás bavily a baví, věnovat se naplno svým koníčkům, záli-

bám, užívat si s rodinou, přáteli, zachovat si určitý životní styl. Neustrnout, neuzavřít se, 

navazovat i nová přátelství, nové sociální vazby. Mít chuť aktivně stáří prožít, zkusit se vě-

novat něčemu novému. V dnešní době mají senioři různé možnosti využití svého volného 

času. Sdružují se v klubech pro důchodce, kde společně pořádají různé výlety, besedy, po-

sezení, koncerty. Můžou si zajít do divadla, do kina. Pokud je dostatečná finanční situace, 

mají možnost cestovat jak po naší vlasti, tak do i zahraničí. Mohou se aktivně zapojit do 

společenského, kulturního i politického života. Nabudou tak pocit určité užitečnost, že nej-

sou odsunuti do kouta a počítá se s nimi. Nabízí se jim i možnost ještě v důchodovém věku, 

ovšem vše záleží na nich samotných a na jejich kondici. Mají možnost se věnovat studiu, 

které nabízí university a vybrat si z oborů, ke kterým mají blízko. Možnosti mají senioři 

neomezené, pokud se cítí dobře jak po stránce zdravotní, tak i psychické.  

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jakým způsobem žijí a jak tráví senioři svůj volný 

čas, konkrétně ve městě Otrokovice. V první kapitole teoretické části jsme nejdříve popsali 

otázky stáří a stárnutí. Ve druhé kapitole byl popsán obecně životní styl. Ve třetí kapitole 

jsme popsali život seniorů v Otrokovicích. 

V praktické části jsme zjišťovali pomocí kvantitativního výzkumu, jak tráví senioři svůj 

volný čas, jaké mají zájmy a záliby a jak vnímají otázky zdravého životního stylu. Rozma-

nitost volnočasových aktivit byla velká, v otázkách zdravého životního stylu byly odpovědi 

různé, spíše typu, že je zdravotní styl nezajímá, ale že o něm slyšeli. Spousta seniorů ovšem 

žije životem aktivním, nebo si vybírají aktivity spíše podle nálady a zdraví. Většina respon-

dentů je svým životem spokojena. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

1 DOTAZNÍK 
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PŘÍLOHA P I: NÁZEV PŘÍLOHY 

DOTAZNÍK 

Jmenuji se Lenka Vybíralová a jsem studentkou 3. ročníku Sociální pedagogiky 

na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Píši bakalářskou práci na téma Životní styl 

seniorů v Otrokovicích. 

Chtěla bych Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který se týká tohoto 

tématu. 

Veškeré údaje budou použity pouze k výzkumu životního stylu, který je sou-

částí bakalářské práce. 

Děkuji za Váš čas při jeho vyplňování. 

 

 

1. Jste? 

       muž 

       žena 

 

2. Věk? 

         60-69 let 

         70 -79 let  

         80-89 let 

         90- více let 

 

3. Rodinný stav? 

         svobodný, svobodná 

         ženatý, vdaná 

         rozvedený, rozvedená         

         vdovec, vdova 
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4. Kde bydlíte? 

        vlastní domek 

        byt 

        institucionalizované bydlení (Domov s pečovatelskou službou,   

        Domov důchodců, …) 

 

 

5. Jaké je vaše vzdělání 

 

       základní 

       vyučen 

       středoškolské 

       vysokoškolské 

 

 

6. Chodíte ještě do zaměstnání 

 

       ano 

       ne 

       občas (brigádně) 

 

 

7. Jak trávíte volný čas 

 

      spíše aktivně   

      pasivně 

      střídavě - aktivně i pasivně 

 

Pokud trávíte svůj volný čas pasivně, dále nepokračujte. 
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8. Jakým způsobem trávíte volný čas (možno vybrat více možností) 

 

         televize 

         čtení (noviny, časopisy, literatura) 

         počítač, internet 

         procházky 

         sportovní aktivity 

         výlety s přáteli 

         zahrada, zahrádka 

         kulturní události 

         mám svoje koníčky, záliby 

         věnuji se studiu 

         jiné, uveďte……………………………………….......................................... 

         …………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Pokud sportujete, jakým způsobem? Prosím napište. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

 

 

10.  Pokud se sportu nevěnujete, napište proč, máte nějaké omezení? 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 
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11.  Jaké máte svoje koníčky? Napište jaké. 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………….. 

 

12. Máte zájem o studium, nebo dokonce i studujete? 

 

          nestuduji 

          ano, studuji 

 

 

   Pokud odpovíte ano, napište v další otázce jakým způsobem 

 

 

13. Způsob studia 

 

          samostudium 

          internet 

          odborné časopisy 

          odborná literatura 

          navštěvuji různé kurzy 

          Univerzita 3. Věku 

 

 

14.  Napište prosím, co konkrétně patří do zájmu studia. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 
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15.   Víte, co znamená pojem Zdravý životní styl? 

 

          nevím vůbec 

          nevím přesně, ale tuším co to je 

          nezajímá mě to 

          ano vím 

          vím a dodržuji 

 

16. Pokud vyznáváte zdravý životní styl, zaškrtněte, jak si ho představujete. 

 

           pohyb 

           zdravá strava 

           nekouřit 

           alkohol s mírou 

          Nebo napište vlastními slovy…………………………………………………. 

           ……………………………………………………………………………………………… 

           ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


