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1. Zadání 

           V rámci řešení projektu 2D06021 -  „Proměny sociálního obsahu kategorie generace 

seniorů. Příspěvek k  sociologii středního věku“ bylo cílem v roce 2008 mapovat názory a 

postoje k seniorům a tématům a postojům s nimi spojenými. Tento výzkumný cíl byl 

naplňován prostřednictvím několika výzkumných technik a metod. Šlo o kombinaci 

kvantitativních a kvalitativních  metod. V případě aktivity A80412 a dílčího cíle V004 – 

„Reflexe  postavení seniorů ve společnosti“ se jednalo o focus group.  

 
2. Řešitelský tým: doc. PhDr. Petr Sak, CSc. (řešitel), Mgr. Karolína Kolesárová-Saková. 

K zabezpečení vlastní realizace focus group byla využita firma AMASIA, spol. s.r.o  

specializovaná na tento typ výzkumu. Personálně úkoly AMASIE zajišťoval doc. PhDr. Dušan 

Pavlů, CSc., který převzal scénář k focus group a vedl vlastní diskusi, ze které byla pořízena 

audiovizuální nahrávka (je přílohou tištěné zprávy). Zprávu z audiovizuální nahrávky 

zpracoval řešitelský tým (Sak, Kolesárová-Saková). 

 
3. K metodologickým otázkám a k metodice výzkumu  

  Použitá metoda je součástí kvalitativního výzkumu, který v posledních dvou 

desetiletích prožívá značný rozmach. Sociologie, vědní disciplína, která především je 

nositelem metodologie společenských věd, vznikla a rozvíjela se ve zlatém věku 

newtonovského paradigmatu. Přírodovědný experiment, striktní ohraničení subjektu a 

objektu zkoumání, objektivizace, měření, kvantifikace a analýza dat vzniklých z měření, byly 

kritérii vědecké práce. Sociologie a další společenskovědní disciplíny, které nebyly schopny 

bezezbytku plnit tato kritéria, byly chápany jako disciplíny teprve se blížící své vědecké fázi. 

Proto řada škol a sociologů se snažila co nejvíce metodologii přírodních věd  implementovat 

do svého zkoumání.  Rozvoj pozitivizmu a jeho průnik i do takových věd jako je psychologie 

v podobě behaviorismu tyto tendence jen posílil. Rozvoj počítačů a odpovídajícího softwaru, 

kdy počítač se dostal na stůl každého sociologia, znamenal vyvrcholení snah o kvantifikaci 

sociologického zkoumání.   

Maximum však není optimum a tak se sociologický výzkum dostal do situace, kdy 

požadavky předchozí etapy byly realizovány v takové míře, že začaly být v pohledu řady 

společenských vědců limitem v poznávání společenské reality. Kvantitativní výzkum se ocitl 

na vrcholu a vzápětí za zenitem. Tak jako předtím metodologičtí fundamentalisté stojící na 

pozici přenosu výzkumných metod přírodních věd  jednoznačně vyžadovali 

společenskovědní výzkum podle parametrů experimentálních přírodních věd, nyní 

metodologičtí fundamentalisté zavrhují kvantitativní výzkum s jeho snahou o objektivizaci  a 

kvantifikaci zkoumaných jevů.  
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Reakcí na snahu o kvantifikaci zkoumání jsou metodologické přístupy ve 

společenských a humanitních vědách, které upřednostňují samotnou kvalitu jevu, jeho 

podstatu a souvislosti nad jeho kvantitativní stránkou. Tento přístup všeobecně nazývaný 

kvalitativním výzkumem má řadu směrů, škol a metod.  

Někteří metodologové a vědci v jednotlivých disciplínách berou kvalitativní výzkum jako 

protiklad ke kvantitativnímu výzkumu, jiní, a těch je většina, chápou kvalitativní výzkum jako 

komplementární přístup k realitě, který v podstatě kompletuje poznatky společně 

s kvantitativním výzkumem.  Z hlediska časové následnosti a vývoje poznání je logické 

využití kvalitativních metod v předstihu před kvantitativními metodami. Anebo také naopak  

k vysvětlení otázek a obsahovému obohacení poznatků, které přinese kvantitativní výzkum. 

Kvalitativní metody však mají spíše heuristický, vyhledávací charakter. 

Výzkumem se vždy pouze přibližujeme realitě, nikdy naše poznání reality není jejím 

přesným obrazem. Čím více metod kvantitativního a kvalitativního charakteru použijeme, tím 

větší je možnost hlubšího a komplexnějšího poznání reality. Focus group má v tomto „vějíři 

metod“ významné místo.   

        Typickou kvalitativní metodikou je focus group. Výzkumná technika focus group: 

- je organizovaná skupinová diskuse na podkladě připraveného scénáře; 

- spojuje přednosti scénářem připravené diskuse a prostoru pro spontánní 
vyjádření. 

 
        Focus group umožňuje získat poznatky v několika rovinách: 

1. názory jednotlivých účastníků; 

2. postižení různých úhlů pohledu na dané téma; 

3. postižení názoru na základě skupinové diskuse a tedy skupinový názor; 

4. postižení dynamiky názorů k danému tématu a faktorů, které jsou 
v příčinném vztahu k utváření názoru a postoje;  

5. umožňuje vhled do minulosti jedinců, a tedy spojení určitého názoru 
s minulostí (backgroundem) jedince.    

 
V metodě focus group jsou klíčové: moderátor diskuse, konceptualizace výzkumného 

tématu do podoby scénáře a sestava účastníků diskuse. 

Závěrem definujme focus group jako kvalitativní metodu, v níž na podkladě 

připraveného scénáře v organizované skupinové diskusi získáváme informace a poznatky o 

názorech a postojích účastníků diskuse. Focus group je výzkumná metodika především 

heuristického charakteru. Zatímco např. poznatky v dotazníkovém šetření jsou víceméně 

limitované počátečním stavem poznání poznávajícího subjektu, fixovaném v otázkách, 

metodikou focus group můžeme získat poznatky a vyhledat problémy, o kterých  jsme neměli 

ani tušení.  
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4. Teoreticko metodologická východiska 

Současná česká a evropská společnost prochází řadou změn. K těm nejzávažnějším 

patří změny demografické. Česká společnost stárne a příčinou jsou změny na obou koncích 

věkového pásma. Rodí se méně dětí v důsledku změny reprodukčního chování mladé 

generace. Druhým důvodem je prodloužení střední délky života. U žen se od počátku 20. 

století prodloužila  střední délka života o 30 let.  

To sebou přináší řadu změn, některé nastupují ve společnosti spontánně, ale další je 

třeba  realizovat na základě politiky vycházející z reflexe problému a možných rizik dalšího 

vývoje. Společnost musí poznávat sama sebe a zvláště své proměny. Dynamika současných 

společenských změn je tak vysoká, že máme problém se nejen s nimi vyrovnat, ale i si je 

uvědomit a pochopit.  Jak si současná populace uvědomuje a vnímá jednu ze společenských 

změn a  s ní spojené problémy? Jak si současní lidé české společnosti uvědomují proměnu 

seniora a jedné životní fáze?  To jsou otázky, kterým je věnována kvalitativní výzkumná akce 

– focus group, která má přispět svými poznatky do spektra výzkumů celého projektu   

 
5. Výzkumné cíle 
  -  Zjistit, jak  je  českou populací reflektována problematika seniorů 
 
  -  Zjistit, jak  je  českou populací reflektována proměna kategorie seniorů v historickém 

rozměru  
 
  -  Zjistit, jak  je  českou populací reflektována proměna kategorie seniorů v linii životních 

fází 
       
  - Zjistit názory na situaci seniorů 
 
  -  Zjistit diference mezi současnou generací seniorů a předchozími generacemi 
 
  - Zjistit obsah kategorie senior současnou populací  
 
  - Zjistit současné věkové vymezení seniora současnou populací 
 
  - Zmapovat současné nové znaky dnešního seniora 
    
 

6. Tématické  vymezení – otázky 

1. Co se Vám vybaví, co Vás napadne, když se řekne „senior“.  

2. S jakým věkem si spojujete seniora?  

3. V čem je současný senior jiný oproti předchozím generacím seniorů?  

4. Jaká je současná situace seniorů? 

5. Jak se změnila situace seniorů? Zlepšila či zhoršila se? 
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6. Co přináší stáří a postavení seniora nového - pozitivního oproti předchozím 

životním fázím ?  

7. Na co je možné se ve stáří těšit? 

8. Co přináší stáří a postavení seniora nového - negativního oproti předchozím 

životním fázím ? 

9. Představuje stáří riziko a hrozbu a v čem? 

10. Jaké je sociální pole seniorů (jací lidé a v jakých rolích)?  

11. Co znamenají zvířata v životě seniorů (psi, kočky atd.).  

12. Jaký je životní styl seniorů a v čem se odlišuje od předchozích  životních fází? 

13. Existují témata, které seniory zajímají více než mladší generace (např. smysl 

života, posmrtný život, Bůh)? 

14.  Představuje moudrost starého člověka hodnotu pro současnou českou 

společnost? 

15. Co moudrost seniora dává společnosti a mladším generacím?  

16. Může být senior přínosem pro ekonomiku a další oblasti života společnosti? 

17. V čem je smysl stáří pro jedince? 

18. Česká společnost stárne. Je na to společnost připravena? 

19. V čem je připravena a v čem není připravena? 

20. Jak stárnutí populace ovlivní společnost? 

21. V čem existuje diskriminace seniorů? 

 
        
7. Předmět výzkumu 

Předmětem výzkumu  jsou názory na sociální jevy a společenské procesy spojené se 

seniory a to jak v individuálně lidské dimenzi, tak i jevy postihující vztah senior - společnost. 

Vedle aktuálního stavu a situace je předmětem výzkumu také postižení dynamické stránky, a 

to jednak ve smyslu historickém, to znamená postihnout posuny problematiky seniorů 

v historickém srovnání generací seniorů, tak i dynamiky dané posuny životních fází od 

dětství a mládí přes střední věk ke stáří.   

 
8. Objekt výzkumu 

Objektem výzkumu je skupina respondentů ve věku 30 – 70 let, dále nespecifikovaná, 

ale vzdělanostně, věkově i dle pohlaví heterogenní.   
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9. Realizace a poznatky  

Focus group  se  zúčastnilo 10  respondentů,  5 žen a 5 mužů. V průběhu focus group 

se většinou respondenti vyjadřovali postupně k dané otázce, někdy vznikla diskuse či reakce 

na odpověď předřečníka.    

 
Diskuse  

 
Co se Vám vybaví, co Vás napadne, když se řekne senior?   

Pojem seniora je charakterizován především sociálně ekonomicky. Je to člověk, který 

je méně finančně zabezpečený, má málo peněz, ale zato má více času.  Je více sužován 

chorobami a je tedy závislejší na zdravotnictví. Věkově se jedná o člověka nad  60 let.  

 
S  jakým věkem si spojujete seniora?          

Věk seniora byl v diskusi definován diferencovaně se značným rozptylem na škále mezi 

60 a 70 lety. Současně byla vyzdvižena  relativnost a diferencovanost věku seniora, ale také 

subjektivnost hranice seniora ze strany člověka, který seniora věkově určuje. V mladším 

věku je věková hranice seniora nejnižší a se stoupajícím věkem hodnotitele stoupá i věková 

hranice seniora. Jinak řešeno, čím více se blíží jedinec věku seniora, tím více se tato hranice 

zvyšuje.  

     K vymezení věkové hranice bylo použito také formální vymezení. Např. dopravní podnik 

v Praze chápe seniora jako osobu starší šedesáti let. 

 
V čem je současný senior jiný oproti předchozím generacím seniorů?  

Odlišnost současného seniora oproti předchozím generacím seniorů byla skupinou 

chápána jednoznačně. Ani jeden účastník nevidí současného seniora jako shodného se 

seniorem  předchozích generací. Tato odlišnost je vnímána podle řady znaků a rovin. 

Na první pohled je současný senior odlišný esteticky i vizuálně. Současný senior 

vypadá jinak než v minulost, ještě např. před 40 lety. Zatímco šedesátník anebo i padesátník 

byl dříve „velebným kmetem“  či stařenkou v šátku, dnes není na první pohled ostrá hranice 

mezi seniorem a střední generací.  

Je to způsobeno několika příčinami. Současný senior není konzervativní v oblékání. 

Zatímco v minulost člověk dospěl do stáří a tím také dospěl k určitému oblečení, které bylo 

po řadu generací víceméně stabilní. Dynamika změn oblečení seniora byla po staletí výrazně 

nižší než dynamika změn v oblečení střední a mladé generace. Oblečení současné 

generace seniorů již reflektuje módní změny. Současná konzumní společnost se již zmocnila 

i seniorů, čemuž přispívá i propojení seniorů na televizní vysílání a na další média 

zprostředkující reklamu a konzumní styl života.  
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Oblékání a další vizualizace seniorů je také důsledkem  juvenilního tlaku současné 

české společnosti. Mladistvý vzhled je bezmála kvalifikačním předpokladem a jeho význam 

je téměř na úrovni významu vzdělání. Mládí je idolem současné společnosti a spolu se 

sexem osou veškerého reklamního působení téměř na vše.   

Další příčinou nového vzhledu seniora je využívání kosmetiky a takových nástrojů pro 

vylepšení vzhledu jako je plastická chirurgie. Využívání kosmetiky a plastické chirurgie 

probíhá především ve středním věku, ale přesouvá se již i k mladším ročníkům a dostává 

někdy již až deviantní podobu, když mladé dívky s labelem modelka či miska si kupují nová 

prsa. Důsledky kosmetiky a plastické chirurgie v mladém a středním věku přetrvávají i ve 

stáří. Tyto trendy se šíří na generaci seniorů také prostřednictvím bulvárních novin a 

elektronických médií, jejichž předním tématem jsou úpravy a vzhled mediálně 

vyprodukovaných „osobností“. Velký tlak na populaci má populární zpěvačka seniorského 

věku a mladistvého vzhledu. Její současné koncerty se stávají spíše exhibicí vzhledu a 

kondice než pěveckým výkonem, zvláště při využívání playbacku. Pro ženy seniorského 

věku se stává vzorem a pokud jim finanční situace dovolí, tak část seniorek následuje 

postupy zpěvačky, které vedly k omlazení zpěvačky.      

Současný senior se odlišuje také v dalších oblastech. Má jiné názory a jinou psychiku 

než předchozí generace. Jeho názor a myšlení jsou modernější a dynamičtější. Senioři 

flexibilněji reagují na vnější podněty a informace a mají lepší přístup k informacím. Také stále 

sledování televize seniory proměnilo. Nejdříve změnily nové technologie mladou generaci, 

ale nyní je již na řadě také stará generace, která se pod vlivem nových technologií mění a to 

včetně životního stylu. Na druhou stranu za menší konzervativnost platí daň v podobě větší 

konformity, větší zranitelností vůči mediím a jejich manipulacím. Svým způsobem je méně 

autentická a více mediálně produkovaná.  

Současný senior je také vzdělanější. Do seniorského věku vstupují ročníky, v nichž se 

vysokoškolské vzdělání blíží 10 %  a středoškolské vzdělání třetině populace a lidé 

s pouhým základním vzděláním se stávají okrajovou skupinou. To je oproti předchozím 

generacím seniorů  radikální změna a vzdělanostní faktor se promítá do všech dalších 

oblastí. Vyšší vzdělanost se promítla do čtenářské gramotnosti a čtenářských návyků. 

Vzhledem k tomu, že u mladé generace v důsledku rozšíření masové kultury, bulváru a 

nových informačních a komunikačních technologií, především počítače, internetu a mobilu 

drasticky klesla a dále klesá četba tištěných textů včetně knih, u  současné generace seniorů 

vrcholí gramotná kultura (kultura postavená na tištěném slově). Po kulminaci u současné 

generace seniorů bude četba klesat a současně bude odcházet celý typ určité kultury a 

přicházet nová kultura – kyberkultura. V současnosti se na scéně objevuje jak starý, tak nový 

typ kultury a „prolínáním“ odchází gramotná a přichází kyber kultura. Mladá generace je 

protagonistou „kyber“ a stará generace  „gramotné“ kultury.  Koncem devadesátých let měl 
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tento proces dichotomický charakter a mezi oběma generacemi byla hluboká generační 

propast, která je v posledních letech překlenována segmenty v generaci seniorů, které si již 

osvojily nové technologie a začlenily je do svého životního stylu a nacházejí tak společnou 

řeč se svými vnuky.    

Účastníci focus  group současným seniorům oproti seniorům předchozích generací 

přiznali lepší znalost cizích jazyků. Také cestování je prvek, kterým se současní senioři 

odlišují od svých předchůdců. Změna je především ve svobodě rozhodování při výběru 

cílové země a ve spektru cílových zemí. Také předchozí  generace cestovala a to i k moři, 

ale většina generace měla omezený výběr na země „socialistického tábora“. Limitem 

cestování je finanční situace, ale i tak se najde větší podíl současné generace seniorů, kteří 

cestují a to i do zahraničí.     

Posunula se a dále se posouvá střední délka života. Příčin této skutečnosti je celá řada 

a těžko lze exaktně prokázat váhu jednotlivých faktorů. Do věku stáří se dostávají ročníky, 

které již neprožily hlad a podvýživu válečných let za první světové války. Současná generace 

seniorů zažila během svého života postupné zlepšování zdravotní péče a budování celého 

systému zdravotní péče, který měl v závěru specifické systémy péče o matku, dítě, 

mladistvé, specifické profesní skupiny apod. Důsledky těchto změn se promítaly kontinuálně 

do biologického systému člověka a je obtížné stanovit váhu konkrétní  zdravotní péče 

v různých životních fázích. Zřejmě však  největší vliv na zdraví seniorů má zdravotní péče a 

úroveň medicíny v seniorském období. Pokrok medicíny a především podpůrných 

navazujících odvětví jako jsou informační technologie, nové materiály, průlom aplikovaných 

fyzikálních a biologických technologií znamenají x-násobný nárůst zachráněných životů a 

kvality života. Jen na současné léčbě infarktů lze ilustrativně ukázat zcela zásadní rozdíl 

oproti době před pouhými několika desetiletími. I když by se dalo s úspěchem pochybovat o 

kvalitě jednotlivých lékařů, celý systém vykazuje výrazné úspěchy v péči o seniory.  

Z hlediska výživy se v diskusi ukazují dva odlišné až protichůdné názory. Jeden názor 

tvrdí, že současní senioři mají lepší stravu. Druhý názor poukazuje, že kvalitnější potraviny 

jsou dražší a senioři si kupují levnější, ne příliš zdravou stravu. Současně tvrdí, že v 

minulosti byla strava zdravější, bez  chemické, zdraví škodící zátěže.  

Jednoznačný je také názor, že dřívější generace žily ve zdravějším prostředí. 

Ekologická  zátěž průmyslu a dopravy je nepochybně velké civilizační mínus a má i dopad na 

člověka. Negativní složky životního prostředí mají na člověka kumulativní vliv, to znamená, 

že se v lidském organismu postupně během života kumulují, až dosáhnou kritické hranice, 

za níž stimulují start onkologického či jiného onemocnění. V tomto směru má současná 

generace seniorů oproti předchozím rekord v největší ekologické zátěži na svůj organismus 

a ve vlivu na své zdraví. Zatímco v případě gramotné kultury budou následující generace 

tuto kulturu opouštět a tedy po kulminaci této generace bude následovat trvalé klesání, 
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v případě ekologické zátěže bude pravděpodobně rekord současné generace seniorů 

překonáván a každá další generace na tom bude hůře. Tato hypotéza by se nepotvrdila, 

pokud by došlo ke skutečném prosazování ekologické politiky. To však v současných 

politických poměrech v české společnosti je takřka vyloučené. Indikátorem je stav a politika 

strany zelených.   

Současní senioři se odlišují větší péčí o sebe. Starají se nejen o svůj vzhled, ale také o 

své zdraví. Je pro ně vysokou hodnotou i faktorem ovlivňujícím jejich životní styl.  

Podobně jako v otázce fyzického zdraví byli účastníci focus group jednotní, jednotní 

jsou i v otázce psychického faktoru či psychického zdraví. Současní senioři trpí více 

psychicky oproti minulým generacím seniorů. Vyskytly se i názory o zdeptání po stránce 

psychické. Současná generace je osamocenější. To je dáno jednak nárůstem egoismu ve 

společnosti a tedy také v rodinách, ale také objektivně.  Od dob „vejminku“ a 

vícegeneračních domácností, které zvláště na venkově byly v harmonii se životním stylem, 

v němž každá generace měla své funkce umožňující fungování všech a prolínání generací 

mělo přirozený charakter, došlo k zásadní proměně rodiny. Zaměstnání a obživa je 

zajišťována mimo domov a nutná je zaměstnanost obou rodičů. Přešlo se k dvougenerační 

domácnosti, v níž není ani fyzický ani psychický  či ekonomický prostor pro další generace.  

Předchozí generace seniorů byly hůře ekonomicky zajištěné, ale byly skromnější, 

spokojenější a vyrovnanější. Osamocenost seniorů má systémový charakter jako 

neplánovaný a nechtěný vedlejší produkt řady dílčích společenských změn a v úhrnu změny 

celé společnosti. Osamocenost seniorů se tak stává problémem, který není řešitelným na 

úrovni rodiny, ale stává se makrospolečenským problémem.     

 
Jaká je současná situace seniorů?  

O tom jaká je současná generace, vypovídaly již odpovědi na předchozí otázku. Dále 

byl zmiňován zásadní rozdíl mezi situací, kdy spolu žijí dva senioři a kdy žije senior sám. 

Samotný senior obtížně finančně pokrývá své potřeby, i když jsou většinou požadavky velmi 

skromné. Další dělící čára vede mezi seniory, kteří platí nájemné a kteří žijí ve vlastním 

domku. Bydlení v bytě s nájemným je již dnes na hraně možností seniorů a do budoucna 

hrozí kolaps. Vyskytly se i formulace o skryté genocidě seniorů.  

Jako velký problém je uváděna také ústavní péče, domovy důchodců a další zařízení, 

která jsou pro většinu důchodců nedostupná. S průměrnou penzí nedosáhnou na průměrný 

domov důchodců.  

 
Jak se změnila situace seniorů? Zlepšila či zhoršila se?  

V této otázce byly názory dosti rozmanité. Obecně lze říci, že v něčem se situace 

současných seniorů zlepšila, v něčem se zhoršila.  
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Jeden typ zhoršení se vztahuje ke zhoršení bezpečnostní situace ve společnosti. Bojí 

se vyjít ven, v parcích jsou „feťáci“,  „homelesáci“, různá individua. Dnes se bojí již i 

čtrnáctiletých dětí. Dříve mohli na zahrádku, dnes většina seniorů nemá zahrádku k dispozici 

a parky ztratily svůj dřívější charakter.  

Senioři trpí tržní společností, celá společnost je nastavena na to si „nahrabat“ a senioři 

se cítí, že jsou mimo, nejedou v tom. Tím jsou jakoby mimo hlavní společenský proud, mimo 

společnost.  

Podle jedné účastnice dříve neexistovaly cukrárny a senioři nemohli jít na kávu a dort 

do cukrárny. Dnes si chodí do cukráren a to je pro ně změna k lepšímu. 

 
Co přináší stáří a postavení seniora nového - pozitivního oproti předchozím životním 
fázím ? Na co je možné se ve stáří těšit? 

Postavení seniora a jeho životní styl jsou zcela odlišné od předchozích životních fází. 

Tato změna byla charakterizována účastníky diskuse několika klíčovými body. Život seniora 

získává jinou temporalitu. Zatímco dříve disponibilní čas byl zbytkový, čas, který zbyl po 

splnění povinnosti a zaměstnání, náhle je čas seniora především disponibilní. Čas má  

k dispozici a je na něm, jak ho využije. Byl uváděn čas na koníčky, na četbu, na vnoučata. 

Otevírá se velký prostor na cestování, zvláště při dobré finanční situaci seniora. Obecněji se 

zde objevuje možnost většího souznění s přírodou, procházkami, výlety, toulkami krajinou. 

Respondenti také uváděli lepší možnost věnovat se zvířatům, které s nimi žijí a  užívat si je.  

Pozitiva seniorské fáze života se výrazně odlišují podle prostředí a podmínek, které 

senior pro svůj život má. Jako nejvýraznější životní diferencující kriterium byl uveden život 

v domku a v panelovém domě.   

V rovině psychologické a odvozeně i filozofické se pro seniora otevírá dříve 

nepředstavitelná říše svobody. Senior je nejsvobodnější „mód“ člověka. Jako dítě musel 

poslouchat rodiče, učitele, musel se učit. Jako mladý musel studovat, připravovat se na 

povolání, jako příslušník střední generace musel naplňovat požadavky manžela, rodiče, 

nadřízeného a požadavky zaměstnání obecně. Měl takovou spoustu povinností a 

odpovědnosti, že svoboda byla člověku velmi vzdálená. Senior je od těchto základních 

povinností oproštěn. O vlastní dítě se starat musel, o vnouče může. A to přináší odlišnou 

kvalitu jeho prožívání. Jak senioři často říkají, vnoučata si vychutnávají, těší se na ně.  Jejich 

vztah vyplývá ze svobodné volby.  

Jak uvedl jeden účastník důchodového věku: „Kolikrát bych s chutí vedoucímu řekl, 

jaký je …. a s chutí bych ho poslal do …  . A nyní to mohu udělat“.  

I životní styl je určen touto svobodou, nemusí vstávat brzy jako celý život. Jak uvedl 

další účastník tato svoboda narůstá i biologicky, „nemlátí se mnou tak hormony“, není 

determinován sexuální potřebou.        
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Senior dochází k určitému nadhledu, jeho vidění a reakce se mohou odpoutat od 

zkratkovitosti, prvoplánovosti, může vidět časově i kontextově šířeji. I když  zdaleka ne každý 

senior dospěje k moudrosti, tak u seniora ta možnost existuje. Moudrost je atribut odlišný od 

vzdělanosti a inteligence a je spojena s prožitým životem a z něho nabytými zkušenostmi, 

které jsou reflektovány a vřazovány do reflexe člověka, života, společnosti, vesmíru, jsoucna. 

Senior může, ale nemusí k moudrosti dospět, mladý člověk a moudrost se vylučují. Stáří je 

pro moudrost podmínka nutná, ne však dostačující. Nadhled či dokonce moudrost umožňují 

seniorovi určitou „měkkost“ v reakcích, v chování, v mezilidských vztazích.    

Postavení seniora osvobozuje od stresu. Respondenti upozorňovali na stres jako 

průvodce předchozí životní fází – středním  věkem. Stres při existenčním zabezpečování 

rodiny, stres v zaměstnání, stres při slaďování pracovních povinností a domácnosti, zvláště 

žen a ještě více žen samoživitelek.  

Současně však byl uveden pravý opak významu stresu. Absence stresu po odchodu do 

důchodu je uváděna jako nedostatek. Řídící pracovnice silně vytížená a v permanentním 

stresu,  v důchodu stres a práci s lidmi postrádá.   

Jako výrazně negativní fenomén  je uváděno nedobrovolné odcházení do důchodu.  

Pozitivum postavení seniora je viděno nejen ve vnějších atributech života jako 

cestování, ale také ve vnitřních atributech života člověka. Mluvilo se o času pro sebe a o 

času věnovaném meditaci.    

 
Co přináší stáří a postavení seniora nového - negativního oproti předchozím životním 
fázím ? Představuje stáří riziko a hrozbu a v čem? 

Perspektiva, že vše směřuje k horšímu. Negativní je pohled do zrcadla, vizuálně je 

člověk stále méně pohledný. To jak vypadá, se stále více odlišuje od toho, jak by vypadat 

chtěl. Senior žije s pocitem blížící se smrti. V rovině fyzické narůstá buď pocit 

nemohoucnosti, či objektivně skutečná nemohoucnost. V rovině psychické narůstá pocit 

zbytečnosti a osamocení.   

Deprimující je „scvrkávání“ sociálního pole a způsob, jak k tomu dochází. Po odchodu 

do důchodu se redukuje či mizí sociální kapitál důchodce a v reakci na tuto změnu, přestává 

být senior pro některé „přátele“ zajímavý a dochází ke snížení sociálních kontaktů. Druhý 

způsob, jakým dochází k umenšování sociálního pole, jsou úmrtí přátel a blízkých.     

Druhá strana mince volného času důchodců je možný prožitek nudy v případě 

nedostatku koníčků, přátel a zdravotních omezení. Negativem je také finanční situace 

seniora. Po odchodu do důchodu klesnou jeho příjmy a pokrýt potřeby a zájmy finančně se 

stává problémem. Tento problém je diferencovaně naléhavý podle individuální situace 

seniora. 
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Jestliže pozitivem seniora je jeho největší svoboda v průběhu celého života, tak na 

druhou stranu tato svoboda má řadu omezení, které s pokračujícím věkem narůstají. Na 

prvním místě to je úbytek fyzických sil a zhoršující se zdraví. Deprimující je u těchto atributů 

člověka jejich trend, nemají  řešení a mohou končit pouze  smrtí.    

 
Jaké je sociální pole seniorů (jací lidé a v jakých rolích)?  

 Je třeba se na stáří připravovat. Existuje něco jako umění stárnout. Člověk by si měl 

uvědomit, že s vrstevníkem, generačním druhem si lépe rozumí a je pro něho tudíž lepším 

partnerem v různých aktivitách. Proto by měl takové vztahy s vrstevníky budovat ještě před  

nástupem stáří.   

 

Co znamenají zvířata v životě seniorů (psy, kočky atd.). 

 Nejčastějším zvířetem-přítelem člověka je pes a kočka, ale i další zvířata jako např. 

ptáci. Často je zvíře jediným přítelem seniora a čím je člověk sociálně osamocenější, 

izolovanější, tím větší roli zvíře hraje. Zvíře v životě seniora naplňuje celou řadu funkcí. 

- sociální medium. Především pes vtahuje svého majitele zpět do sociální entity, do 

sociálních vztahů. Pes působí jako stimul k seznamování na různých rovinách a 

rolích.  Jedná se o běžné sousedské vztahy realizované v rozsahu 10 minut denně, 

hlubší přátelské, ale i partnerské vztahy. V tomto věku není mnoho příležitostí 

k poznaní možného partnera a k seznámení se s ním. Kontakt prostřednictvím psa 

patří k nejvýznamnějším; 

- udržování rozsahu životního pole. Senior má tendenci izolovat se ve svém bytě a 

nevycházet ven. Pes nutí svého majitele respektovat psí potřeby a opouštět ulitu 

domova a vycházet s ním do okolí domu anebo dokonce na větší procházky. Tím 

vede seniora k vnímání podnětů okolí svého bytu, méně či více širšího životního pole 

vně svého domova; 

- zdravotní atribut. Z hlediska zdraví je potřebný pravidelný pohyb a u seniorů je 

tendence pohyb omezovat. Pes představuje určitou prevenci a garanci některých 

prvků zdravého životního stylu. Nutnost několikrát denně vycházet se psem mimo 

domov také mobilizuje volní stránku seniora a má vliv na udržování jeho kondice 

nejen fyzické, ale i psychické. 

 

Pes či jiné zvíře často představuje jediného kamaráda, živého tvora, s kterým senior i 

vede hovory. Péče o něho se stává smyslem života seniora, zvláště u těch seniorů, kteří 

nemají ani příbuzné, ani přátele. Zvíře je určitý konstrukční prvek životního stylu seniora, 

v řadě atributů prvek pozitivní a významný. 
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Jaký je životní styl seniorů a v čem se odlišuje od předchozích  životních fází? 

Podobně jako životní a sociální pole seniorů má svá specifika, podobně má svá 

specifika i jejich životního styl, včetně oblasti vědomí a myšlení. 

Jejich život obsahuje méně stresu, snad s výjimkou oblasti zdraví. Ve svých názorech 

jsou konzervativnější, rigidnější, méně flexibilní. Méně promítají do svých názorů a postojů 

aktuální podněty z vnějšího prostředí.   

 
Existují témata, která seniory zajímají více než mladší generace (např. smysl života, 
posmrtný život, Bůh)? 

Podle názorů respondentů seniory zajímají různé slevy v supemarketech, témata, která 

přináší bulvár, dále televizní seriály a křížovky. Seniory v domovech důchodců zajímají „drby“ 

o ostatních obyvatelích domova důchodců. Zajímají je také otázky zdraví a nemocí, ale i 

problém euthanasie. V popředí zájmu jsou také vnoučata. Podle diskuse však seniory nijak 

zvlášť nezajímají otázky smyslu života, víry, Boha a obecně spirituality.  

 
Představuje moudrost starého člověka hodnotu pro současnou českou společnost? 

Moudrost seniora pro současnou českou společnost nepředstavuje žádnou hodnotu. 

Moudrost charakterizuje určitá nadčasovost, zatímco současná společnost je otrokem 

aktuálnosti, rychlosti a čerstvých „informací“. Tvůrci veřejného mínění jsou mladí 

nedovzdělaní novináři, pro něž  je moudrost nepříjemnou zátěží, nepřítelem jejich těkavých 

pravd, postojů a názorů. V procesu moderní idolatrie vyrobí ikonu, např. Václava Klause, 

kterou adorují a nepřipustí v médiích jakoukoliv diskusi s jeho názory, aby po jeho mediálním 

použití a využití, opět nepřipouštěli diskusi, ale tentokráte v opačném směru, s opačným 

znaménkem. Moudrost je s takovým viděním světa neslučitelná a proto pro českou 

postmoderní, postkomunistickou, postdemokratickou, mediální společnost nepřijatelná.   

Podle respondentů je pro současnou českou juvenilní společnost padesátiletý člověk 

přežilý a odepsaný. Dnešní dvacetiletí manažeři si myslí, že vše znají a nejenže samozřejmě 

ve svém věku nemohou být moudří, ale oni ani nejsou schopni pochopit, že něco jako 

moudrost může existovat.       

Vznikla diskuse, zda současná střední a stará generace byla jako mládež jiná v tomto 

směru než současná mladá generace. Kritičnost vůči stávajícímu a nové vidění je typické pro 

každou mladou generaci, podle výsledků diskuse se však předchozí generace odlišovaly 

v uvedených atributech mírou určité generační omezenosti a arogance od té současné.  

 
Co moudrost seniora dává společnosti a mladším generacím? Může být senior 
přínosem pro ekonomiku a další oblasti života společnosti? 

Moudrost není samozřejmá vlastnost stáří.  Jen malý podíl seniorů touto moudrostí 

disponuje. Přínosem je důchodce, který pracuje. Současně jsou také názory, které 
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problematizují práci důchodců, protože berou práci mladším.  Přínosem pro společnost jsou 

senioři, kteří jsou mimořádní, osobnosti ve svém oboru.  

Lze předpokládat, že přístup společnosti k seniorům se změní v důsledku 

demografického vývoje a nedostatku pracovních sil. Dojde k rehabilitaci pracujících 

důchodců. 

 

V čem je smysl stáří pro jedince? 

Stáří je závěrečná, vývojově završující a končící etapa života člověka. Má bilanční 

charakter, člověk hodnotí pracovní a osobní život. Rozebírá čeho dosáhl a čeho nedosáhl.    

 
Česká společnost stárne. Je na to společnost připravena? V čem je připravena a 
v čem není připravena? 

Česká společnost není připravená na své stárnutí, na proměnu demografické struktury, 

v níž ubývá mladá a střední generace a přibývá podíl seniorů.  

Společnost není připravena reagovat na to, že proměněná rodina není schopna plně 

zabezpečit život seniorů. Společnost není připravena materiálně, chybí celá infrastruktura 

zařízení a technických podmínek života seniorů. Je nedostatek vhodného bydlení pro 

seniory, s různou mírou péče o seniora. Společnost není ani připravena z hlediska zdravotní 

péče a naopak péče se zhoršuje vytvářením bariér přístupu ke zdravotní péči 

prostřednictvím zdravotnických poplatků. Pro nemalou část seniorů jsou tyto poplatky 

faktorem, který jim zabrání využívat při řešení zdravotních problémů lékařskou péči, na 

kterou celoživotně platili.  

 
Jak stárnutí populace ovlivní společnost? 

Stárnutí společnosti bude znamenat i snížení kriminality. Sníží se velikost důchodů a 

životní úroveň seniorů. Peníze, které si zaměstnanci platí na důchod, nejsou odděleny od 

státního rozpočtu a všechny vlády tak, podle názoru respondentů, v podstatě okrádají 

současné i budoucí důchodce. Kdyby se  s penzijním fondem hospodařilo, tak by prostředky 

na důchody mohly růst. Místo toho politici nutí zaměstnance k placení dalšího pojištění 

(připojištění).   

Nouze vrátí důchodce do pracovního procesu.  

 
V čem existuje diskriminace seniorů?  

Nelze hovořit o systémové diskriminaci seniorů. Ani legislativa neobsahuje normy, které 

by diskriminaci navozovaly.  K diskriminaci dochází spíše individuálně a spontánně jako 

vedlejší produkt celkového hrubnutí a vulgarizace společnosti. Tyto procesy navozují stav, 

v němž jsou diskriminovány  skupiny, které jsou slabší a neadaptované na hrubost a 

agresivitu.   
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Závěry 

Senior je chápán jako osoba ve specifickém sociálně ekonomickém postavení, které je 

dáno alespoň určitým minimálním finančním zabezpečením, které mu umožňuje být mimo 

pracovní aktivity a poskytuje mu velký fond disponibilního času. Současně je sociálně 

zranitelnější a závislejší na zdravotní péči. Sociálně ekonomická situace seniorů je 

diferencovaná a tato diferenciace stále narůstá.  

Spodní věková hranice seniorů je jednak subjektivní, jednak diferencovaná. Subjektivní 

ve dvojím významu.  Jednak jde o subjektivitu osoby, která seniora vnímá. Obecně platí, že 

s rostoucím věkem hodnotící osoby, roste také spodní hranice seniorského věku. Druhá 

subjektivita je spojena se seniorem. Každý senior prožívá své stáří a svou seniorskou roli a 

začlenění do společnosti individuálně, takže někdo se považuje za seniora v 60 letech, 

někdo se v 65 letech necítí a neprožívá jinak, oproti třeba věku 55 let.  

Diferencovanost počátku seniorského věku je daná diferencovanými společenskými 

rolemi a odvozeně sociální pozici, životním stylem a zdravotním stavem. Horní věková 

hranice seniora neexistuje, protože na stáří již nenavazuje  další životní fáze, ale konec této 

fáze života je současně koncem samotného života.    

Senior se změní oproti předchozím životním fázím. Jen malá část seniorů získává 

„benefit“ stáří -  moudrost. Větší životní zkušenost však často vede k nadhledu, k „měkkosti 

v mezilidských vztazích a při řešení problémů.  Současně však je senior rigidnější, méně 

flexibilní v názorech a postojích, méně reaguje na vnější stimuly změnou hodnot, názorů a 

postojů. 

Větší změna seniorů je na ose generací seniorů. Oproti předchozím generacím seniorů 

se současný senior zásadně proměnil. Změna současné seniorské generace představuje 

jakýsi sediment společenských změn za posledních 60 let v osobě a generaci. Stěžejní je 

radikální prodloužení střední délky života, vybudování systému zdravotní péče, růst podílu 

populace se středoškolským a vysokoškolským vzděláním, vznik a průnik do života 

společnosti elektronických médií, nejdříve rozhlasu a posléze televize, ale již i dokonce 

informačních a komunikačních technologií. U této generace seniorů také kulminuje sociální 

péče, důchodové zabezpečení je pravděpodobně v této generaci historicky nejlepší a není 

vyloučeno, že dále již bude jen klesat. To vše jsou podmínky, které umožňují, že tato 

generace seniorů se od všech předchozích generací odlišuje ve vzdělanosti, životním stylu, 

názorech, postojích a hodnotové orientaci.  Ale také ve vzhledu, „design“ současného 

seniora je zcela jiný než seniora minulých generací. Vzhled a kondice je pro současného 

seniora vysokou hodnotou a část generace seniorů je ochotna pro naplnění této hodnoty 

věnovat značné finance a osobní úsilí. 
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Jako výrazný atribut seniora a stáří je zdůrazňována svoboda, která má sociální základ, 

ale postupně je limitována biologicky, degenerací organismu a narušováním zdraví.    

Charakteristikou seniora je proměna sociálního pole, které se „scvrkává“ v důsledku 

změny jeho sociální pozice a statutu a úmrtími přátel a blízkých. Jako prozíravé se ukazuje 

již v předchozí životní fázi aktivně konstruovat životní pole a obohacovat své vztahy o 

vrstevníky, ale i o příslušníky dalších generací.  

Nedoceněným prvkem života seniorů se ukazují domácí zvířata, která stimulují 

udržování řady životních funkcí seniora.  

Podle výsledků focus group otázky smyslu života, Boha a spirituality nejsou pro 

současnou generaci seniorů nijak zásadní a jsou spíše okrajovým generačním tématem.  

Vzhledem k demografickému vývoji české společnosti a posunu střední délky života 

dojde pravděpodobně k přehodnocení pozice a funkce seniorů ve společnosti, ve smyslu 

jejich resocializace a revitalizace.  Zatím česká společnost v reflexi současných proměn stáří 

a seniorů zaostává. Na novou situaci vznikající stárnutím populace není společnost 

připravena ani objektivně. Síť zařízení s různou mírou péče o seniora se ani zdaleka 

nepřibližuje potřebám či optimu.   


