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Anotace 

Ve své práci se zabývám obdobím dospívání, stářím, popisuji typické znaky a změny těchto 

období. Práce poskytuje bliţší pohled na problematikou seniorů, financemi, sociálními 

problémy, diskriminací a averzí vůči seniorům v České republice. Porovnává také situaci 

v České republice a asijských státech s tradicemi konfucianismu. Práce upozorňuje na 

zvyšující se čísla sebevraţednosti seniorů a zmiňuje mýty a stereotypy o seniorech kolující ve 

společnosti. Cílem praktické části je porovnat názory vybraných dospívajících studentů 

střední průmyslové školy a Česko-anglického gymnázia na stáří a seniory. 

Klíčová slova 
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Annotation 

In my work, I examine the period of adolescence, old age, I describe the typical 

characteristics and transformations of these periods. The work provides a closer look at the 

issues of the elderly, finances, social issues, discrimination and aversion towards seniors in 

the Czech Republic. It also compares the situation in the Czech Republic and in the Asian 

countries with the tradition of Confucianism. The work draws attention to the increasing 

numbers of suicide among old people and it mentions myths and stereotypes about seniors 

which are circulating in the society. The aim of the practical part is to compare the opinions 

of the selected students from a secondary technical school and Anglo-Czech High School on 

the old age and seniors. 
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Úvod  

Tato práce se zabývá pohledem dospívajících studentů na fenomén stáří a jejich přístupem k 

seniorům, tedy lidem nad 65 let. Téma mé práce mi vţdy bylo blízké. Odmalička jsem ráda 

komunikovala se staršími lidmi, protoţe jsem uţ tehdy podvědomě tušila, ţe jim interakce s 

dětmi a mladými lidmi plných radosti a chuti do ţivota dělá radost. Prokázala se zde má 

vlastnost empatie a uţ tehdy jsem se dokázala vţít do často nelehkých či aţ ţalostných situací 

osamělých seniorů. V posledních měsících jsem začala jako jedna z mála dobrovolníků 

navštěvovat CSS Emausy v Dobré Vodě u Českých Budějovic a tímto krokem jsem začala 

ještě více přemýšlet nad tím, jaký vztah k seniorům a celkovému pojmu stáří mají mí 

vrstevníci.  

Cílem práce je zjistit, jak dospívající studenti soukromého gymnázia a středního odborného 

učiliště vnímají stáří a seniory, abych následně porovnala rozdíly mezi jejich názory. Práce 

tak nabídne vhled do pohledu na otázku stáří u studentů dvou odlišných středních škol a 

vyhodnotí, zda mezi nimi lze spatřovat jasné rozdíly. Její teoretická část se bude zabývat 

pojmy mládí a stáří, jejich definicí a hlavními projevy z hlediska vývojové psychologie. Dále 

představí aktuální problémy ţivotní úrovně důchodců u nás, předsudky vůči stáří v generaci 

dospívajících a projevy ageismu. V praktické části bude realizován a vyhodnocován dotazník 

rozeslaný mezi ţáky Česko-anglického gymnázia a Střední průmyslové školy automobilní a 

technické v Českých Budějovicích. Práce bude ověřovat hypotézu, ţe mezi dospívajícími 

lidmi na těchto školách převládá spíše negativní pohled na stáří a seniory. Druhou hypotézou 

je, ţe na obou typech školy se budou stereotypy vyskytovat v podobné míře, protoţe jejich 

šíření je na typu střední školy nezávislé. 

Mezi zdroje pro psaní práce patří především odborné články a publikace, například Fenomén 

stáří a Sociální gerontologie aneb Senioři mezi námi od Heleny Haškovcové. Mezi úskalí při 

psaní mé práce můţe patřit například nedostatek kvalitních odpovědí od respondentů a 

nedostatečně reprezentativní vzorek z obou škol. 
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1. Charakteristika dvou klíčových vývojových období 

V teoretické části práce je vhodné začít vymezením základních charakteristik dvou 

vývojových období v ţivotě člověka, která jsou pro naše bádání relevantní. Budeme se proto 

opírat o vývojovou psychologii adolescentů, tedy skupiny respondentů, a jedinců spadajících 

do kategorie stáří. Právě vztah k nim totiţ bude následně zkoumán v praktické části. 

1.1. Období adolescence 

Období adolescence je ještě společně s pubescencí všeobecně bráno jako nejsloţitější období 

ţivota jedince. Teprve dospívající jedinec by rád působil jako plně dospělý člověk, choval se 

tak a činil rozhodnutí srovnatelná s těmi v ţivotě dospělých, ale ještě stále postrádá nezbytné 

kvality spojené s vnitřním dospěním, tj. zkušenost a odpovědnost.
1
 

Všeobecně se o období adolescence hovoří jako o jakési spojce či přemostění mezi obdobím 

dětství a dospělostí. Je také chápáno jako vývojové období mladého jedince mezi pubertou 

spojenou s pohlavním dospíváním a ranou dospělostí.
2
 Ze sociologického hlediska je 

definováno jako období přebírání role dospělého jedince. Patří sem hledání vlastní pozice ve 

společnosti, zapojování se do společenského ţivota a poznávání nároků kladených 

společností.
3
 

1.1.1. Typické znaky a změny 

S dospíváním je spjat nespočet změn. Týkají se fyzického dospívání a zrání, psychiky a jiţ 

zmíněného začlenění do společnosti. 

1.1.1.1.  Fyzické změny 

Mluvíce o fyzických změnách, jde především o postupné ukončení procesu růstu a s tím 

spojené ustálení váhy. Dále jde o značné kladení důrazu na vnější fyzickou krásu. Dospívající 

začínají více dbát na to, jak působí jejich vzhled na okolí, zda nejen jejich vrstevníkům 

                                                           
1
 Etapy psychického vývoje: pubescence, adolescence. Psychologická charakteristika těchto období, jejich 

význam pro další vývoj. Studium psychologie [online]. [cit. 2022-10-03]. Dostupné z: https://www.studium-

psychologie.cz/vyvojova-psychologie/6-pubescence-adolescence.html 
2
Adolescence. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- 

[cit. 2022-10-03]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolescence 
3
 JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, s. 13. ISBN 978-80-7367-269-0. 

https://www.studium-psychologie.cz/vyvojova-psychologie/6-pubescence-adolescence.html
https://www.studium-psychologie.cz/vyvojova-psychologie/6-pubescence-adolescence.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolescence
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připadají atraktivní. Nesmí se také opomenout sexuální aktivita a partnerský ţivot, které jsou 

s vnější krásou úzce spjaty a v dospívání dochází k jejich značnému rozvíjení.
4
 

Zahrnují také samozřejmě rozvinutí genitální sexuality a změny v celém organismu a 

metabolismu. Někteří odborníci tvrdí, ţe ve spojení s nároky společnosti mohou tyto změny 

pro adolescenta znamenat velkou fyzickou a psychickou zátěţ.
5
 

1.1.1.2. Psychické změny 

Období adolescence patří k nejtěţším obdobím v ţivotě, co se týče psychiky. Převládá pocit 

nejistoty, dospívající mají plnou hlavu myšlenek o budoucím studiu, vysoké škole, 

zaměstnání či osamostatnění a odchodu od rodiny.
6
 S tím souvisí spousta důleţitých 

rozhodnutí, která musí učinit. Můţe docházet k podceňování či naopak přeceňování vlastních 

schopností.
7
 

Mezi hlavní psychické charakteristiky v období dospívání patří častá vztahovačnost a 

přecitlivělost. Tyto charakteristiky jsou úzce propojeny s pojmem „iluze imaginárního 

publika“. Je to stav popsán Elkindem a popisuje nastavení mysli dospívajícího jedince, ţe je 

neustále sledován a kritizován. Zde se projevuje jiţ zmíněný pocit nejistoty a 

nevyrovnanosti.
8
 

Adolescenti často polemizují a mají sklon ke kritičnosti. Mají potřebu si dokázat, co všechno 

zvládnou. Jsou jiţ schopni uvaţovat o určitých problémech a východiscích, a tak se chtějí se 

svými myšlenkami podělit a prosadit své úvahy. Mají jisté přesvědčení, ţe jsou jejich názory 

snadno pochopitelné a lehce přijatelné. Proto se často stává, ţe dospívající prosazují jeden 

názor, o kterém jsou plně přesvědčeni, a nechtějí si připustit fakt, ţe by tentýţ názor nemusel 

být adekvátní.
9
 

Nesmí se opomenout další typický znak, a sice morální i názorový radikalismus. Dospívající 

se snaţí bránit proti tomu, co je nejasné, mnohoznačné či aţ matoucí. Jejich nevyzrálost vede 

                                                           
4
 Etapy psychického vývoje: pubescence, adolescence. Psychologická charakteristika těchto období, jejich 

význam pro další vývoj. Studium psychologie [online]. [cit. 2022-10-03]. Dostupné z: https://www.studium-

psychologie.cz/vyvojova-psychologie/6-pubescence-adolescence.html 
5
 JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, s. 13. ISBN 978-80-7367-269-0. 

6
 Etapy psychického vývoje: pubescence, adolescence. Psychologická charakteristika těchto období, jejich 

význam pro další vývoj. Studium psychologie [online]. [cit. 2022-10-03]. Dostupné z: https://www.studium-

psychologie.cz/vyvojova-psychologie/6-pubescence-adolescence.html 
7
 Tamtéţ. 

8
 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I.: dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2005, s. 336-337. 

ISBN 80-246-0956-8. 
9
 Tamtéţ, s. 336. 

https://www.studium-psychologie.cz/vyvojova-psychologie/6-pubescence-adolescence.html
https://www.studium-psychologie.cz/vyvojova-psychologie/6-pubescence-adolescence.html
https://www.studium-psychologie.cz/vyvojova-psychologie/6-pubescence-adolescence.html
https://www.studium-psychologie.cz/vyvojova-psychologie/6-pubescence-adolescence.html
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k tomu, ţe nejsou schopni poprat se se stavem nejistoty jako s něčím trvajícím a 

neměnitelným.
10

  

S tím souvisí i reakce zkratkovými generalizacemi směřujícími na celou skupinu obyvatel na 

základě jedné zkušenosti. Pro hlubší vysvětlení, jedná se například o výrok „rodiče jsou zlí“ 

v situaci, kdy jedním z rodičů bylo například zakázáno jít ve středu večer na společenskou 

sešlost s vrstevníky. Tento výrok je zcela nesmyslný, ale protoţe adolescent očekával 

pozitivní odpověď a je určitým způsobem citově zaujatý, má tendenci vznášet podobné 

výroky bez hlubšího zamyšlení.
11

 Pro naše zkoumání vztahu adolescentů k seniorům je 

radikalismus a generalizace zcela zásadní, protoţe mohou významným způsobem formovat 

jejich vztah ke starším lidem. 

Někdy se můţeme setkat s pojmem „psychosociální moratorium“, s nímţ přišel německý 

psycholog E. H. Erikson. Tento pojem znamená dočasné odloţení povinností a závazků 

typických pro stadium mezi dětstvím a dospělostí, tj. adolescence.
12

 Spousta odborníků se 

shoduje, ţe by se měla dodrţovat jakási nepsaná domluva ve společnosti o tom, ţe by okolí 

mělo být během tohoto období vůči adolescentům shovívavější. 

Je známo, ţe adolescenti procházejí procesem poznávání a objevování sebe sama, často se 

jedná i o sexuální orientaci. Jde o proces sebepojetí, během kterého si utvářejí vlastní 

identitu, stanovují si cíle, hodnoty a postoje, kterými se budou řídit.
13

 

1.1.1.3.   Sociální změny 

Stejně jako v období dětství před sebou mají adolescenti spoustu důleţitých rozhodnutí, které 

se týkají jejich budoucnosti. Uţ však nechtějí být ve společnosti bráni jako méněcenné děti
14

, 

a tak je pro ně typický pokles autority rodičů či školy. Byli ještě nedávno dětmi a najednou 

                                                           
10

 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I.: dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2005, s. 337. ISBN 

80-246-0956-8. 
11

 Tamtéţ. 
12

 BLATNÝ, Marek, ed. Psychologie celoživotního vývoje. Praha: Karolinum, 2016, s. 129. ISBN 978-80-246-

3462-3. 
13

 Etapy psychického vývoje: pubescence, adolescence. Psychologická charakteristika těchto období, jejich 

význam pro další vývoj. Studium psychologie [online]. [cit. 2022-10-03]. Dostupné z: https://www.studium-

psychologie.cz/vyvojova-psychologie/6-pubescence-adolescence.html 
14

 Etapy psychického vývoje: pubescence, adolescence. Psychologická charakteristika těchto období, jejich 

význam pro další vývoj. Studium psychologie [online]. [cit. 2022-10-03]. Dostupné z: https://www.studium-

psychologie.cz/vyvojova-psychologie/6-pubescence-adolescence.html 

https://www.studium-psychologie.cz/vyvojova-psychologie/6-pubescence-adolescence.html
https://www.studium-psychologie.cz/vyvojova-psychologie/6-pubescence-adolescence.html
https://www.studium-psychologie.cz/vyvojova-psychologie/6-pubescence-adolescence.html
https://www.studium-psychologie.cz/vyvojova-psychologie/6-pubescence-adolescence.html
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mají potřebu dát světu najevo, ţe jsou schopni postarat se o sebe sami a rozhodovat se o 

vlastím ţivotě, aniţ by jim do toho někdo zasahoval.
15

 

Mladí lidé adolescentního věku teprve hledají svou rovnocennou roli ve společnosti, a 

především v osobním a kariérním ţivotě. Dobu dospívání spousta lidí hodnotí jako „nejlepší 

léta“ či „nejkrásnější věk“, avšak opak můţe být pravdou. Dospívající si jsou vědomi toho, ţe 

uţ nejsou dětmi, ani dospělými, ale stejně se snaţí dospělé napodobovat. Tento pocit nejistoty 

se můţe projevit tím, ţe se v diskuzích se staršími snaţí chovat jako oni.
16

 Zastávají stejné 

názory, o kterých jsou přesvědčeni, působí bystře, avšak nemají samozřejmě tolik zkušeností 

jako například jejich rodiče či učitelé.
17

 

1.2. Období stáří 

Období stáří lze dělit podle věku do dvou částí. Ta první se nazývá období raného stáří a 

vymezuje se ve věku od 60 do 75 let ţivota jedince. Následují ji období pravého stáří, a to je 

chápáno jako období po překročení 75. roku ţivota.
18

 

Jiţ zmíněné rané stáří, moţno nazývat i třetím věkem, se vyznačuje specifickými změnami, 

ze kterých lze chápat, ţe jedinec stárne. Nemusí být však tak patrné a váţné, a proto jsou 

jedinci během raného stáří stále schopní ţít aktivní a šťastný ţivot.
19

 

K pravému stáří dochází po dovršení 75. roku ţivota a mluví se o něm také jako o období 

čtvrtého věku. Dochází ke vzrůstu počtu problémů tělesných, ale i mentálních. Senioři jsou 

vystaveni zátěţovým situacím mnohem více neţ jedinci v etapě třetího věku. Můţe se jednat 

například o umístění do institucí sociální či zdravotní péče.
20

 

Stáří jako takové je chápáno jako fáze a jistá poslední etapa ţivota, kdy byly jiţ naplněny 

všechny potencionální schopnosti rozvoje.  Při vkročení do poslední etapy dochází k jistému 

pocitu naplnění, moudrosti a nadhledu spojeném s proţitými zkušenostmi během ţivota. Stáří 

                                                           
15

 KELLER, Jan. Společnost věčného mládí. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021, s. 107. 

Sociologické aktuality. ISBN 978-80-246-5008-1. 
16

 HAŠKOVCOVÁ, Helena. Fenomén stáří. Vyd. 2., podstatně přeprac. a dopl. Praha: Havlíček Brain Team, 

2010, s. 11. ISBN 978-80-87109-19-9. 
17

 KELLER, Jan. Společnost věčného mládí. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021, s. 107. 

Sociologické aktuality. ISBN 978-80-246-5008-1. 
18

 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie II.: dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007, s. 299. ISBN 

978-80-246-1318-5. 
19

 Tamtéţ. 
20

 Tamtéţ, s. 398. 



12 
 

se pojí se svobodou a volností, na druhou stranu však dochází k očekáváným a 

nevyhnutelným ztrátám a později k úplnému konci.
21

 

1.2.1. Typické znaky a změny 

Nyní práce upřesní, jaké typické změny a znaky lze očekávat v průběhu stáří. 

1.2.1.1. Integrita v pojetí vlastního života 

Hlavním cílem a téţ znakem stáří z hlediska vývoje je dosaţení integrity. Jedná se o přijmutí 

svého ţivota jako ukončeného celku a uvědomění, ţe ţivot měl jistý smysl a nebyl 

promarněný či dokonce zbytečný. Starý jedinec by měl o proţitém ţivotě myslet pozitivně a 

jiţ se nezabývat nedokonalostmi. Pokud je tedy jedinec vnitřně vyrovnán, je i později 

schopen přijmout i definitivní konec svého bytí.
22

 V této práci jiţ zmíněný Erik Erikson o 

stáří hovoří právě jako o vývojovém období, kdy člověk čelí vnitřnímu psychosociálnímu 

konfliktu mezi integritou a zoufalstvím. Pokud tedy nedosáhne pocitu naplnění a 

smysluplnosti svého ţivota, můţe propadat úzkostem, beznaději a zoufalství z blíţící se 

smrti. Vyřeší-li tento konflikt úspěšně, dosáhne podle Eriksona moudrosti jako ctnosti starých 

lidí s integritou ega.
23

 

Marie Vágnerová integritu ega ve stáří charakterizuje následujícími rysy: 

 Pravdivost – člověk jiţ nemá za potřebí nic předstírat. Ţil ţivot, jaký ţil, byl takový, 

jaký byl, a proto není zapotřebí snaţit se něco si namlouvat a utvrzovat sebe samého o 

opaku. 

 Smíření se životem – musí dojít ke smíření s vlastním ţivotem, i v případě, ţe 

nynější realita neodpovídá dřívějším ideálům jedince. Jiné řešení jednoduše nemá 

smysl. 

 Prožitá zkušenost – kdyţ člověk projde ţivotními zkušenostmi, nabude nadhledu. 

Starý člověk je schopen o ţivotě přemýšlet jako o širokém celku a chápe jeho 

souvislosti. 

 Kontinuita – poslední znak integrity. Jedná se o schopnost chápat ţivot jako určitý 

celek mající vztah k minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Co se týče vztahu 

k minulosti, jedná se o to, ţe je jedinec vázáný k historii společnosti, a hlavně 
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k minulým generacím. Ve vztahu k budoucnosti jde o kvalitu seniorů, a tj. předání 

osobních ţivotních zkušeností ku prospěchu následujících generací společnosti.
24

 

1.2.1.2. Fyzické změny 

Stáří je plné somatických změn. Přibývá nemocí, poruch a nepříjemností, které jsou spjaté se 

stárnutím těla. Tělesné a duševní zdraví se zhoršuje jako důsledek různých vlivů. Především 

se jedná o dědičné dispozice v kombinaci s vnějšími faktory, které jedince v průběhu ţivota 

ovlivňovaly.
25

 

Genetické dispozice mohou individuálně ovlivnit rychlost a kvalitu stárnutí. Lze také zmínit 

proces tzv. genetických hodin, tj. aktivace genů, které ovlivňují rychlost a proces stárnutí, 

v určitém období. Stárnutí mohou tedy ovlivňovat ještě vnější vlivy, mezi které 

neodmyslitelně patří strava a ţivotospráva, ţivotní styl, míra stresu a zatěţování jednotlivých 

funkcí v průběhu celého ţivota.
26

 

Znakem tělesného stavu je polymorbidita. Tento pojem lze vysvětlit tak, ţe senioři trpí 

různým počtem odlišných či se sebou propojených onemocnění najednou.
27

 Profesorka Eva 

Topinková dokonce uvádí statistiky, podle kterých trpí více neţ 90 % osob starších 70 let 

minimálně jednou chronickou nemocí. Kromě problémů se srdcem a cévami se ve statisticky 

velice významném mnoţství objevují problémy s tlakem, cukrovkou, zaţívacími potíţemi či 

bolestmi kloubů a pohybového aparátu. U osob starších 80 let má průměrný jedinec dokonce 

čtyři dlouhodobé nemoci.
28

 

V horších případech velmi často dochází k postiţení, které z onemocnění vyplývá. Nastávají i 

situace, kdy se stav jedince zhorší natolik, ţe si sám není schopen zajistit základní ţivotní 

potřeby.
29

 Nesmí se opomenout také změna zevnějšku člověka, které je kvůli stáří zcela 

viditelná. Často se jedná o ztrátě rysů, změně postavy, barvu vlasů a postavení těla.
30
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1.2.1.3. Psychické změny 

Psychické změny a funkce ve stáří mohou být podmíněny biologickými nebo 

psychosociálními vlivy. Často se však jedná o kombinaci obojího.
31

 

Změny chování, uvaţování a proţívání podmíněné biologicky se mohou povaţovat za 

normální. Jsou totiţ pouhým projevem toho, ţe jedinec stárne a jsou to typické a očividné 

změny, kterých si při interakci se seniory lze všimnout. Patří sem celkové zpomalení reakcí a 

myšlení, zhoršení pozornosti či potíţe se zapamatováváním informací a jejich následném 

vybavováním. V některých případech však mohou tyto na první pohled normální změny 

znamenat projevy chorobných procesů, jejichţ vznik je v období stáří mnohem častější, neţ 

byl dříve.
32

 

Změny podmíněné psychosociálně závisí i na společností. Mohou být ovlivněny několika 

faktory: 

 Kohortová příslušnost – podobně staří lidé pocházející z téţe generace mají podobné 

zkušenosti týkající se společnosti, sociálních interakcí a kultury. Ve svém ţivotě byli 

všichni zatíţeni stejnými stresovými situacemi a traumaty, protoţe proţívali stejné 

problémy spojené třeba s obdobím komunismu či války.
33

 

 Individuální faktory – psychika seniorů můţe být ovlivněna i z hlediska rozdílných 

návyků v průběhů ţivota. Schopnosti a dovednosti jedince, které zlepšoval či nabyl 

v průběhu ţivota uţ v období stáří nejdou potřebné, ţivot seniorů můţe být tedy 

z tohoto hlediska stereotypní.
34

 

 Společnost a okolí – společnost můţe viditelně ovlivnit psychiku seniorů. Klade na 

ně totiţ jistý nátlak prostřednictvím očekávání, postojů a manipulováním se seniory. 

Tyto vlivy mohou mít příznivé i nepříznivé důsledky.
35

 

Pro období stáří jsou typické ztráty a stresové situace, kterým bývají senioři vystaveni. 

Vlivem toho se zřetelně mění i jejich ovládání emocí a celková emocionalita. Pocit nejistoty 
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z budoucnosti je doprovázen stresem a úzkostmi. Dochází k jiţ zmíněným ztrátám (smrt 

partnera či odchod do penze), které jsou na rozdíl od mladších generací definitivní.
36

 

Ztráty mohou vést k pocitům smutku a záště, které se mohou prohloubit v četnost depresí 

souvisejících s osamělostí či reakcí na závaţné onemocnění.
37

 Dále se setkáváme s dvěma 

kontrastními změnami, kterými je zklidnění a zmírnění celkového proţívání a protikladná 

dráţdivost, kdy jsou senioři citlivější na podněty a jejich kumulaci.
38

 

Z hlediska pozdního stáří se můţeme bavit o poklesu intenzity emočních proţitků. Jedinec 

reaguje emocionálně o dost méně nebo nejsou jeho reakce tak intenzivní jako dříve.
39

 Také 

ubývá pozitivních pocitů.
40

 

Je na místě zmínit i několik potřeb, které staří lidé vyţadují a lze jejich splněním zlepšit jejich 

psychiku. Jedná se zejména o potřebu stimulace a aktivního ţivota z důvodu vyšší ţivotní 

motivace, pocitu kompetentnosti a utlumení negativních emocí. Důleţitý je také pocit 

bezpečí, vlastní autonomie či akceptace a uznání okolím, díky kterým si senioři připadají 

prospěšní, uţiteční a samostatní. Zcela klíčová se pak potřeba sociálního kontaktu a citových 

vazeb s okolím, díky kterým se senioři necítí izolováni od zbytku společnosti.
41

 

1.2.1.4. Sociální změny 

Důleţitým sociálním milníkem, který zahajuje hlavní sociální změny, je odchod do důchodu. 

Senioři se jím pomalu začínají distancovat od společnosti, začínají být součástí komornějších 

společenských skupin
42

 a dochází k redukci četnosti rolí ve společnosti.
43

 Komornějšími 

skupinami mohou být rodina, přátelé a známí ze sousedství nebo společenství institucí, jako 

je například nemocnice či domov důchodců.
44
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Změny nastávají v manţelství seniorů, které se vyznačuje mnoholetým souţitím a 

stereotypem. Komunikace starších manţelů je zkratkovitá, bez nových impulzů a námětů 

k dialogu. Sdělení a témata se často opakují, a tak dochází ke komunikačnímu stereotypu.
45

 

S tím souvisí i skutečnost, ţe staří lidé mají tendenci vzpomínat a probírat oblíbená témata 

repetitivně. Jejich názory bývají konzervativní a neradi mění zaţitá pravidla a normy. Vše 

nové je pro ně zbytečné či moc sloţité.
46

 

2. Problematika seniorů 

Ţivot seniorů je plný kaţdodenních problémů, kterým musejí čelit. Následující kapitola se 

bude hlouběji zabývat těmi nejčastějšími strastmi. 

2.1. Sociální vyloučení 

Sociální vyloučení se definuje jako proces, během kterého jsou jednotlivci či celé skupiny 

vytěsňovány ze společnosti jako celku, a je pro něj typický značný nedostatek příleţitostí 

běţně dostupných pro ostatní členy společnosti.
47

 Izolací od společnosti, či dokonce 

vyloučením seniorů ze společnosti, dochází k prudkému nárůstu pocitu osamělosti. Senioři 

odchází do důchodu a tím ztrácí kontakt se svými vrstevníky a známými. Dalším důvodem 

můţe být i změna názorů a pohledů na libovolnou problematiku, či v nejhorším případě 

nemoc a smrt.
48

 

Četně v průběhu stáří dochází ke ztrátě intimních vztahů. Senior přijde o partnera a uţ mu 

přijde těţké, či dokonce nemoţné najít si v pokročilém věku nového, a proto často vdovy a 

vdovci doţívají v osamělém prostředí.
49

 Nadace pojišťovny Kooperativa odhaduje, ţe 
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osaměle ţije aţ polovina seniorů,
50

 a sociologové dokonce hledají řešení této „epidemie 

osamělosti“, jejíţ plnou sílu výrazně ukázala pandemie covid-19.
51

 

Osamělí senioři se však snaţí eliminovat pocit opuštěnosti, a to hned několika způsoby: 

 Kontakt s lidmi ze sousedství – senioři tíhnou k lidem ze sousedství, protoţe jsou 

pro ně nejdostupnější forma socializace a komunikace. Proto je pro ně velice stresující 

změna bydliště, která zapříčiňuje ztrátu jiţ navázaných kontaktů. 

 Komunikace skrze telefon – je důleţitým dostupným prostředkem seniorům ke 

komunikaci. Umoţňuje jim být alespoň v lehkém kontaktu s fyzicky vzdálenými 

příbuznými a známými. Není divu, ţe senioři často vytáčejí telefonní čísla pouze za 

účelem krátkého, leckdy aţ zbytečného telefonátu. Opakované telefonáty jsou pro ně 

formou jakési opory a psychického pozdviţení. 

 Náhradní společník – můţe jím být jakékoli médium. Nejčastěji se jedná o rozhlas, 

rádio a televizi. Tyto zdroje nahrazují sociální kontakt. Často jde však i o domácího 

mazlíčka, který je pro jedince emocionální podporou.
52

 

 Sociální sítě a internet – na rozdíl například od svých islandských vrstevníků 

pouţívají čeští senioři sociální sítě poměrně v malém zastoupení. Pouhých 12 % jich 

má účet na některé ze sociálních sítí,
53

 avšak jejich počet stoupá a jenom 4 % lidí 

starších 65 u nás podle dat ČSÚ nepouţívají chytrý telefon. Ve Spojených státech se 

závislost seniorů na sociálních sítích těší stále větší a větší pozornosti, jakkoliv 

masový nástup tohoto trendu u nás ještě není aktuální.
54

 

2.2. Finance 

Asi nejčastějším problémem, kterému senioři čelí, je hmotné a finanční zabezpečení. Pro 

seniory je nemoţné důstojně doţít, kdyţ jejich příjmy nejsou úměrné s náklady na ţivot 
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v dnešním světě.
55

 Senioři se přechodem do penze musejí uskromnit, a tak se společnost 

nemůţe divit případům, kdy nakupují jen ve slevách a jejich koníčkem je sbírání letáků 

všelijakých obchodních řetězců. Často jim jiné moţnosti, jak ušetřit, nezbývají. Je potřeba 

zmínit fakt, ţe 47 % osob starších 60 let v České republice má subjektivní pocit chudoby.
56

   

Nejtěţší finanční situaci mají vdovy a vdovci, kteří musejí vyjít pouze s jedním starobním 

důchodem. Výzkumný projekt Českého rozhlasu a agentury PAQ Research Česko 2022: 

Život k nezaplacení uvádí, ţe na začátku listopadu 2022 trpělo příjmovou chudobou 27 % 

samostatně ţijících seniorů a 11 % seniorů ţijících v domácnosti s další osobou. Dalších 

30 % samostatně ţijících seniorů nemá úspory na přeţití více neţ jeden měsíc.
57

 

Nejčastějším problémem je zajištění bydlení. V dnešní společnosti je jen málo dostupných 

zdrojů bydlení pro lidi pobírající starobní důchod. Velký počet seniorů si nemůţe dovolit 

platit nájemní byt. Je potřeba zmínit riziko skokového nárůstu bezdomovectví seniorů, ke 

kterému můţe dojít vzhledem k problematice bydlení.
58

 Proto senioři často končí v zařízeních 

jako jsou domovy důchodců, které je separují od rodiny a ještě více zhoršují jejich psychický 

stav.
59

 

2.3. Diskriminace seniorů 

Původ slova diskriminace je postaven na významu rozlišovat. Proto diskriminaci chápeme 

jako rozlišování jedinců na základě příslušnosti k určité skupině naší společnosti bez ohledu 

na individuální schopnosti a kvality.
60

 

V současné době se značně mění postoje ke starším lidem a přibývá negativních postojů vůči 

nim. V dřívější historii však chovala společnost ke starým lidem úctu.
61

 Úcta ke starým lidem 

znamená: 

 Přijmout je – jednoduše přijmout fakt, ţe lidé stárnou a senioři jsou rovnocenným 

článkem naší moderní společnosti. 
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 Starat se o ně – dříve potomci pracovali, aby byli schopni zajistit nejen sebe, ale i své 

rodiče, postarat se o ně a zajistit jim důstojné doţití. Tato tradice se však s moderní 

dobou vytrácí. 

 Oceňovat jejich kvalitu – chápe se jako kvalita zkušeností, poznání, moudrosti a 

opatrnosti. Senioři jsou „kvalitním“ článkem společnosti, protoţe jsou schopni nám 

předat něco uţitečného.
62

 

Současné negativní postoje vůči seniorům mají několik příčin. Výrazným rysem současné 

společnosti je individualismus a zaměřenost lidí na sebe, své úspěchy a svou kariéru. Mladí 

lidé jsou plní energie, ţivotních očekávání a nadšení. Stáří je pro ně cizí a vzdálené, a tak 

nemají potřebu se jím hlouběji zabývat.
63

 

Přechod z tradiční na moderní a následně současnou postmoderní společnost je také úzce 

spjat s vývojem ekonomiky a nárůstem nákladů na ţivot. Lidé si uvědomili, ţe je náročné 

finančně a materiálně zajistit své předky, a tak začaly vznikat nemocnice, starobince, domovy 

pro seniory a postupně se vytratila tradice několikageneračních domácností. S rozvojem 

techniky, vědy a zdravotnictví se dále zlepšila i ţivotní úroveň a více lidí se doţívá vysokého 

věku. Proto mladí lidé nevidí potřebu starat se o ty starší, a tak jsou i méně častěji svědky 

stárnutí a nemají potřebné zkušenosti se stárnutím, jak tomu bývalo dříve.
64

 

2.3.1. Diskriminace seniorů v České republice 

Česká republika patří k evropským zemím, kde se kvůli nízké porodnosti a úmrtnosti zvyšuje 

počet starých lidí, a tím dochází k značnému nárůstu diskriminace seniorů. Stále více si ve 

společnosti lze všimnout nevhodného jednání vůči seniorům. Mezi prostředí, kde k těmto 

přestupkům během interakcí mezi mladšími a staršími lidmi často dochází, patří úřady, 

obchody, ale i zdravotnická zařízení.
65

 

Mezi českými občany panuje pět nejčastějších představ o stáří, které značně přispívají 

diskriminaci. Jsou jimi tvrzení, ţe: 

1. Všichni staří lidé jsou stejní. 
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2. Průběh stáří muţů a ţen se nijak neliší. 

3. Staří lidé nejsou ţádným přínosem pro společnost. 

4. Staří si ţádá péči. 

5. Senioři jsou ekonomickou zátěţí pro mladší společnost.
66

 

Četným typem diskriminace je v České republice diskriminace v zaměstnání. Souvisí to 

s tím, ţe je mladší společnost přesvědčená o méněcennosti starých lidí, a tak zaměstnavatelé 

nechtějí zaměstnávat lidi, jejichţ věk se blíţí důchodovému věku. Roste tedy počet 

nezaměstnaných starších 50 let, pro které bude čím dál tím větší problém najít zaměstnání do 

doby, neţ půjdou do penze.
67

 

I v naší republice se objevují přestupky jako úmyslné podávání nevhodné medikace, slovní a 

fyzické napadání, k nimţ dochází ve zmíněných zdravotnických zařízeních nebo institucích, 

jako je například domov pro seniory.
68

 Existují dokonce i tristní případy, kdy byly seniorům 

jako ţadatelům zamítnuty ţádosti o pečovatelskou sluţbu. Jednalo se o situace seniorů, které 

jsou neodmyslitelně spojené se stárnutím a vysokým věkem a není v silách seniorů tyto stavy 

nějak zvlášť ovlivnit – postiţení senzorických funkcí, potřeba pravidelných ošetřovacích 

úkonů, Alzheimerova choroba, demence a imobilita.
69

 

Setkáváme se i s případy domácího násilí, okrádání a zanedbávání seniorů v jejich vlastních 

rodinách. Rodina vyuţívá toho, ţe jejich nejbliţší ztratili samostatnost v jednání, a tak jsou 

lehce zmanipulovatelní.
70

  

Stále více v naší domovině dochází také k vandalismu a finančního zneuţívání seniorů 

podvodnými skupinami
71

, které vyuţívají zejména sloţitých situací, tj. například pandemie 

koronaviru, kdy jsou senioři ještě více ovlivnitelní.
72
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2.3.2. Porovnání České republiky s asijskými státy 

Ačkoliv tato práce se zaměřuje na problematiku vnímání seniorů v České republice, jistě stojí 

za zmínku zajímavé kulturní porovnání se zeměmi východní Asie jako například Čína, Jiţní 

Korea a Japonsko. Tyto země totiţ mají kulturně hluboce zakořeněnou „synovskou zboţnost“ 

vycházející z tradice konfucianismu. Podle této ctnosti má mladší generace chovat své rodiče 

a prarodiče v úctě, poslouchat je a starat se o ně. Samozřejmě i křesťanská, ţidovská, 

muslimská a další náboţenské tradice pracují s úctou ke starším generacím, avšak 

konfucianismus ji staví do samotného středu civilizace.
73

 

I v Číně, Japonsku a Koreji můţeme s přechodem na současnou společnost sledovat úpadek 

tradičních náboţenských hodnot. V Jiţní Koreji se podíl seniorů ţijících ve svých rodinách 

zmenšil za poslední čtvrt století o polovinu a v Číně některé úřady dokonce vynucují smluvní 

závazek dětí k péči o své rodiče.
74

 Tento proces není z globálního hlediska zaráţející. 

Japonsko a Jiţní Koreu však tato práce zmiňuje kvůli údajům, které jiţ pro nás zaráţející jistě 

budou. 

2.3.2.1. Čísla sebevražednosti u seniorů 

S rostoucími náklady na ţivobytí a inflací roste celosvětově i ekonomická závislost seniorů 

na mladých lidech, tedy jejich dětech a vnoučatech. S tím souvisí smutná skutečnost, ţe ve 

starších věkových skupinách roste míra sebevraţednosti. Můţe k tomu docházet z několika 

důvodů, ale výzkumy ukazují, ţe míra chudoby, materiálního nedostatku, finanční nejistoty a 

nedostatečné sociální péče jsou klíčovým faktorem u sebevraţednosti seniorů.
75

 

V České republice v letech 2008 aţ 2016 spáchalo sebevraţdu 19,25 ze 100 000 lidí ve věku 

65 a více. V porovnání se Slovinskem (36,06) či Maďarskem (36,37) se číslo nemusí zdát tak 

alarmující, ale například oproti sebevraţdám v domovinách našich sousedů, Polsku a 

Slovensku, je mírně vyšší.
76
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Situace v Jiţní Koreji nemá v Evropě ţádnou obdobu a data z loňského roku ukazují, ţe počet 

sebevraţd na sto tisíc obyvatel byl 28,4 mezi 60. a 69. rokem ţivota, 41,8 mezi 70. a 79. 

rokem ţivota a 61,3 po 80. roku ţivota. Nejhorší situace byla v roce 2010, kdy byl počet 

sebevraţd po 80. roce ţivota nejvyšší, a to alarmujících 123,3 sebevraţd.
77

 Zde je třeba uvést, 

ţe celková míra sebevraţednosti v Jiţní Koreji je dlouhodobě se zhruba 25 mrtvými ze sta 

tisíc obyvatel nejvyšší v OECD, a to více neţ dvojnásobně.
78

 

Korejští experti rozdělují seniory uchylující se k sebevraţdám do dvou skupin. První jsou ti, 

kteří jsou osamělí a nemají ţádnou materiální podporu z rodiny. Druzí jsou naopak senioři, 

kteří kvůli závislosti na rodině trpí pocity viny a raději si vezmou ţivot neţ být přítěţí.
79

 Z dat 

je viditelný kontrast, kde je na jedné straně kultura zaloţené na úctě a respektu, a na druhé 

ignorace chudoby, která seniory zavede do takového stavu zoufalství, ţe si raději vezmou 

ţivot.  

Pokud situace v České republice bude i nadále pokračovat tím horším směrem, je moţné, ţe 

na tom sebevraţednost seniorů někdy v budoucnu bude obdobně děsivě. Jiţní Korea tedy 

můţe slouţit jako vztyčený varovný prst všem zemím, které do budoucna budou řešit reformy 

sociálního zabezpečení pro seniory. 

3. Stereotypy a pojem ageismus 

K pojmu stáří se váţe nespočet stereotypů a mýtů, které ve smýšlení společnosti zakořenily. 

V následující kapitole práce zmíní ty nejčastější z nich a vysvětlí, proč jsou tato mínění 

mylná a nespravedlivá. 
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3.1. Nejčastější mýty a stereotypy o seniorech 

Mýty jsou přesvědčení, která vyplývají z pravd a polopravd a šíří se společností.
80

 Stereotypy 

jsou představy, které mají členové společnosti či společenské skupiny o sobě samých nebo 

členech ostatních skupin.
81 

3.1.1. Mýtus neužitečného času 

Tento mýtus lze vysvětlit jako přesvědčení, ţe všichni staří a „šediví“ lidé mají spoustu času 

a vlastně nic nedělají. Společnost uznává, ţe si senioři po desetiletých práce zaslouţí 

odpočinek, na druhou stranu se říká, ţe nic nedělají a jsou líní.
82

 

Princip tohoto úsudku je zcela jednoduchý. V očích mladých pracujících lidí jsou senioři 

neuţiteční, protoţe jsou v penzi a jde jen o fakt, ţe jiţ nechodí do zaměstnání. Na to, ţe 

mohou senioři vykonávat uţitečné aktivity i v penzi, uţ nikdo z nich nehledí.
83

 

3.1.2. Mýtus homogenity 

Další typický mýtus reprezentuje chybné mínění, ţe všichni senioři jsou stejní. Jakmile 

člověk překročí ţivotní milník odchodu do penze, je povaţován za jakési „smítko“ v populaci 

seniorů. Zevnějšek starých lidí je stejný, a tím roste i přesvědčení, ţe mají všichni senioři 

stejné potřeby, a není zde tedy potřeba rozmýšlet nad rozdílnými potřebami jednotlivých 

seniorů.
84

 

3.1.3. Mýtus o úbytku sexuality 

Poměrně častým mýtem kolujícím v naší společnosti je ten o asexualitě seniorů. Mnoho lidí 

si nedokáţe, a moţná ani nechce, představit seniory, kteří proţívají milostný ţivot i 

v pokročilém věku. Ze vzhledu či zdravotní a fyzické kondice související se stářím lidé soudí, 

ţe ani není moţné, aby senioři ţili plnohodnotný milostný ţivot. Sexualita seniorů je často 

tabuizovaná. Senioři však mohou naplňovat svou lásku prostřednictvím sexu stejně jako 

ostatní.
85
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3.1.4. Důchody jsou plýtvání 

V poslední době, kdy jsou náklady na ţivobytí náročné, narůstá i problematika důchodů. 

Hlavně ve společnosti mladých toto téma působí rozruch. Stát musí vyplácet důchody a jiné 

sluţby důchodcům, na které jde i část daní odváděných daňovými poplatníky. Mladí lidé si 

pak připadají ošizeni o příleţitosti a zdroje.
86

 Jsou také přesvědčeni o tom, ţe jsou senioři 

pouze ekonomickou zátěţí, co se týče poskytovaných sluţeb.
87

 

3.1.5. Starého psa novým kouskům nelze naučit 

Co se týče učení nových schopností, senioři jsou v mnohých případech podceňováni a je o 

nich hovořeno jako o pomalých a neschopných. Studie však ukazují, ţe jsou starší lidé ve 

vzdělávání plni motivace a vytrvalosti. Je potřeba však správný přístup a trpělivost.
88

  

3.2. Ageismus jako moderní pojem 

Pojem ageismus vznikl teprve před několika desítkami let, a proto doposud nemá český 

ekvivalent. Lze ho definovat jako silné a očividné projevy averze či aţ nenávisti vůči starým 

lidem a seniorům. Můţe se však jednat i o jednotlivé subjekty či podněty, které stáří 

připomínají nebo s ním souvisejí. 
89

 Zahrnuje i proces stereotypizování a diskriminace lidí 

vyššího věku.
90

 

Senioři jsou v očích mladých generací senilní, jiní, mají konzervativní názory, nepoddajní ve 

svých myšlenkách a zkrátka nepouţitelní pro vše v moderním světě.
91

 

Ageismus můţe být demonstrován různými způsoby – stereotypy a mýty zmíněné 

v předchozí podkapitole, averze, vyhýbání se kontaktu a interakce se staršími, diskriminace 

ve sluţbách a ubytování, nebo vtipy a připomínky o stáří samotném.
92
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Staří lidé mohou být sami pod velkým vlivem ageismu, neboť často podvědomě začínají věřit 

stereotypům, které o nich roznáší mladší generace, a tak se začnou domnívat, ţe ţijí 

nesprávný ţivot.
93

 

4. Praktická část 

Poslední kapitola práce se zabývá výzkumem na bázi dotazníku. Tuto část práce bude zajímat 

nejen postoj dospívajících lidí k seniorům, pohled dnešní mladé společnosti na stáří a četnost 

vzájemných interakcí s nimi, ale také porovnání názorů dotazovaných studentů vybraných 

školských institucí, Česko-anglického gymnázia a Střední průmyslové školy automobilní a 

technické v Českých Budějovicích. Od praktické části očekávám zejména četnost a 

rozmanitost odpovědí od jednotlivých respondentů. Nemyslím si však, ţe se výsledky 

z vybraných škol budou nějak zvlášť lišit. 

4.1. Výzkumný cíl 

Cílem výzkumu bylo zjistit, zda se ověří má hypotéza, ţe mezi dospívajícími studenty 

převládá spíše negativní postoj vůči seniorům, a dále pak, ţe se pohledy a názory respondentů 

z odlišných typů středních škol na stáří nebudou výrazně lišit. Dalšími účely bylo zjistit, zda 

studenti pohlíţejí na seniory jako na břemeno dnešní společnosti, nebo zda k nim spíše 

chovají úctu a toleranci a berou je jako sobě rovné členy společnosti. 

4.2. Užité metody 

Jako metodu pro svůj dotazník jsem pouţila výzkum kvantitativní. Vytvořila jsem dvě 

identické verze dotazníku v programu Microsoft Forms, které jsem následně rozeslala mezi 

dospívající studenty Česko-anglického gymnázia a Střední průmyslové školy automobilní a 

technické v Českých Budějovicích. Z kaţdé z uvedených škol jsem obdrţela kolem stovky 

odpovědí, konkrétně 97 z gymnázia a 124 z průmyslové školy. Dotazník byl zcela anonymní, 

respondentů jsem se nedotazovala na pohlaví ani věk.  

Dotazník se skládá ze dvou částí. V té první je šest uzavřených otázek, jejichţ úkolem je 

především zjistit, jakými způsoby a jak často se respondenti stýkají se seniory, či zda se 

s nimi dostali do nějakého konfliktu. Doplňuje je jedna otevřená otázka specifikující daný 
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konflikt. Druhá část dotazníku má podobu Likertovy škály. Jedná se o šestadvacet sepsaných 

tvrzení a respondent má za úkol označit, do jaké míry s danými tvrzeními souhlasí. Jedná se o 

negativní a pozitivní tvrzení týkající se postavení seniorů ve společnosti a jejich problémy. 

4.3. Výzkumné otázky 

Nejprve se podíváme na šest uzavřených otázek, který byly následující. 

1. Jak často se aktivně stýkáte se seniory z Vaší rodiny? 

Česko-anglické gymnázium: 

 

SPŠ automobilní a technická: 

 

První otázka ukázala, ţe zatímco studenti gymnázia se pouze v 28 % případů setkávají se 

seniory ze svých rodin na týdenní bázi, u studentů průmyslové školy to bylo 38 % 

dotazovaných. Rovněţ 8 % respondentů ČAG se na rozdíl od 5 % SPŠ nestýká s prarodiči 

nikdy. Moţnost „párkrát do měsíce“ zvolilo více studentů gymnázia, a to 44 % oproti 38 %. 

2. Jak často se aktivně (nikoliv namátkově v MHD apod.) setkáváte se seniory, kteří 

nejsou Vaši příbuzní? 

Česko-anglické gymnázium: 

 



27 
 

SPŠ automobilní a technická: 

Z druhé otázky lze vidět, ţe 40 % dotazovaných studentů průmyslové školy se aktivně 

setkává s cizími seniory několikrát do týdne, ale mezi studenty gymnázia je to pouze 26 %. 

Jednou do měsíce je to v případě průmyslové školy 11 % a v případě ČAGu pak 10 %. 13 % 

respondentů z gymnázia zvolilo odpověď „párkrát do měsíce“ a u respondentů z průmyslové 

školy to bylo 37 %. 51 % studentů gymnázia ku 19 % studentů střední školy se nikdy aktivně 

nestýkají s cizími seniory. 

 

3. Navštěvujete domov pro seniory či hospic? 

Česko-anglické gymnázium: 

 

 

SPŠ automobilní a technická: 

 

Třetí otázka ukazuje, ţe domov pro seniory či hospic navštěvuje pouze 5 % respondentů z 

gymnázia a 4 % respondentů z průmyslové školy. Nenavštěvuje ho 67 % dotazovaných z 

ČAGu a 87 % ze střední školy. Dříve tyto instituce navštěvovalo 23 % studentů gymnázia, v 
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případě střední školy je to pouze 8 %. Odpověď „uvaţuji o tom“ vybralo 5 % studentů 

gymnázia a pouze 1 % studentů střední školy. 

 

4. Jak často se aktivně stýkáte se seniory v rámci dobrovolnictví?  

Česko-anglické gymnázium: 

 

  SPŠ automobilní a technická: 

 

 

Z grafů čtvrté otázky lze vyčíst, ţe v 93 % procentech případů na gymnáziu se studenti nikdy 

nesetkávají se seniory v rámci dobrovolnictví. V případě průmyslové střední školy to je 

trochu méně, a to 79 %. Párkrát do měsíce tak činí 7 % studenů gymnázia a 16 % studentů 

SPŠ. 5 % respondentů ze střední školy tak ještě činí jednou nebo několikrát do týdne. 

 

5. Pouštíte seniory sednout v prostředcích MHD? 

Česko-anglické gymnázium: 
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SPŠ automobilní a technická: 

Na grafech páté otázky vidíme, ţe 79 % dotazovaných studujících gymnázia a 73 % 

studujících průmyslové střední školy pouští seniory v prostředcích MHD sednout, protoţe jim 

to přijde správné. 13 % studentů gymnázia a 18 % těch z průmyslové střední školy to dělají 

proto, ţe jsou přesvědčení o tom, ţe se to od nich očekává. 7 % respondentů z ČAGu a 10 % 

respondentů z průmyslové školy to nedělají. 

6. Dostali jste se někdy do konfliktu s cizím seniorem? 

Česko-anglické gymnázium: 

S

P

Š

  

S

 SPŠ automobilní a technická: 

Šestá otázka ukazuje, ţe se v případě Česko-anglického gymnázia dostalo do konfliktu se 

seniorem 40 % respondentů, a tedy 60 % nikoliv. V případě Střední průmyslové školy 

automobilní a technické je to pak 54 % ku 46 %. 
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Po sérii otevřených otázek následovala jedna otevřená otázka související s otázkou č. 6: 

7. O jaký konflikt se jednalo? 

Zde byly odpovědi velice podobné. Nejčastěji se jednalo o konflikty týkající se MHD, 

nedorozumění v maloobchodních řetězcích, pandemická nařízení, nebo nesouhlas seniorů 

s činy a chováním dospívajících. 

Jednalo se například o situace: 

„Nějaká paní nás seřvala že si máme nandat roušku, protože jsme ji měly pod nosem.“ 

„Byli jsme prý s kamarády moc hluční. Tak na nás byla zavolána policejní hlídka. 

Nesouhlasí s mým konáním, prudí, i když se jich to netýká.“ 

„Slovní hádka ohledně oblečení.” 

„Vyvracel jsem kladný názor na komunismus.” 

„Narážky na můj výstřih atd.” 

„Místo na sezení. Míst bylo více, ale pán chtěl to, kde jsem seděl já.“ 

„Starý pán na mě začal řvát proč stojím tady na zastávce, když můžu stát na jiný. 

„O dělaní hluku s motorkami.” 

„Jel jsem na motorce a nějaký náhodný senior mě zastavil a začal na mě křičet, protože to je 

prý dělá hluk.“ 

„Starší pán se v MHD naštval na nás jako na mládež a začal nám nadávat do nacistů.“ 

„Jel jsem na kole po chodníku opatrně jsem zastavil a předjel, ale senior na mě začal křičet, 

že jsem bezohledný.“ 

„Měl blbé kecy a narážky na mě.“ 
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Dále následovala Likertova škála: 

Většina odpovědí se shodovala, či byly zaznamenány jen nepatrné rozdíly. 

Česko-anglické gymnázium: 
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Z výše uvedených grafů lze vypozorovat, ţe drtivá většina studentů na z ČAG věří, ţe jsou 

senioři rovnocennými členy společnosti, jsou zkušení, mají právo vyjádřit se k aktuálnímu 

dění ve světě, rozhovor se seniorem pro nás můţe být přínosný, jejich zkušenosti jsou pro nás 

důleţité, a také ţe bychom měli seniorům pomáhat. Rozdělující pohled je na to, zda si senioři 

zaslouţí vyšší důchody. 

Naprostá menšina studentů povaţuje seniory za otravné, nepříjemné, či směšné. Také si 

nemyslí, ţe jsou senioři břemenem pro společnost, nebo ţe jsou méněcenní. Rozdělující 

pohled je na to, zda jsou senioři nároční a zda je lze postrádat. Z toho tedy vyplývá, ţe v 

případě ČAG převaţují pozitivní postoje k seniorům nad negativními. 
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SPŠ Automobilní a technická: 
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V případě střední průmyslové školy lze z grafů vypozorovat, ţe zcela stejně jako na ČAG si 

drtivá většina studentů myslí, ţe jsou senioři rovnocennými členy společnosti, jsou zkušení, 

mají právo vyjádřit se k aktuálnímu dění ve světě, rozhovor se seniorem pro nás můţe být 

přínosný, měli bychom seniorům pomáhat a zkušenosti seniorů jsou pro nás důleţité. 

Rozporný názor je však také na to, zda by měli senioři dostávat vyšší důchody. 

Naprostá menšina studentů tvrdí, ţe jsou senioři otravní, směšní a méněcenní. Také si málo 

studentů myslí, ţe jsou senioři břemenem pro společnost. Rozdělující pohled je na to, zda 

jsou senioři nároční, lze je postrádat a zda jsou nepříjemní. Stejně tak jako v případě ČAG, i 

zde převaţují pozitivní názory nad negativními. 

4.4. Závěr výzkumu 

Z mého výzkumu se jasně nepotvrdilo, ţe by byl postoj dotazujících k seniorům přímo 

negativní. Z grafů jde vidět, ţe je spíše pozitivní, nebo někde na škále mezi. Z toho plyne, ţe 

se má hypotéza nepotvrzuje. Potvrzuje se však to, ţe se názory studentů obou dvou škol na 

seniory nějak zvlášť neliší. 
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Závěr práce 

Tato práce si kladla za cíl zkoumat pohled adolescentů dvou středních škol v Českých 

Budějovicích na seniory a ověřit hypotézu, ţe u nich budou převaţovat spíše negativní 

postoje zaloţené na stereotypizaci a ageismu zakořeněné v naší společnosti. Další hypotéza 

spočívala v tvrzení, ţe mezi studenty víceletého gymnázia a střední průmyslové školy se 

odpovědi v provedeném dotazníku nebudou výrazně lišit. 

V teoretické části práce představuje psychologické a sociální aspekty adolescence a stáří, aby 

se následně zaměřila na problémy, kterým senioři v naší společnosti čelí. Zaměřuje se na 

sociální vyloučení a chudobu, stereotypy, mýty a diskriminaci seniorů, načeţ přistupuje 

k dotazníkovému výzkumu porovnávajícímu pohled studentů dvou českobudějovických 

středních škol na seniory. Zatímco první hypotéza se nepotvrdila a převládaly u nich pozitivní 

postoje, druhá hypotéza byla potvrzena a odpovědi napříč školami se výrazně nelišily. 

Dospívající lidé i lidé seniorského věku procházejí specifickými psychickými či fyzickými 

změnami a ţivotními milníky. Adolescenti zejména zaţívají proces poznání sebe sama, chtějí 

být bráni jako rovnocennými členy společnosti a rádi by učinili důleţitá rozhodnutí sami. 

Senioři také chtějí, aby na ně společnost pohlíţela rovnocenně a s úctou. Mohou se však 

mohou dostat do sloţitých situací týkajících se nejčastěji zdraví, finančních problémů a 

sociálního odloučení. 

Úcta k seniorům se v posledních desetiletích vytrácí, a to i v zemích s tradičními 

konfucianistickými idejemi. Lze také zpozorovat šíření mýtů a stereotypů o seniorech a jejich 

ţivotě ve společnosti mladších generací. Mýty se týkají například sexuálního ţivota, výroku, 

ţe jsou všichni senioři stejní, anebo ţe je nelze naučit novým věcem. 

Sociální odloučení můţe být úzce propojeno s diskriminací, která se ve společnosti velmi 

často objevuje, a to zejména ze strany mladých lidí a dospívajících. Dochází k velice 

nevhodnému zacházení se seniory, a to nejen v domovech důchodců či jiných sociálních 

sluţeb, ale i v samotných rodinách. Diskriminace můţe expandovat k úplné averzi a nenávisti 

vůči seniorům, zvané ageismus. 

Špatná finanční situace seniorů zapříčiněná zdraţováním či jinými ekonomickými aspekty 

vede ve spoustě případů k tomu, ţe jedinci nechtějí být zátěţí pro jejich rodinu a potomky, a 

tak se zvyšují čísla sebevraţednosti seniorů. Děje se tak nejen u nás a jiných státech Evropy, 

ale i v asijských státech se zakořeněným konfucianismem. 
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Z výzkumu mé práce vyplývá, ţe postoj dospívajících studentů vybraného gymnázia střední 

školy nejsou přímo negativní, dochází však často při jejich interakci se seniory ke 

konfliktům. Je tak potřeba mladé generace učit úctě ke starším, aby bylo vzájemné souţití 

s mladšími a staršími generacemi na dobré úrovni. Také bychom měli čísla sebevraţednosti 

seniorů u nás v České republice brát jako varovný signál pro budoucí desetiletí. 
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