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1. K metodologie a metodice 

Výzkumný záměr 

Tento výzkumu je zaměřen na problematiku seniorů a to především na seniory ve vztahu 

k trhu práce. Jde o výzkum kvalitativního charakteru realizovaný prostřednictvím 

hloubkových rozhovorů. Cílem výzkumu je zmapování širších souvislostí individuálních 

životů a životních drah seniorů a vývoje společnosti. Půjde o verifikaci (falzifikaci) zjištění, 

která vyplynou ze statistických analýz a formulování nových hypotéz přesahujících rozměr 

statistických indikátorů. Zkonstruované hypotézy jako výstup dílčí aktivity budou zdrojem při 

projektování kvantitativních výzkumů v dalších etapách řešení projektu. 

 

Předmět výzkumu: postavení seniorů na trhu práce 

 

Výzkumné cíle:  

• zjistit, jaké je postavení seniorů na trhu práce (subjektivní vnímání tohoto postavení -
reflexe seniorů)  

• zjistit, jakým způsobem je vnímán seniorský věk v zaměstnání 

• zjistit zájem seniorů o zaměstnání 

• zjistit charakteristiky zaměstnání pracujících seniorů   
 

Způsob realizace výzkumu:  

1. realizace rozhovoru včetně jeho nahrání (tazatel) 

2. přepis rozhovoru (tazatel) 

3. kvalitativní analýza rozhovorů 

4. závěrečná zpráva, vyvození hypotéz  

 
Harmonogram:  

1. provedení rozhovorů 20. – 8.10.2007 

2. zápis rozhovorů 20. – 8.10.2007 

3. kvalitativní analýzy – vyvození hypotéz 20.10.2007   

 
Počet rozhovorů: 11 

 
Cílová skupina:  

- věková skupina 60 a více let 

- tazatel, který prováděl 3 hloubkové rozhovory, měl tato kritéria:  

1) jeden respondent ve věku 60 až 65, jeden ve věku 66 až 75 let a jeden nad 75 let 
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2) z těchto tří seniorů by měl jeden respondent mít základní, jeden středoškolské  

a jeden vysokoškolské vzdělání 

3) a dále by alespoň jeden respondent měl být ekonomicky aktivní,  

tedy nějakým způsobem pracovat (i souběžně s důchodem). 

  

Základní tematické oblasti, na které byly zaměřeny hloubkové rozhovory:  

• charakteristika respondenta 

• individuální historie zaměstnanosti 

• hodnocení kariérní dráhy  

• současná zaměstnanost respondenta 

• zájem respondenta o zaměstnání  

• seniorský věk ve vztahu k zaměstnanosti  

• životní styl 
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2. Charakteristika respondentů  

 

 
Věk Pohlaví 

Vzdělání                                                
(nejvyšší dokončené):  

Rodinný stav 

Respondent 1 82 žena  FF UK, obor filosofie-ruština, profesura rozvedená 

Respondent 2 84 žena  Základní vdova 

Respondent 3 70 žena  
Středoškolské vzdělání - vyšší zdravotní 
škola + 6 semestrů Filosofické fakulty 

rozvedená 

Respondent 4 60 žena  
Filosofická fakulta - sociální práce a 
vzdělávání dospělých 

svobodná s dítětem 
v pěstounské péči 

(21 let) 

Respondent 5 63 muž Vyučen ??? 

Respondent 6 69 žena  Hospodářská škola, maturita vdaná 

Respondent 7 73 muž 
Karlova Universita, doktorát z filosofie - obor 
sociální a pedagogická psychologie 

ženatý 

Respondent 8 85 žena  
Gymnázium, obchodní akademie, 
zdravotnická škola - na všech školách 
maturita 

vdova 

Respondent 9 66 žena  Zemědělské učiliště (bez maturity) vdaná 

Respondent 10 86 muž 
ČVUT – elektrotechnická fakulta, Vědecká 
výchova – kandidát věd  (CSc.) Docentská 
habilitace (Doc.) 

vdovec 

Respondent 11 60 žena  Střední odborné učiliště s maturitou  vdaná 

 

3. Individuální historie zaměstnanosti 

Většina seniorů během svého života nevystřídala větší počet zaměstnání. Počet 

zaměstnání, kterými senioři prošli, se pohybuje mezi 2 až 13.  Průměrný počet zaměstnání je 

5. Třináct zaměstnání je v rámci rozhovorů spíše ojediněle vysoké číslo. U sedmi z jedenácti 

účastníků hloubkových rozhovorů počet zaměstnání nepřevyšoval 5 zaměstnání.  

„Já jich měla málo. Ministerstvo školství – Pedagogická fakulta a Filosofická 

fakulta a zároveň částečně paralelně s tím Akademii. Já jsem byla velmi 

koncentrovaná na předmět svého zájmu odborného, což byla pedagogická teorie 

a vlastní pedagogická činnost.“ 

 

Vzdělání i zaměstnání většiny seniorů ovlivnila válka. Pro některé válka znamenala 

přerušení studia a oddálení plánů. Pro jiné představovala znemožnění studia a poté i 

následnou změnu plánovaného zaměstnání.  
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Ve srovnání s dnešní mladou generací začínali senioři pracovat mnohem dříve. Do 

devatenácti let bylo již zaměstnáno devět z jedenácti seniorů. Průměrný věk, ve kterém 

začali senioři pracovat je 19 let. Část seniorů se ale později ještě ze zaměstnání vrátila opět 

do školy (většinou právě díky již výše zmiňované válce).  

Celkově převládá spíše pozitivní hodnocení jednotlivých zaměstnání a spokojenost s 

prací během života.  

„Ve své podstatě mi každé to zaměstnání něco dalo, někam mě posunulo.“ 

 

„Dnes, ve věku 70ti let, jsem přesvědčen, že i přes mnohá úskalí (především 

politická, neboť jsem byl po celý život nestraník to byla léta úspěšně a šťastně 

prožitá. (Především díky mé ženě). Nejšťastnější jsem se cítil v 

Československém (později Českém) rozhlase. Už fakt, že jsem tu za léta 

autorsky natočil přes tisíc rozhlasových relací a získal 14 žurnalistických cen 

(včetně vysoce prestižní ceny Františka Gela), je toho dokladem.“ 

 

„Já bych řekla, že já jsem v podstatě byla spokojená, ale protože já jsem 

vlastně plnila své cíle, své zájmy vědecké a ty byly tak silné, že já jsem si 

prosazovala svou v jistém smyslu, ale já jsem to takhle nevnímala. I když tam 

byly různé disonance, tak ten můj zájem, ty mé cíle mi umožnily, že já jsem se 

dostala nad to, nad ty disonance.“ 

 

Přestože celkově jsou zaměstnání hodnocena převážně pozitivně, v několika 

případech je spokojenost se zaměstnáním ovlivněna negativně faktem, že se nepodařilo 

získat seniorům zaměstnání, o které měli v mládí zájem. V jednom případě nebylo možné 

z kádrových důvodů vystudovat medicínu, v druhém případě z rodinných důvodů nebylo 

možné se věnovat zpěvu a ve třetím případě nebylo možné ze zdravotních důvodů 

dostudovat FF UK .  

„Já jsem vlastně nebyla spokojena ani s jedním ani s druhým zaměstnáním. 

Protože já jsem od svých mladých let tíhla ke zpívání. A já jsem chtěla jít na 

konzervatoř, ale bohužel osud zasáhl jinak protože když mně bylo 13 let, tak mně 

zemřel otec; moje máti mě měla v pozdějším věku, a tak přizvala rodinné 

příslušníky ze strany otce, aby rozhodli co bude a jak budu dělat. A ti nakonec 

usoudili, že by bylo lépe nežli na konzervatoř, abych šla na ekonomickou školu.“ 

 
Chování kolegů a nadřízených vůči respondentům se s přibývajícím seniorským 

věkem většinou neměnilo. Především se neměnilo v negativním smyslu – věk nebyl 



V002 Zpráva z hloubkových rozhovorů se seniory                                                                                              2007 

 7 

spojován s problémy a nedostatečností. Dva respondenti hodnotili spíše kladně vztah kolegů 

a nadřízených ke svému vyššímu věku. Byli, dá se říci „nositeli určitých zkušeností“.  

„No, teď když teda třeba dělám to finanční poradenství, tak mám dojem, že ten 

věk mi naopak jako je připisovaný jako plus, protože zase spoustu věcí ... takhle, 

mám tam mladší kolegyně, vesměs mladší kolegyně a ty vztahy jsou bezvadný, 

protože se navzájem doplňujeme, oni ode mne leccos chtěj slyšet, mě zase baví 

to, že se můžu naučit něco třeba kolem počítačů, protože ta jedna kolegyně 

zejména  je tam velice šikovná, tak jako tam saji nové informace a je to taková 

mozaika zejména toho našeho takového tam, nevím těch 10, 15 lidí, že se tam 

navzájem doplňujeme a já se tam necítím ... šéf je o něco mladší, teda asi o 3, 4 

roky je mladší než já, no tak já se tam vůbec necítím, že bych byla nějak 

hendikepovaná věkem.“ 

Několik seniorů také zmínilo, že na pracovišti stárli společně, a tak si věk vlastně 

svým způsobem neuvědomovali. Nedocházelo ke konfrontaci jednotlivých věkových skupin.   

„Chování kolegů se kterými jsem se znala, se určitě neměnilo, protože všem 

přibýval věk a měli jsme kolegiální až přátelské vztahy. Ale s přibývajícím věkem 

to bylo patrné u mladé generace. Pro mladou generaci 55 už je starý a když je 

někomu 70, no to už je geront. Mladší generace pociťuje ten věk výrazněji. Ta 

generace, která je deset let plus mínus starší, mladší, tam je to úplně jedno. 

Vlastně Vy všichni stárnete a máte společnou historii, společné vzpomínky.“ 

 

Jeden respondent  pozoroval změny chování kolegů a nadřízených, ale tyto změny 

vyplývaly spíše z jeho momentálního postavení (z hlediska postavení v systému řízení) než 

z věku.  

Nikdo ze seniorů nebyl objektem věkové diskriminace. Někteří respondenti o tomto 

problému slyšeli od svých známých, ale osobně ji nikdo nezažil.  

U většiny seniorů nehrál vyšší věk při hledání zaměstnání roli. Důležité ovšem je 

upozornit, že někteří respondenti ve vyšším věku zaměstnání neměnili a tedy ani neměli 

možnost být s tímto problémem přímo konfrontováni. Tři senioři uvádějí, že věk hrál při 

hledání zaměstnání roli.  

„...Věk hrál při hledání zaměstnání roli a dost velkou. Po asi dvou letech v 

důchodu se mi zastesklo po práci, trenéra už jsem taky přestal dělat, tak jsem šel 

hledat zaměstnání a jeden mladší kolega mi dal typ, abych se šel zeptat do 

kulturního domu na Vinohrady, že bych tam třeba něco mohl sehnat. Přišel jsem 

tam, zavolal jsem pana vedoucího, jo, říkám mu co jsem dělal předtím a on říká: 

,,Pane, já bych vás rád vzal, myslím že jste ještě fit, no jo, ale já mám zákaz brát 
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důchodce." Čili zase jsem odešel se zklamáním. Tak povídám: „To se nedá nic 

dělat. Děkuju a nashledanou."“ 

 
Jedna respondentka považuje za legitimní, že člověk vyššího věku si nevybírá práci, 

která by ho zajímala, ale musí vzít to zaměstnání, které mu je nabídnuto.  

„No tak jednoduché to není, protože většinou se zajímají jednak jakou má člověk 

profesi a na ten věk se opravdu ptají taky, jo, takže člověk, když už má nějaký 

věk... takový... zralý, tak musí vzít prostě práce takové, které jsou pro tyto lidi, že 

jo, dělat nějaké vrátné, nějaké pomocné síly, nějaké takové... takhle to vidím. 

Prostě to... aby člověk prostě nastoupil tam, kde by se mu to líbilo, kde by to 

prostě bylo podle jeho představ a ... tak to prostě takhle nejde.“   

 
Trh práce byl po většinu života respondentů jiný, než je v současnosti. Respondenti 

tedy pokud hledali práci, nejčastěji ji hledali prostřednictvím svých známých. V některých 

případech respondenti práci nehledali a měnili ji, protože jim byla práce přímo nabídnuta. 

Zkušenost s hledáním práce prostřednictvím internetu a úřadů práce je v této věkové 

skupině naprosto minimální.  

Respondentů jsme se zeptali na jejich názor na situaci seniorů ve vztahu 

k zaměstnání, zda mají senioři možnost být zaměstnáni. Názory respondentů byly různé. 

Odpovědi bychom mohli rozdělit zjednodušeně do tří základních skupin. Senioři, kteří 

nedokáží situaci posoudit, zaměstnání neshánějí, o problematiku se nezajímají.  

Za druhou skupinu bychom mohli označit ty, kteří si myslí, že pokud se člověk 

opravdu snaží, práci si najde, i když musí třeba slevit ze svých nároků.  

„Myslím si, že člověk - ten, který opravdu něco chce dělat a nechce si vybírat 

místo vysloveně na slunci - takže vždycky si může najít nějaké uplatnění 

odpovídající jeho fyzickým i duševním možnostem.“ 

 
Třetí skupinu tvoří ti, kteří si myslí, že o staré lidi není zájem, nevyužívá se 

zkušenosti starších a pokud jsou senioři zaměstnáni, jsou na podřadných místech.  

„Já bych řekla, že bohužel nevyužíváme tzv. ,,zkušenosti západního světa" – 

hlavně třeba Japonska - kde si práce seniorů strašně váží. A na místo, které je 

velice odpovědné, třebas nastoupí dva pracovníci, mladý a starší zkušený. Já 

bych řekla, že takovéto bohatství zkušeností těch starých lidí se nevyužívá a je to 

škoda.“ 

 
„Domnívám se, že situace mnohých seniorů je u nás svízelná (někde dokonce 

mizerná) a často musí na seniory působit až depresivně. Starší člověk bývá 

křehký a v naší společnosti je odsouzen díky malé penzi dramaticky seškrtat 
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svoje záliby, zájmy, koníčky. Jeho životní úroveň vstupem do důchodu poklesne 

na 1/3. Nicméně v očích některých mladších lidí nestřídmě ujídá ze společného 

bohatství. (Starší lidé ještě pamatují na veršíky obrázkového leporela, 

doporučovaného mateřským školkám, kde stálo: ,,Dědeček a babička ujídají 

chlebíčku"). A někteří mladí se vyjadřují jednoznačně a bez skrupulí: ,,Ať už 

nezacláněj! Užili si své, tak ať jdou". Trh práce seniorům tedy rozhodně nakloněn 

není a tak jejich celoživotní zkušenosti leží ladem. A pokud vůbec jsou 

zaměstnáni, tak na podřadných místech: jako denní či noční hlídači, jako vrátní, 

jako doručovatelé v organizacích.“ 

 

Mezi respondenty se objevoval také názor, že o kvalifikované seniory je zájem.  

„No senioři musí být zaměstnáni, protože jim nestačí důchod, za prvé. Za druhý 

je nedostatek, už se to ukazuje, že je nedostatek prostě lidí, jo protože klesá 

procento nezaměstnanosti a nebude to lepší. Prostě když dneska pracuje dva a 

půl člověka na jednoho důchodce a za dvacet let to má být 1:1, tak jako senioři 

budou uplatnitelní a naopak bude žádaná, já to vím třeba z té fakulty, ta mozková 

kapacita těch docentů, profesorů prostě to bylo žádoucí aby tam ti lidi zůstali, i 

když tam pak chodili s hůlčičkou... jo 70, 75 let.“ 

 
„Myslím si, že je to velice rozporné a velice individuální. Řekla bych v takových 

špičkových profesích, při špičkových kvalifikacích mají. A to prostřednictvím 

grantů. Musí být schopni se přizpůsobit danému stavu. Nesmí stát na stanovisku, 

že se bezhlavě prosazují, díky svým představám. A daný stav je takový, že 

můžete spolupracovat třeba na grantech, kdy vedoucí grantu je někdo jiný, 

mladší samozřejmě. To uznávám, že to musí být mladší lidé. A spolupracovat na 

grantu, když ta práce je kvalitní, skutečně podle mého názoru je možné. Ale 

říkala jsem, že je to různé, já nevylučuji, že mohou být vedoucí grantů, kteří 

zaměstnají svou kliku. Tzn. své známé, kteří nevykazují špičkové výkony. Ale 

z druhé strany, protože ten vedoucí grantu musí mít výsledky, tak se snaží kromě 

svých známých, které dobře finančně ohodnotí, využít i těch seniorů a zároveň 

někoho, kdo se nebude ptát, kolik za to, protože ne vždy ho za to úměrně 

odmění, že.“ 

 V době realizace rozhovorů byli zaměstnáni dva z jedenácti dotazovaných seniorů. 

Jedna z těchto dvou seniorek ještě nedosáhla důchodového věku. Druhá zaměstnaná 

seniorka se po letech v důchodu nudila, a tak přijala nabídku známého a pracuje jako 

recepční. Z devíti seniorů, kteří nepracují, by pouze dva senioři měli zájem o zaměstnání. 

Senioři nemají o práci zájem především z důvodů zdravotních. Mezi dalšími důvody bylo 
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dále uvedeno: absence vhodného místa, věk, strach z učení se nové technice, potřeba 

volného času pro vnoučata. Respondenti, kteří by měli zájem o zaměstnání, by měli zájem o 

částečný úvazek.  

„Ne neměla bych zájem o zaměstnání, ale mám zájem o účast na grantech nebo 

třeba účast na nějaké publikaci. Je to také zaměstnání, ale dobrovolné. I když já 

cítím tu odpovědnost. Ale zároveň vím, že kdybych ulehla, tak že pochopí, že 

jsem stará a nemohu. Když jste v nějakém zaměstnání, tak se Vám může dostat 

do rozporu kategorie svobody a povinnosti a odpovědnosti. Kdežto já tím, že 

nemám zájem o zaměstnání, mám v jednom kategorii svobody a odpovědnosti, 

ale nikdo mě nekomanduje.“  

 

„Nepracuji proto, že mně za rok bude 70 let a abych vám řekla pravdu, tak jsem 

trošinku takový antitechnický talent. Pro mě je velký problém zacházet s 

mobilem, v současné době jsem se to trochu naučila, ale představa práce na 

intemetu, i když by to bylo velice zajímavé, tak už bych si na to netroufla.“  

   
 

4. Důchod  

Pouze jeden z respondentů neměl v době realizace rozhovorů ještě nárok na důchod. 

Věk, ve kterém měli senioři možnost odchodu do důchodu se u jednotlivých respondentů 

pohybuje mezi 54 až 65 lety. Šest z deseti seniorů, kteří mají nárok na důchod do důchodu 

neodešlo v okamžiku, kdy jim nárok na důchod nastal. Tři senioři do důchodu v okamžiku 

nároku odešli. Jedna seniorka do důchodu odešla ještě před okamžikem standardního 

vzniku nároku.  

 „Asi v šedesáti jsem měla nárok na důchod, ale nešla jsem do důchodu. 

Kdybych normálně šla do důchodu, tak jsem dostávala důchod a ještě něco, že 

pracuji. Ale já jsem nechtěla, protože jsem se takto cítila jistější. A vůbec jsem se 

necítila na důchod.“  

 Respondenti odcházeli do důchodu nejčastěji ze zdravotních důvodů, dalším 

důvodem byl pocit, že to tak v jejich věku má být. Žádný ze zaměstnavatelů nenutil seniory, 

aby v okamžiku dosažení důchodového věku odešli do důchodu. Pět z deseti 

zaměstnavatelů měl v okamžiku odchodu svých zaměstnanců do důchodu zájem, aby 

zaměstnanci pokračovali ve svém zaměstnání. Ve dvou případech senioři odcházeli do 

důchodu v okamžiku změn na svém pracovišti. V jednom případě to byl nástup nového 

vedení, v druhém případu to bylo zrušení oddělení.  

„Ne, naopak mě tam chtěl ještě 4 roky podržet. Protože už jsem tam pracoval zas 

nějakou tu dobu a školu jsem si dělal kvůli tomu, takže říkali: ,,Tak tu ještě buď… 
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A co budeš dělat doma?" Já povídám: ,,Já ještě dělám nějaký ten sport." Ještě 

mě drželi, ještě mně to chtěli protáhnout. Ale já jsem prostě skončil.“ 

 

5. Životní styl  

Odpovědi na otázku: „V čem je podle Vás největší rozdíl ve Vašem životě, když srovnáte 

život v důchodu s obdobím, kdy jste byl(a) zaměstnán(a)?“, celkově vyzněly překvapivě 

kladně. Senioři oceňují svobodu, kterou jim důchod umožňuje. Tato svoboda je způsobena 

jednak tím, že již nemusí chodit do zaměstnáním, ale i tím, že již nepečují o domácnost 

s dětmi. Přibyl volný čas, který řada seniorů zaplnila svými koníčky, na které v produktivním 

věku měli málo času nebo neměli čas vůbec.  

„V té míře svobody. To je největší rozdíl. Samozřejmě, já jsem měla větší plat, 

ale zase můj důchod je větší než průměrný i díky tomu, co jsem si všechno 

napracovala. Jsem ve zdravotním stavu, že si mohu díky grantům přivydělat 

trochu. Takže já mám, životní standard se mi nesnížil.“   

 

„No tak abych řekl pravdu: v té době, kdy jsem musel vstávat každý den ráno a 

teď nemusím. Teď se mi nechce v osm hodin, tak ležím do osmi hodin... pak se 

dojdu projít, jdu si něco koupit, no a v tom je ten velký rozdíl... Uvařím si třeba 

něco sám, no a mám takový volný  den, nemám povinnost, jo? Čili někdo mě 

nikam netáhne. Jedině někam do cukrárny na kafíčko a na dort. A to jako často 

chodím, jo, zase.“ 

 

„Řekla bych, že život v důchodu přináší člověku naprostý pocit svobody a 

volnosti, který je k nezaplacení. No a potom bych řekla, že mám štěstí, že mám 

výbornou přítelkyni z mládi s kterou pravidelně chodíme každou sobotu 

odpoledne na výstavy, případně na odpolední koncerty a poté si sedneme v 

nějaké kavárničce, tam si dáme víno nebo kávičku, probereme to, jednak ten 

týden, co jsme prožili, co je v našich rodinách nového, probíráme výstavy, kde 

jsme byli, co nás zajímalo, kam půjdem příští sobotu, a to je velice zajímavé.“ 

 

„Způsob života v důchodu v mém případě mi přinesl více klidu, možnost 

kontemplace, tiché obrácení se do sebe, které tempo dnešního života vylučuje. 

Také ovšem pocit jakéhosi ,,odcizení". (Zapomněli. Neznají tě. Nehlásí se k 

tobě.) Také možnost více a hlouběji číst, více studovat, kontaktovat se s lidmi, na 

něž jsem dříve, jsa zaměstnán, neměl čas. Seniorství, odehrávající se v 

důchodu, přináší hlubší možnost posuzovat a hodnotit společenské jevy i 
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jednotlivce nežli tomu bylo kdykoli předtím. Mé zaměstnání novináře vždy 

vyžadovalo psychické (a rozhlasová reportéřina i fyzické) síly, které dnes ušetřím 

pro četbu filosofických knih, diskuse s moudrými lidmi, k přípravě textu své 

knížky.“ 

Senioři mají jednoznačně největší radost ze svých vnoučat. Těší se i ze svých dětí a řada 

z nich se těší z maličkostí, například že ještě vidí rozkvetou jabloň, těší se že se dožili 

dalšího dne. Jeden ze seniorů se nejvíce těší na svou svatbu, kterou má naplánovanou na 

budoucí rok.  

Největší současný životní problém je u většiny seniorů spojen se zdravím. Dále pak senioři 

zmiňují problém s realizací nějakého svého plánu. Jde především o sehnání financí na 

realizaci tohoto plánu (např. přestavba chaty).  

„Můj největší problém jsou pohybové problémy. To je opravdu tak obtížné, že já 

se nedivím, že staří lidé mého věku, kteří nemají takové to intelektuální zázemí a 

ten zájem, který já celý život mám a řekla bych i to štěstí, že ten mozek pracuje. 

Já se nedivím, že upadnou do takového kvílení, do pocitu beznaděje, 

bezmocnosti, že už ten život k ničemu není. Protože to si ten zdravý člověk těžko 

představí, co musíte všechno překonávat a ochotně, nesmíte tomu podléhat.“ 

Většina seniorů má zdravotní problémy. Celkově ale hodnotí své zdraví většinou jako 

celkem uspokojivé, přiměřené svému věku.  

„Myslím přiměřeně věku. No nějaké potíže, něco si přivodím sama, když 

nešikovně couvám někde s vozejkem na té zahrádce a upadnu a pak mám 

problémy 14 dní. Naštěstí se nestalo nic, kvůli čemu bych musela vyhledat 

doktora, ale naraženej bok a bolesti od toho v celejch zádech a no a takový 

starosti.“  

„Zdravotní stav, musím to zaklepat jestli mohu (klepe), bych řekla, že je dobrý, 

cítím se dobře, mám ještě plno sil. I když pochopitelně ta práce, jako šla za 

mlada, už nejde. Dříve jsem dejme tomu doma zvládla pět šest úkolů najednou, 

teď jsem ráda, že stačím jeden dva...“ 

Vitality, síly a výdrže mají senioři většinou méně. Ale většinou tento stav hodnotí 

jako vcelku uspokojivý.  

„Já bych řekla, že na svůj věk je to velice dobré. Nechci to zakřiknout a s 

přítelkyní když jdeme po Hradčanském náměstí a díváme se na Prahu, tak se 

radujeme z každé chvilky, kterou prožijeme tak, že ještě chodíme, mluvíme, 

slyšíme... a kéž by to bylo dlouho! - Protože jsem také zažila případy známých, 
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třebas ještě mladších, kdy skončili v těch LDN-kách a mohu vám říci že toho 

bych se velice bála.“ 

 

„Já mám takovou výdrž, že se musím ovládat, abych včas přestala a šla si 

odpočinout. Protože už dnes vím, že mohu také zkolabovat. Dnes už nemám 

z čeho čerpat. Té vitality je méně než jsem měla dřív. Třeba já už nemohu 

pracovat dvanáct hodin, což bylo úplně běžné. Když nikdo nebyl, já jsem toho 

využila. Poslala jsem manžela někam, dítě do tábora a řekla jsem týden mám 

šest dvanáctihodinovek. Což teď už nemůžu, ta míra energie, už je omezená.“ 

 

„Snažím se ten zbytek, ten malý ohýnek svých schopností fyzických ještě 

udržovat určitou činností, třebas těmi přednáškami - prostě snažím se. Je-li to 

snažení úměrné výsledku, to musí posoudit druzí, ale ráda bych, abych tedy 

nedožívala na lavičce a točila palci mlýnek. To není můj způsob života ani 

dožívání.“ 

 

Finanční situace seniorů je celkově neuspokojivá. Ti senioři, kteří ji hodnotí jako dobrou ji 

tak ale často hodnotí s tím, že se dokáží uskrovnit nebo, že si ještě přivydělávají a tak jejich 

finanční situace je lepší.  

„A no peníze... jsem skromná, snažím se vystačit.“ 

 

„Důchod malý, žijeme jen tak tak. S důchodem se toho moc nenadělá, ani na 

dovolenou z něj nelze ušetřit. Hodně peněz vydávám za léky – cca 600,- Kč 

měsíčně, což činí okolo 10 %  (důchod mám 6.500,- Kč).“ 

 

„To je zcela jednoduchá odpověď z penze žiji, z úspor bydlím“. 

 

„No, abych vám řekl po pravdě, nic moc s důchodem 9.000,- Kč když zaplatím na 

poplatcích v inkasu 6.200,- Kč, tak počítejte, kolik mi zůstane. A z toho musím žít.“ 

 

„Svoji (rodinnou) finanční situaci vidím jako nejistou, někdy i obtížnou, obávám se 

důsledků neustálého zdražování a to víceméně všeho... A právě toto nikým a ničím 

neomezované permanentní zvyšování nákladů na běžný život vyvolává ve mně 

nejistotu a následný smutek.“ 

 

„Je to normální a velmi přijatelné. Samozřejmě si nemohu kupovat nejmodernější 

počítače, ale je to velmi přijatelné. Takže používám internet bez omezení, vše co 
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s tím je spojeno, mohu kupovat dárky vnučkám v přijatelné hodnotě. Nebo když 

si vnučka vzpomene, že chce nějaký notebook nepřijatelné hodnoty, tak se mohu 

účastnit. Takže já patřím z tohoto hlediska do nadstandardní kategorie důchodců. 

Ale také díky tomu, že jsem zdravá, že si mohu stále doplňovat svou finanční 

základnu.“ 

 

 

6. Hlavní zjištění 

• Většina seniorů nemá zájem o zaměstnání.  

• Pokud mají senioři zájem o zaměstnání, mají zájem o částečný úvazek.  

• Nejčastějším důvodem nezájmu seniorů o zaměstnání je jejich zdravotní stav.  

• Pro seniory je důležité, aby měli čas na své koníčky a rodinu (především vnoučata). 

Čas na vnoučata je důležitější pro ženy.   

• Většina seniorů neodchází do důchodu, protože by jim zaměstnavatel nedal možnost 

pokračovat v zaměstnání.  

• Většina seniorů neodchází do důchodu v okamžiku, kdy dosáhnou věku, ve kterém 

mají ze zákona nárok na důchod, ale odchází do důchodu později.  
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• Příloha 1: Scénář hloubkového rozhovoru 

 

Dobrý den,  

v současné době spolupracuji na projektu, který je zaměřen na problematiku seniorů.  

V rámci tohoto projektu jsou prováděny i rozhovory zaměřené na seniory a zaměstnanost.  

Rád(a) bych Vás o jeden takovýto rozhovor požádal(a). Rozhovor si budu nahrávat. Tato 

nahrávka bude sloužit pouze k tomu, abych zachytil(a) vše podstatné a nezdržovala 

rozhovor zapisováním poznámek. Tento rozhovor je anonymní, nebude v žádném případě 

spojován s Vaším jménem.  

 

 

1. Charakteristika respondenta 

Věk. 

Vzdělání (nejvyšší dokončené).  

Rodinný stav. 

Město/vesnice, ve kterém/kterém respondent žije. 

 

2. Zaměstnání  

Od kolika let pracujete?  

Kolik zaměstnání jste zatím během svého života měl(a)?                                                                   
(máme na mysli zaměstnavatele, ne profese). 

Mohl(a)a byste nám prosím stručně říci, jaká to byla zaměstnání? 

Byl(a) jste spokojen(a) s Vaším zaměstnáním?  

Naplnila Vaše kariérní dráha Vaše očekávání?   

Využíval(a) jste ve Vašem zaměstnání Vaše vzdělání?  

Jaké bylo Vaše poslední zaměstnání (pokud nejste v současnosti zaměstnán(a))?  

Měnily se podle Vašeho názoru Vaše pracovní kompetence s rostoucím věkem? Řekl(a) 
byste že se tyto kompetence zlepšovaly, zůstávaly stejné nebo se zhoršovaly? 

Měnilo se chování kolegů vůči Vám s Vaším nastupujícím seniorským věkem? Pokud ano, 
jak?  

Měnilo se chování nadřízených vůči Vám s Vaším nastupujícím seniorským věkem? Pokud 
ano, jak? 

Jakou máte zkušenost při hledání zaměstnání s  věkem? Hrál Váš věk při hledání 
zaměstnání roli?  
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Zažil(a) jste někdy v zaměstnání věkovou diskriminaci? Kolik let Vám bylo? Popište prosím 
stručně o co šlo. 

Jak jste hledal(a) zaměstnání (např. úřad práce, internet, známí, …)?  

Máte nějakou zkušenost s úřadem práce? Jakou?  

Jak byste ohodnotil(a) celkovou situaci seniorů ve vztahu k zaměstnání? Mají senioři 
možnost být zaměstnáni? Je trh práce seniorům nakloněn?   

Máte v současnosti nárok na důchod (tzn. zda jste již dosáhl(a) důchodového věku)?  

Pokud ano (dosáhl(a) důchodového věku). 

V kolika letech jste měla(a) nárok na důchod?  

Odešel(a) jste v okamžiku nároku na důchod či později do důchodu?  

Pokud ano (odešla do důchodu). 

Jaký byl hlavní důvod vašeho odchodu do důchodu? (např. respondent se cítil 
unavený, chtěl se starat o vnoučata, chtěl se věnovat svým zájmům, atd.)  

Odešel(a) jste z vlastí vůle nebo měl Váš zaměstnavatel zájem, abyste odešel(a)?  

Pokud ano (zaměstnavatel měl zájem o odchod do důchodu).  

  Mohl(a) byste nám prosím říci, co si myslíte, že bylo příčinou toho    
zaměstnavatelova zájmu o odchod?  

Jste v současnosti zaměstnán(a)?  

Pokud ano (ano je zaměstnaný(á)).   

Pracujete ve Vašem oboru?  

Pokračujete na pracovišti, kde jste pracoval(a) před důchodovým věkem?  

Pracujete na plný nebo částečný úvazek?  

Jste s touto prací spokojen(a)?  

Pracujete, protože Vás to baví nebo protože z nějakého důvodu musíte?  

Máte pocit, že je ve Vašem zaměstnání nějakým způsobem zohledňován Váš věk?  

Cítíte nějaká pracovní omezení daná Vaším věkem?  

Pokud ne (ne nepracuje).  

Měla byste zájem o zaměstnání?  

Pokud ano (ano, měl(a) by zájem o zaměstnání).  

Řekl(a) jste, že v současnosti nepracujete, ale máte o práci zájem. Mohl(a) byste nám 
prosím říci,  proč v současnosti nepracujete?  

O jakou práci byste měl(a) zájem?  
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Mělo by jít o práci ve Vašem oboru?  

Měl(a) byste zájem o úplný nebo částečný úvazek?  

Pokud ne (nemá zájem o práci).   

Proč nemáte zájem o práci?  

 

 3. Životní styl 

V čem je podle Vás největší rozdíl ve Vašem životě, když srovnáte život v důchodu 
s obdobím, kdy jste byl(a) zaměstnán(a)?  

Co Vám dělá v současnosti největší radost?  

Co považujete v současnosti za Váš největší životní problém?    

Jak byste zhodnotil(a) svůj zdravotní stav?  

Jak se cítíte z hlediska vitality, síly, výdrže?  

Jak byste zhodnotil(a) svou finanční situaci? 

 

Děkuji Vám za rozhovor. 
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Příloha 2: Přepis hloubkových rozhovorů 
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