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Tato publikace je určena všem seniorům, kteří chtějí pozitivně ovlivnit svůj život, něco nového 
poznat, naučit se a být užitečnými pro druhé. Jedním z cílů projektu bylo poskytnout 
všestrannou informaci o životě, psychickém a tělesném stavu seniorů ze saského a českého 
pohraničí, a o možnostech vyplývajících z individuální zóny jejich možného vývoje. Měla by 
tudíž posloužit také všem, kteří se životem seniorů zabývají, znají je, žijí s nimi, podporují je a 
udržují s nimi rodinné či přátelské styky. 
V této souvislosti děkuji všem seniorům ze zemského okresu Görlitz a z Libereckého kraje, 
kteří se projektu „Aktivity seniorů v česko-saském příhraničí“ zúčastnili.  
Ráda bych jménem občanského sdružení ProWel a jménem svým poděkovala autorům 
jednotlivých kapitol. Jejich jména uvádíme v obsahu publikace. Dále pak děkuji všem, kteří se 
podíleli na přípravě vyšetření seniorů, jeho provedení v Görlitz a v Liberci a na zpracování dat, 
a také našim obětavým překladatelkám a korektorkám německého textu. V neposlední řadě 
patří mé poděkování Vysoké škole Zittau/Görlitz, CASRI p. o. Ministerstva obrany České 
republiky a Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové za užitečnou spolupráci a podporu při 
realizaci projektu. 
Evropa se již mnoho let připravuje na změny věkového složení obyvatel, neboť lidský věk se 
prodlužuje a seniorů v populaci přibývá. Tato publikace má částečně strategický charakter: 
víme, že je nutné starat se o výstavbu nových domovů pro seniory, avšak na druhé straně – 
trochu stranou – stojí zájem o kvalitu života starších lidí, kteří mohou být pro společnost 
užiteční i dlouho po dosažení „důchodového věku“. Vedle investic do kamenných budov je 
účelné investovat také do lidí, aby mohl být jejich potenciál náležitě využit.  
Pevně věřím, že výsledky projektu přimějí čtenáře této publikace, ať už odborníky v péči o 
seniory, nebo laiky, aby se zamysleli nad tím, jak změnit postoj k seniorům, kteří se chtějí a 
mohou začlenit do společnosti. Velmi dobře se mohou uplatnit v práci pro místní komunity či 
jako dobrovolníci. 
Důraz na pohybové aktivity a zdravý životní styl, objevování nového a rozvíjení schopností, 
které má člověk i ve stáří, mohou vést k zmírnění společenských bariér mezi seniory a ostatní 
populací. Domníváme se, že se tím také vytvářejí podmínky pro snížení počtu seniorů, žijících 
trvale v pobytových zařízeních mimo své domácí prostředí. 
V krátké době realizace projektu nebylo řečeno vše. Porovnání životního stylu seniorů v Sasku 
a v České republice otevřelo cestu jak k rozvoji osobnostních charakteristik starších lidí na 
obou stranách hranice, tak k setkávání a poznávání se se sousedy žijícími nedaleko hranic 
Saska a České republiky, k posílení kompetencí seniorů a k lepšímu využívání jejich schopností 
a zkušeností. Přesvědčte se sami. 
  
 
MUDr. Milena Černá 
ředitelka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové  
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Úvod  

Jelikož se v civilizovaných státech světa stále prodlužuje délka života, nabýváme dojmu, že ve 

společnosti vzrůstá podíl seniorů. Podíváme-li se na tento problém jinou optikou, uvidíme, že s 

prodloužením délky života se též prodlužuje schopnost lidí pracovat. Na druhé straně zvyšující se 

nároky na délku profesní přípravy přispívají k tomu, že ve společnosti vzrůstá podíl mladých lidí, kteří 

se učí nebo studují. Vzniká tak situace, kdy se zvyšuje věk počátku a ukončení aktivní pracovní 
činnosti a dochází k posunu jejich pomyslného těžiště směrem ke staršímu věku. Co to pro společnost 

znamená, není zatím uspokojivě vysvětleno. 

V důsledku uvedeného dochází každopádně ke zvyšování podílu osob, které nejsou aktivně pracovně 

činné, a ve státech s pokročilou sociální politikou je proto stále aktuálnější problém financování 

materiálního zabezpečení života seniorů. V tomto ohledu se nejedná pouze o důchody seniorů, ale 

také o služby, jejichž intenzita a finanční náročnost vzrůstají přímo úměrně věku seniorů. 

Cílem této publikace je přispět k řešení zmíněného problému cestou zvýšení aktivity seniorů a 

prodloužení období jejich úplné nebo alespoň částečné soběstačnosti. 

Záměr realizovat přeshraniční projekt zaměřený na aktivizaci seniorů vznikl na české straně již v roce 

2010. Přípravný tým zaujala výzva Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce  
2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko: „Aktivity seniorů v českosaském 

příhraničí (projekt č. 100154773)“. Vzhledem k  povaze projektu měla česká strana zájem na 

spolupráci s některou z vysokých škol v Sasku. V roce 2012 projevila zájem o spolupráci na tomto 

projektu Prof. Dr. habil. Gisela Thiele, děkanka fakulty sociálních věd Vysoké školy Zittau/Görlitz . 
První oficiální jednání k  projektu proběhlo dne 22. 11. 2012 v Görlitz.  Základní teze projektu jsme 

společně dotvořili 17. 1. 2013 v Liberci. 

V říjnu 2013 byl projekt představen na Krajském úřadu v Liberci a v dubnu 2014 schválen. Dne  
11. 4. 2014 při setkání saské a české strany na Vysoké škole v Görlitz a dne 6. 6. 2014 při setkání 

v Liberci proběhly rozhovory k realizaci projektu. Podrobný popis další přípravy a průběhu projektu 

obsahuje příloha číslo 7. 
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Aktuální stav péče o seniory 

Liberecký kraj 

 

 

Místopis a hospodářské poměry 

Liberecký kraj leží na severu Čech. Je tvořen okresy Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily. 

Nachází se v něm 215 obcí, z toho 36 obcí má statut města. Sídlem a zároveň největším městem kraje 

je statutární město Liberec. Na severozápadě hraničí s německou spolkovou zemí Sasko a na 

severovýchodě s polským Dolnoslezským vojvodstvím. Na západě hraničí s Ústeckým, na jihu se 

Středočeským krajem, na východě s krajem Královéhradeckým. Díky své rozloze 3163 km2 je po Praze 

územně nejmenším krajem ČR, s počtem 438 594 obyvatel má lehce nadprůměrnou hustotu obyvatel 

135 obyvatel/km2.  

Značná část Libereckého kraje je pokryta lesy a jeho reliéf je velmi členitý. Vzhledem k různým 

ekosystémům se na ploše Libereckého kraje vyskytuje množství chráněných přírodních památek. Do 

kraje zasahuje Krkonošský národní park a pět chráněných krajinných oblastí: Kokořínsko,  Lužické 

hory,  České středohoří,  Jizerské hory a  Český ráj. Na území kraje se nachází 7 národních přírodních 

rezervací, 8 národních přírodních památek, 36 přírodních rezervací, 68 přírodních památek a 3 
chráněné přírodní parky. Do roku 2006 bylo v kraji vybudováno 29 naučných stezek. V souvislosti 

s budováním lepší infrastruktury se v kraji vzmáhá cestovní ruch. Přispívá k němu také výstavba 

cyklostezek.  V roce 2011 se začal Liberecký kraj aktivně věnovat přípravě realizace koridoru Odra 

Nisa, jež společně s dalšími velkými cyklistickými projekty (Greenway Jizera a Zelená cyklomagistrála 

Ploučnice) tvoří kostru cyklistické dopravy v Libereckém kraji. Liberecký kraj připravuje v blízké 

budoucnosti řadu návazných cyklostezek lokálního významu.  
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Tepelné elektrárny v Sasku a v polském Turówě měly v minulosti velmi negativní vliv na ekologickou 

situaci v kraji a na kvalitu života jeho obyvatel. Po zrušení německých tepelných elektráren a 

postupném odsiřování turówské tepelné elektrárny se situace zlepšila. V současné době má největší 

podíl na znečišťování ovzduší silniční provoz. Přesto, že tyto zdroje znečištění jsou evidentní a 

železniční síť, vybudovaná v druhé polovině 19. století, patří k nejhustším v ČR, klesá využití 

ekologicky méně zátěžové železniční dopravy a budují se návazné komunikace na hlavních silničních 

osách R 35 – Liberec - Turnov a R 10 – Turnov – Praha. 

Kraj je silně industrializovaný. Tradice textilního průmyslu založená v 19. století ztrácí rychle na 

významu v důsledku rušení výroby po roce 1990. Silné postavení v ekonomice kraje má 

zpracovatelský průmysl, strojírenství a automobilový průmysl. Důležitou roli hraje stále sklářský a 

bižuterní průmysl. V zemědělství převažuje pěstování obilí a krmných plodin.  

Restrukturalizace průmyslu a ukončení těžby uranu ve Stráži pod Ralskem výrazně přispěly 

k nezaměstnanosti v daném regionu.  V devadesátých letech silně vzrostla nezaměstnanost zejména 

ve venkovských oblastech a vysoce překročila celostátní průměr. V posledních letech se 

nezaměstnanost v Libereckém kraji pohybovala kolem 10 %, nejvyšší byla na Frýdlantsku a 
Českolipsku. K 31. 1. 2014 dosáhl podíl nezaměstnaných obyvatel v Libereckém kraji 8,85 %. Podíl 

nezaměstnaných žen a mužů se díky nárůstu počtu nezaměstnaných mužů téměř vyrovnal. 

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda v Libereckém kraji dosáhla ve 4. čtvrtletí 2013 hodnoty 24 

475 Kč, což je o 2 162 Kč méně než je celorepublikový průměr v ČR a meziročně vzrostla o 0,4 %.  

V roce 2014 žilo v Libereckém kraji  438 609 obyvatel, z toho 215 178 mužů a 223 431 žen. Průměrný 
věk činil 41,1 let (Český statistický úřad, 2014). Údaje o věkovém složení obyvatelstva Libereckého 

kraje uvádíme v tabulce číslo 1. Z ní vyplývá, že v Libereckém kraji žilo 16,9 % obyvatel starších 65 
let. 

Priority Libereckého kraje 

A. V oblasti ekonomiky: 

1. Diverzifikace ekonomiky  
2. Podpora rozvoje a zavádění inovací  
3. Modernizace bydlení  
4. Restrukturalizace zemědělství 
5. Rozvoj cestovního ruchu 

 
B. V oblasti lidských zdrojů: 

1. Dostupnost a kvalita zdravotní a sociální péče,  
2. Podpora zdravého životního stylu 
3. Rozvoj terénní ošetřovatelské péče,  
4. Kvalita bydlení   
5. Bezpečnost obyvatel. 
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Tabulka číslo 1: Věkové složení obyvatelstva Libereckého kraje.1 

Věk Celkem Muži Ženy 
0 4 544  2 335  2 209  

1–4 19 661  10 089  9 572  
5–9 23 701  12 059  11 642  

10–14 20 290  10 485  9 805  
15–19 20 866  10 676  10 190  
20–24 27 458  14 055  13 403  
25–29 28 919  14 841  14 078  
30–34 31 514  16 211  15 303  
35–39 39 029  20 035  18 994  

40– 44 33 296  17 016  16 280  
45–49 28 451  14 381  14 070  
50–54 25 574  12 818  12 756  
55–59 28 592  13 923  14 669  
60–64 32 327  15 377  16 950  
65–69 28 827  13 458  15 369  
70–74 18 015  7 742  10 273  
75–79 11 424  4 565  6 859  
80–84 9 052  3 180  5 872  
85–89 5 177  1 462  3 715  
90–94 1 724  432  1 292  

95 a více 168  38  130  
Podíl obyvatel ve věkové skupině v % 

0–17 18,3  19,1  17,5  
18–24 8,3  8,6  7,9  
25–44 30,3  31,6  28,9  

45 - 64 26,2  26,3  26,2  
65–84 15,3  13,5  17,2  

85 a více 1,6  0,9  2,3  

 
Liberecký kraj má relativně rozvinutou síť zařízení pro kulturní a sportovní aktivity. Sportu se 

pravidelně věnuje asi čtvrtina obyvatel.  V jeho plánech se objevují i příležitosti pro aktivní život 

seniorů, podpora spolkového života v obcích a také podmínky pro zlepšení přeshraniční spolupráce.  

Stárnutí populace a důchodový systém 

Podle odhadů Českého statistického úřadu v Libereckém kraji se počet obyvatel Libereckého kraje 

během období 2013–2050 sníží ze současných 438 594 obyvatel na 419 258 obyvatel, tedy asi o 4,4 

%. Počet mužů pak poklesne o 3,9 % a počet žen o 4,9 %. Liberecký kraj tím zůstane druhým 

nejmenším krajem České republiky. Aktuálně žije v kraji 16,9 % obyvatel ve věku nad 65 let a podíl 
seniorů na celkovém počtu obyvatelstva kraje bude nadále vzrůstat, takže v roce 2050 dosáhne asi  
30 %. 

Změny věkové struktury obyvatel ovlivní i další demografické charakteristiky. Jednou z nich je index 

stáří, tedy podíl osob nad 65 let na 100 dětí ve věku 0–14 let. K 31. 12. 2013 na 100 dětí v Libereckém 

kraji připadlo 109,1 seniorů, z toho 88,3 mužů a 130,9 žen. Prohlubující se trend stárnutí populace 

však způsobí, že již k 1. 1. 2039 překročí tento ukazatel hodnotu 200. K 1. 1. 2051 pak na 100 dětí 

připadne 226 seniorů. Předpokládá se, že muži narození k tomuto datu se dožijí 83 let (nyní 75 let) a 

ženy 88 let (nyní 81 let). Aktuálně tvoří období nemoci asi 20 % z celkové délky života. Proto je 

1 Upraveno podle: http://www.czso.cz/xl/redakce.nsf/i/vekove_slozeni_obyvatelstva_libereckeho_kraje 
(staženo 2. 12. 2014). 
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nezbytné využít všech mechanismů, které má společnost k dispozici, s cílem prodloužit délku 

zdravého života a zlepšit navazující péči. Je to úkol pro všechny resorty, pro všechny organizace, 

rodiny i jednotlivce. Evidentně nestačí jen zvyšovat náklady na provoz zdravotnických zařízení. 

Důchodový systém ČR je založen na povinném základním důchodovém pojištění podle zákona 

č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Dále na důchodovém spoření podle zákona 

č. 426/2011 Sb., od roku 2013 a na doplňkovém penzijním spoření podle zákona č. 427/2011 Sb. 

Součástí dobrovolných doplňkových systémů jsou i produkty komerčních pojišťoven - zejména životní 

pojištění. V členských státech EU poměrně obvyklé zaměstnavatelské penzijní systémy nejsou v ČR 

zastoupeny. Důchodový systém je charakterizován třemi základními pilíři:  

První pilíř je systém financovaný z povinného pojistného, které platí zaměstnavatelé, zaměstnanci a 

osoby samostatně výdělečně činné. Vyplácí se z něho veškeré starobní, invalidní, vdovské a sirotčí 

důchody. 

Druhý pilíř je dobrovolný. Byl zaveden teprve v roce 2011 a opírá se o princip kapitálového 

financování. 

Třetí pilíř je dobrovolný, ale je státem podporován poskytnutím státního příspěvku a daňovými 

výhodami. I tento pilíř je založen na kapitálovém financování. 

 Od roku 1996 se plynule zvyšuje každý rok věková hranice pro vznik nároku na starobní důchod o 2 

měsíce pro muže a o 4 měsíce pro ženy. Také doba pojištění se prodlužuje. V současné době musí být 

každý občan pojištěn alespoň 28 let, aby mu byl starobní důchod přidělen. Co se týče věku, 

v současnosti má nárok na důchod muž v 63 letech a žena, která vychovala 2 děti, v 61 letech.  

Koncem roku 2013 vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení 2 337 103 důchodů starobních, 

434 902 invalidních a  698 876 pozůstalostních. V současnosti činí průměrný starobní důchod v ČR u 
žen 9 944 Kč a u mužů 12 138 Kč. V Libereckém kraji  je starobní důchod nižší zejména u mužů, kde 

činí 10 482 Kč, tedy 86 % celostátního průměru, u žen 9 616 Kč, tedy 97 % celostátního průměru. 

Sociální péče 

Sociální služby pro seniory se řídí Zákonem o sociálních službách č. 108/2006, Sb., v znění pozdějších 

předpisů. Obecně je podle tohoto zákona prostřednictvím sociálních služeb zajišťována pomoc při 

péči o vlastní osobu, stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc 

s výchovou, poskytnutí informací, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psycho- 
a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů seniorů. Tento zákon umožňuje také obligatorní 

poskytování příspěvků na péči pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Příspěvek je 

odstupňován na 4 úrovně financování podle rozsahu postižení a míry soběstačnosti.  

Cílem sociálních služeb pro seniory je podporovat rozvoj nebo zachování stávající soběstačnosti 

uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování původního 

životního stylu, rozvoj schopností uživatelů služeb a snížení sociálních a zdravotních rizik souvisejících 
se způsobem života. 
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V souladu s politikou Evropské unie uvádí 

klíčový dokument s názvem „Střednědobý 

plán rozvoje sociálních služeb Libereckého 

kraje 2009 – 2013“, jako strategický cíl 

využívání sociálních služeb pro seniory 

v jejich vlastním domácím prostředí. 

Dalším strategickým cílem je zajištění sítě 

rezidenčních služeb s důrazem na 

zvyšování kvality v pobytových zařízeních.  

Ukazuje se, že ve sledovaném období 

nedošlo k výraznému posunu v oblasti 

těchto strategických cílů. Zejména 

poskytování sociálních služeb v přirozeném prostředí seniorů se nerozvíjelo. Nadále chybí alternativy 

k rezidenční péči a poskytovatelé sociálních služeb vykazují velmi rozdílnou úroveň. Stěžejním 

prováděcím předpisem Ministerstva práce a sociálních věcí jsou od 1. 1. 2007 Standardy kvality 

sociálních služeb. Tyto standardy byly vytvořeny v letech 2002 - 2003 na základě zkušeností 

poskytovatelů sociálních a zdravotně sociálních služeb nestátních neziskových organizací (občanských 

sdružení, obecně prospěšných společností, charit a diakonií), které po roce 1990 přinesly do systému 

nové metody sociální práce a respekt k individualitě a důstojnosti jejich uživatelů. Staly se vzorem a 

zároveň návodem pro poskytování všech druhů sociálních služeb. 

 Nestátní neziskové organizace neposkytují sociální služby proto, aby suplovaly práci jiných 

organizací, ale aby jejich práci doplňovaly, případně aby poskytovaly nové druhy služeb. To bohužel 

není v souladu se zákonem o sociálních službách, který stanoví fixní seznam sociálních služeb, které 

lze registrovat. Registrace je pak podmínkou pro poskytnutí dotací ze státního rozpočtu pro tyto 

nestátní organizace. Výši dotace, která je nenároková, stanovuje kraj. Kraj zároveň poskytovatele 

sociálních služeb kontroluje. Krátce se dá říci, že systém financování sociálních služeb v České 

republice je vícezdrojový, velmi nerovnoměrný, v zásadě náhodný, netransparentní, nesystémový, a 

tím i málo efektivní.   

Standardy kvality sociálních služeb2 zevrubně popisují, jak má vypadat kvalitní sociální služba. 

Představují přínos jak pro personál, který má možnost touto cestou si ozřejmit základní pravidla a 

přístupy, tak hlavně pro uživatele.  

2 Standardy sociálních služeb jsou trojího druhu a vzájemně spolu souvisejí:  
1) Procedurální standardy kvality stanoví jako základní princip, že člověk, který se ocitne v nepříznivé sociální 

situaci, má zůstat součástí přirozeného místního společenství, žít běžným způsobem, využívat služby pro 
veřejnost a zůstat ve svých vztahových sítích.  

2) Personální standardy stanoví strukturu organizace, počet pracovníků, jejich vzdělání, dovednosti atd., ale 
také pravidla pro přijímání a zaškolování nových pracovníků. Personální standardy kvality se řídí 
zákoníkem práce a kladou důraz na profesní rozvoj sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních 
službách. 

3) Provozní standardy se zaměřují na ochranu práv uživatelů sociálních služeb (osobní svoboda, soukromí, 
osobní údaje, diskriminace apod.). Popisují jednání se zájemcem o službu, dohodu o poskytování 
sociálních služeb, plánování a průběh služby, způsob řešení stížností a pravidlo návaznosti na rodinné i 
přátelské vztahy. Důraz se klade na to, aby se uživatel nestal závislým na službě, a aby se podporovala jeho 
soběstačnost. Poskytovatelé sociálních služeb mají povinnost přiměřeným způsobem informovat veřejnost 
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Jaké úkoly zabezpečuje Oddělení sociálních služeb Krajského úřadu Libereckého kraje? 

• Pořádá semináře a vzdělávací programy pro poskytovatele sociálních služeb  
• Poskytuje důležité informace o sociálních službách 
• Registruje sociální služby 
• Provádí inspekci sociálních služeb 
• Vykazuje data o poskytovaných sociálních službách 
• Podporuje rozvoj kvality sociálních služeb  
• Plánuje a financuje sociální služby, hlavně základní síť sociálních služeb 
• Zabezpečuje provoz zařízení poskytujících sociální služby v Libereckém kraji. 

 
V sociální oblasti na Liberecku působí relativně nízký počet nestátních neziskových organizací, mezi 

poskytovateli převažují příspěvkové organizace kraje a měst. 

Sociální služby pro seniory zahrnují: 

1. Poradenství: 

Sociální služba pro lidi nacházející se v obtížných životních situacích. Základní poradenství vykonávají 

převážně oddělení sociálních služeb kraje a měst.  

V oblasti odborného poradenství působí ve prospěch seniorů v Libereckém kraji:  

A. Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje  

B. Poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy 

C. Linka důvěry. 

2. Pobytové sociální služby:  

Tato zařízení poskytují ubytování, stravu a služby seniorům nad 65 let, kteří vzhledem ke svému věku, 

zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby do té míry, že nemohou žít ve 

svém přirozeném prostředí. Průměrný počet pracovníků na počet míst v domovech pro seniory činí 

cca 75 zaměstnanců na 100 míst. 

Zařízení neposkytují služby těm seniorům, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhého 

člověka, seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje pobyt ve zdravotnickém zařízení, osobám 

s infekčními onemocněními a osobám se smyslovým postižením. Podmínkou je, že uživatel 

s umístěním v pobytovém zařízení souhlasí. 

Pobytová (rezidenční) zařízení sociální péče se rozdělují se na domovy pro seniory a pro domovy se 

zvláštním režimem. V domovech pro seniory pobývají lidé s potřebou mírné podpory, domovy se 

zvláštním režimem přijímají osoby se zvýšenou potřebou podpory, které trpí různými druhy 

duševních a neurologických poruch včetně stařecké demence. Často se oba druhy pobytových služeb 

vyskytují v rámci jednoho zařízení, ale v oddělených budovách nebo odděleních domova. Vcelku 

výjimečnou situací v rámci domovů pro seniory jsou denní služby navázané na služby pobytové, a to 

pro seniory, kteří zůstávají ve svých domácnostech, ale jejich rodina není schopna celodenní péče. 

a publikovat výroční zprávu. Požadavek bezbariérovosti je součástí technických předpokladů pro 
poskytování sociálních služeb. 

 
10 

                                                                                                                                                                                     

http://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/page2149/seminare-pro-poskytovatele-socialnich-sluzeb
http://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/page2149/registrace-socialnich-sluzeb
http://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/page2149/inspekce-poskytovani-socialnich-sluzeb
http://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/page2149/vykazovani-dat-o-poskytovanych-socialnich-sluzbach-informace-pro-poskytovatele
http://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/page2149/podpora-a-rozvoj-kvality-socialnich-sluzeb
http://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/page2149/planovani-a-financovani-socialnich-sluzeb-zakladni-sit-socialnich-sluzeb
http://krajsky-urad.kraj-lbc.cz/prispevkove-organizace/case:show/id:92


Struktura forem jednotlivých sociálních služeb je částečně ovlivněna geografickým profilem kraje.  
V Libereckém kraji chybí zejména terénní a ambulantní sociální služby. To souvisí také s tím, že 

v regionu působí relativně nízký počet nevládních neziskových organizací, mezi poskytovateli 

dominují příspěvkové organizace kraje, případně měst.  

 Pro Liberecký kraj je charakteristické, že domovy důchodců byly historicky zřizovány ve vilách a 

zámcích někdejších majitelů továren. V posledních letech prošly nezbytnými stavebními úpravami, 

aby vyhovovaly současnému účelu. 

V Libereckém kraji se nacházejí následující pobytová zařízení: 

• Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Český Dub, příspěvková organizace kraje, 

umístěná v budově zámku z 19. století. Nabízí 100 míst, o obyvatele se stará 67 zaměstnanců. 

Pro velký zájem přibývá míst pro osoby s Alzheimerovou chorobou, demencí a jinými 

neurologickými onemocněními na úkor pobytu relativně soběstačných seniorů. K zámku 

přiléhá rozsáhlý park.  

• Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem Jablonecké Paseky, Jablonec nad Nisou 2 – 
příspěvková organizace kraje. Domov umístěný v historické vile nabízí pro seniory 59 míst, 

domov se zvláštním režimem 36 míst. 

• Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Jindřichovice pod Smrkem – příspěvková 

organizace kraje; nabízí 66 lůžek a má 53 zaměstnanců. Domovy jsou umístěny ve třech vilách 

z 19. století - Albert, Rozálie a Daniela. 

• Domov důchodců, Rokytnice nad Jizerou - příspěvková organizace kraje; poskytuje rezidenční 

služby přednostně obyvatelům z krkonošských vesnic. Je umístěna v bývalém „zámečku“ u 

lesa, po mnoha přestavbách má 4 patra, bezbariérové prostředí, ve dvou patrech je Domov 

pro seniory (65 míst), v dalších dvou patrech Domov se zvláštním režimem (65 míst).  

• Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Sloup v Čechách – příspěvková organizace 

kraje. Sídlí v  barokním zámečku, dnes modernizovaném, má 80 míst, z toho 60 pro relativně 

soběstačné seniory a 20 pro seniory se zvýšenou potřebou péče. Lokálně poskytuje 

pečovatelskou službu v domácnostech klientů.  

• Domov důchodců - Domov pro seniory Velké Hamry – příspěvková organizace kraje 

s kapacitou 133 míst.  

• Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Vratislavice nad Nisou – příspěvková 

organizace kraje; nachází se ve dvou historických vilách (Nový domov a Dům Marta), má 

kapacitu 96 míst a 72 osob personálu.  

• Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem Liberec – Františkov, příspěvková 

organizace kraje, moderní budova plně přizpůsobená potřebám seniorů, s celkovou 

kapacitou 200 míst. 

• Domov pro seniory a pečovatelská služba Mimoň – příspěvková organizace města. 
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• Domov s pečovatelskou službou Smržovka – příspěvková organizace města, poskytuje 
místním obyvatelům možnost bydlení v 54 bytech, terénní služby 60 uživatelům, a rozvážku 
oběda 40 uživatelům.  

 
• Domov u Spasitele – zařízení pro pobyt seniorů Československé církve husitské ve Frýdlantě 

v Čechách. 

• Soukromý penzion pro seniory Atrium v Liberci, jehož provozovatelem je Společnost 

spokojeného stáří o. p. s., nabízí 50 lůžek v nově postaveném zařízení pro pobyt seniorů. Táž 

organizace buduje soukromý penzion pro seniory Sonáta v Jablonci n. Nisou (má být otevřen 

ještě v roce 2014)).  

• Oblastní Charita Liberec:3 Domov pokojného stáří - Domov sv. Vavřince, Chrastava, poskytuje 

seniorům z Libereckého kraje celoroční pobyt spojený s ošetřovatelskými a pečovatelskými 

službami a to v prostředí podobném jejich původním domovům. V Domově svatého Vavřince 

se klientům pravidelně nabízí kompenzační cvičení. Tento Domov má dárcovský Projekt 

"Individuální podpora seniorů" založený na pomoci lidem, kteří žijí v chudobě. Dárcovský 

projekt směřuje k úhradě nákladů za tyto osoby v Domově sv. Vavřince. 

3. Ambulantní služby pro seniory: 

Ambulantní služby pro seniory se poskytují tak, že osoba dochází nebo je doprovázena do zařízení, 

kde stráví den či noc v odborné péči. Jejich výhodou jsou sociální kontakty s vrstevníky a dalšími 

lidmi, možnost využití aktivizačních programů a zachování sociálního prostředí uživatele. Nevýhodou 

je nutnost dopravy do zařízení, případná místní nedostupnost, případné zdravotní problémy a 

vytržení z domu na část dne. 

Příkladem jsou odlehčovací služby, denní a týdenní stacionáře, kluby pro seniory.  

• Ruprechtické farní sdružení Liberec – Ruprechtice: Denní stacionář pro seniory U Antonína. 

• Sbor Jednoty bratrské Chrastava – Centrum dobrého času Bétel - klub pro seniory Evergreen. 

• Sbor Jednoty bratrské Liberec – Diakonie Beránek, občanské sdružení, poskytuje terénní 

pečovatelskou službu a klub volného času pro generaci III. věku.  

• Centrum zdravotní a sociální péče p. o. Liberec – Rochlice: poskytování pečovatelských a 

ambulantních služeb. 

• Krajský sociální podnik, s.r.o.,  Benešov u Semil. Krajský sociální podnik se zaměřuje na oblasti 

poradenské a analytické činnosti, kulturně-osvětové činnosti, bezpečnostní služby a také 

3 Charita Česká republika je zavedenou organizací s dlouholetou zkušeností v sociálních a zdravotních službách, 

která ale zároveň klade velký důraz na osobní kontakt a individuální přístup. Senioři jsou největší skupinou 
příjemců charitních služeb - jednotlivé Charity provozují po celé zemi 146 středisek pečovatelské a 
ošetřovatelské služby, 35 domovů pro seniory a desítky dalších služeb jako jsou stacionáře, hospice pro 
umírající či domovy se zvláštním režimem. 
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sociální služby jako je týdenní stacionář, denní stacionář pro seniory a odlehčovací služby pro 

osoby se zdravotním postižením.   

• V oblasti ambulantních služeb pro seniory působí v Libereckém kraji Centrální klub seniorů, 

Liberec, který se nachází v  sídle Komunitního střediska Kontakt. Je bezbariérový. Byl otevřen 

v roce 2007. Od svého počátku zajišťuje kulturní programy pro seniory a společenská setkání. 

Slouží rovněž jako informační středisko. Cílem je vzdělávání pro uspokojení a seberealizaci 

seniorů. Klub je vybaven audio-vizuální technikou a zájemci mohou využívat bezplatný 

internet. K dispozici jsou také časopisy, knihy, společenské hry a další vybavení, aby se zde 

návštěvníci mohli setkávat se svými přáteli a cítili se spokojeně. 

•  Svým způsobem do této kategorie spadají i domy s pečovatelskou službou, které se nacházejí 

v Českém Dubu, České Lípě, Frýdlantu, Kamenickém Šenově, Novém Boru, Rokytnici nad 

Jizerou, Stráži pod Ralskem, Turnově, Vlastibořicích, Zákupech a Železném Brodě. V těchto 

domech je ubytování pro osoby staršího věku a středisko pečovatelské služby. 

Zdravotní péče pro seniory  

Zdravotní péče pro seniory se řídí Zákonem o zdravotnických službách č. 372/2011 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. Dále zákonem o zdravotních pojišťovnách (Všeobecná zdravotní pojišťovna č. 

551/1991 a zaměstnanecké pojišťovny č. 280/1992 Sb.)   Obecně zákon stanoví, že zdravotnické 

služby obsahují: 

1. Soubor činností a opatření prováděných u fyzických osob za účelem předcházení, diagnostiky 

a léčby nemocí, vad nebo zdravotního stavu 
2. Udržení, obnovení nebo zlepšení zdravotního stavu 
3. Udržení a prodloužení života a zmírnění utrpení 
4. Posuzování zdravotního stavu. 

Ošetřovatelskou péči v nemocnicích vykonávají zdravotničtí pracovníci v rozsahu vymezeném 

zákonem č. 96/2004 Sb. a vyhláškou č. 55/2011 Sb. 

Seznam zdravotnických zařízení:  

Liberecký kraj je vybaven zdravotnickými zařízeními standardního typu.  

• Krajská nemocnice Liberec, a. s., poskytuje základní, intenzivní i vysoce specializovanou 
lůžkovou i ambulantní péči na odděleních v nemocnici Liberec, nemocnici Turnov a na 
detašovaném pracovišti Léčebny dlouhodobě nemocných v Jablonném v Podještědí. 

• Liberecká nemocnice poskytuje základní, intenzivní i specializovanou péči v chirurgických a 
interních oborech včetně oborů následné péče a sociálních služeb 

• Turnovská nemocnice nabízí základní a intenzivní péči chirurgických a interních oborů včetně 
následné péče. 

• Léčebna dlouhodobě nemocných v Jablonném v Podještědí poskytuje péči na lůžkách 
následné péče. 

• Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. - má 429 akutních lůžek a 122 lůžek následné péče. 

Slouží nejen pro obyvatele okresu Česká Lípa, ale ve vybraných odbornostech i pro oblast 
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Varnsdorfu a Rumburku. Nemocnice se intenzivně věnuje vzdělávání pracovníků 

v ošetřovatelské péči. 

• Nemocnice Frýdlant s. r. o. – se zabývá chirurgickými obory, ARO, interními onemocněními, 

dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péčí, terénní ošetřovatelskou péčí a rehabilitací na 
lůžkách následné péče.  

• Nemocnice Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace - v současné době má nemocnice 310 

akutních lůžek a 67 lůžek následné péče. O pacienty se stará 124 lékařů, 362 středních a 129 

nižších nelékařských pracovníků, 68 dělníků a 56 technických pracovníků.  

• Nemocnice následné péče Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace města - Léčebna 

pro dlouhodobě nemocné - zdravotnické zařízení s oddělením lůžkové ošetřovatelské péče. 

• Nemocnice s poliklinikou v Semilech – kromě standardních zdravotnických služeb 

zaměřených přednostně na ortopedické operace, nově nabízí seniorům, dospělým osobám se 

sníženou soběstačností a jejich pečujícím rodinám  zajištění úlevové péče. Do jejího arzenálu 

patří i rehabilitační projekt „Návrat do života“, ergoterapie a zapojení dobrovolníků.  

Kromě toho se na území Libereckého kraje nacházejí: 

• Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace, Liberec 

• Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace s celorepublikovou působností 

• Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, Vysoké nad Jizerou s celorepublikovou působností 

Z hlediska péče o seniory v Libereckém kraji je nutné uvést také Technickou univerzitu v Liberci (TUL), 

která v rámci studijního oboru Všeobecná sestra připravuje odborníky v ošetřovatelství s ucelenými 

teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, nezbytnými k výkonu profese všeobecné sestry. 

Absolventi nacházejí uplatnění ve všech typech zdravotnických zařízení, v zařízeních sociálních služeb  
i v privátní ošetřovatelské péči v rozsahu a na úrovni stanovené pro výkon povolání všeobecné sestry. 
Tento typ kvalifikační přípravy sester je srovnatelný s přípravou sester ve státech Evropské unie a je v 

souladu s kvalifikačními směrnicemi Evropské unie. Nově Technická univerzita v Liberci zařadila do 

svých učebních plánů předmět Ošetřovatelská péče v geriatrii. Hlavním tématem je odlišit typické 

choroby staršího věku a popsat specifika přístupu k těmto nemocným. Důraz je kladen na seznámení 

s odlišnostmi v individuálních potřebách lidí vyšších věkových skupin a způsob jejich uspokojování. 

Předmět seznamuje s odlišnostmi péče o seniory v oblasti primární, sekundární a terciární zdravotní 

péče. 

Pracovníci, kteří vykonávají zdravotní péči pro seniory, se musí přizpůsobit změnám v pojetí obtíží 

staršího věku, které nespadají do modelu nemocí (např. syndrom nestability, syndrom snížené 

pohyblivosti) a musí se zvýšit míra koordinace zdravotních a sociálních služeb, pokud možno 

v přirozeném prostředí seniora. 
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Hospicová péče 

V Libereckém kraji není do dneška žádný lůžkový hospic s paliativní péčí o umírající. V Čechách se 

jedná o nový koncept. Paliativní péče v hospicích přichází v úvahu vždy při terminálních stadiích 

nemocí, kdy již nejde o léčbu, ale výhradně o zmírnění symptomů a psychická podpora umírajících a 

jejich rodin.   

Obecně prospěšná společnost Hospicová péče sv. Zdislavy od roku 2009 zajišťuje a rozvíjí domácí 

hospicovou péči na území Libereckého kraje ve spolupráci se všemi velkými nemocnicemi kraje. 

Vynikající je především spolupráce s onkologickým centrem Krajské liberecké nemocnice, jehož lékaři 

provádějí lékařské služby přímo u pacientů v jejich rodinném prostředí. V roce 2015 se plánuje 

otevření lůžkového hospice v Jablonci n. Nisou. 

Lázeňská rehabilitační léčba 

S ohledem na potřeby seniorů v Libereckém kraji uvádíme také zmínku o lázeňské rehabilitační léčbě. 

Lázeňská léčba se v ČR řídí lázeňským zákonem č. 164/2001 Sb., zákonem o veřejném zdravotním 

pojištění č. 48/1997 Sb., po novelizaci 2011 a dalšími zákonnými předpisy. Indikační seznam pro 

lázeňskou léčebně rehabilitační péči z roku 2012 omezil dobu pobytu a některé indikace, čímž došlo 

k propadu lázeňství. U některých diagnóz, zvláště u pooperačních stavů, se zkrátil nástup do lázní: 

např. po ortopedických operacích s použitím náhrady kloubní bylo nutno nastoupit na lázeňskou 

léčbu do 3 měsíců po úrazu nebo operaci. Dřívější roční lhůta se tedy výrazně zkrátila. Teprve po 

zavedení nového indikačního seznamu z roku 2014 dochází k novému oživení lázeňství.  

• V lázních Libverda u Hejnic se nalézají zdroje minerálních vod. Tradičně se zde léčí 

onemocnění srdce a oběhové soustavy, nemoci pohybového ústrojí a poruchy látkové 

výměny jako např. cukrovka, dále také neurologické a duševní poruchy.  

• Lázně Kundratice u Osečné pod Ještědem patří k nejstarším lázním v České republice a 

pro bohatá ložiska rašeliny se v nich léčí hlavně nemoci pohybového ústrojí. 

Firmy vztahující se k sociální a zdravotně sociální péči 

K firmám vztahujícím se k sociální a zdravotně sociální péči s dlouhou tradicí v Libereckém kraji patří:  

• Vulkan-Medical a. s. v Hrádku nad Nisou – výrobce zdravotnických pomůcek  

• Meyra s. r. o. v Liberci – dovoz mechanických a elektrických vozíků, polohovacích lůžek a 
dalších kompenzačních pomůcek pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 
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Zdraví a dlouhý věk 

Cesta k prodloužení délky života ve zdraví vede přes primární prevenci, ochranu a podporu zdraví a 

ovlivnění hlavních determinant zdraví. 

Nejčastější příčinou úmrtí 

v Libereckém kraji jsou 

nemoci oběhové soustavy, na 

druhém místě novotvary a 

dále vnější příčiny a nemoci 

dýchací soustavy.  

V české populaci nad 25 let je 

24,7 % mužů a 26,2 % žen 

obézních (Čevela & al., 2014). 
Na to má vliv jednak sedavé 

zaměstnání (počítače), jednak 

pohodlnost (lenost) a přispívají k tomu i nevhodné stravovací návyky (velké dávky jídla, alkohol, málo 

zeleniny apod.)  

Priority k udržení zdraví u starších lidí je zapotřebí „hlídat“ celoživotně: 

1. Dostatečná pohybová aktivita 
2. Racionální výživa 
3. Duševní zdraví, zvládání stresu 
4. Celoživotní vzdělávání 
5. Programy podpory zdraví, zaměřené na rizikové faktory  

Zkušenosti a doporučení se potkávají v celospolečenských dokumentech, které trasují rozvoj určitých 

segmentů života společnosti. 

Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 – 2012, který se prvně zabýval kvalitou 

života ve stáří, konstatoval mj., že současný model akutní zdravotní péče neodpovídá potřebám 

starších a chronicky nemocných pacientů. Při Ministerstvu práce a sociálních věcí byla zřízena 

meziresortní komise pro přípravu koncepce modelu dlouhodobé péče, navazující na geriatrii a 

gerontologii. Změna současného systému vyžaduje mimo jiné vytvoření nových profesí. Důležitá je 

také komunikace poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb mezi sebou i s klienty. Hlavní roli v 

novém systému by měly mít obce, které by poskytování dlouhodobé péče koordinovaly.  

 Pro přípravu nového strategického dokumentu vlády, který by měl navázat na předchozí Program, 

byl zvolen komunitní přístup. Do jeho tvorby se aktivně zapojili zástupci nestátních neziskových 

organizací, podnikatelských subjektů, místních a krajských samospráv, sociální partneři i odborníci 

z akademické sféry. Podíleli se na něm i samotní senioři prostřednictvím Rady vlády pro seniory. 

V roce 2013 byl vládě ČR předložen Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období 2013 

– 2017. 
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Pro období 2013 až 2017 byly zvoleny následující priority: 

• Zajištění a ochrana lidských práv starších osob 
• Celoživotní učení 
• Uplatnění seniorů na trhu práce 
• Kvalitní organizace dobrovolnictví 
• Mezigenerační spolupráce 
• Kvalitní životní prostředí pro život seniorů 
• Prostředky k zdravému stárnutí 
• Péče o starší občany s omezenou soběstačností 

Závěrem lze říci, že společenské povědomí o procesu stárnutí a specifických potřebách seniorů ve 

společnosti je nedostatečné. Příčinou ignorování či porušování práv starších osob přitom nemusí být 

nutně zlá vůle nebo úmysl. Často se jedná pouze o nevědomost, stereotypy a určitou neochotu učit 

se novým věcem. Senioři jsou jednou z ohrožených skupin v přístupu účasti na životě společnosti, a to 

z důvodu kombinace různých negativních bariér, zejména horšího zdravotního stavu, nižších příjmů, 

nižší úrovně vzdělání, ztíženému přístupu ke službám, výskytu věkové diskriminace (ageismus) a 

přetrvávajících společenských stereotypů ve stáří. Stáří však není nemoc a jinak zdravý, starší člověk 

se dovede plně postarat o sebe i o své okolí, i když s přibývajícím věkem přicházejí určité specifické 

změny, které ač neplatí absolutně, jsou přisuzovány každé starší osobě. Není proto od věci vytvořit 

obraz aktivního seniora, který je rovnoprávným členem společnosti a společnosti přináší užitek.  

Zemský okres Görlitz 

Topografie a ekonomická situace 

Zemský okres Görlitz leží v Sasku a je nejvýchodnějším zemským okresem. Zemský okres sestává z 39 

obcí a 14 měst, z toho je pět okresních měst (od jihu k severu: Zittau, Löbau, Niesky, Weisswasser a 

sídlo okresu Görlitz). Zemský okres hraničí s polskými okresy Źary (vojvodství Lebus) a Zgorzelec 

(vojvodství Dolní Slezsko), jakož i s českými kraji Liberec a Ústí nad Labem. Zemský okres Görlitz se 

rozkládá na ploše 2.106 km² a vzdálenost mezi severem a jihem činí asi 100 km. Tím je třetím 

největším okresem Saska. Více než 80 % plochy je pokryto lesy nebo využíváno k zemědělské 

činnosti4. Asi 1,54 %, tedy 3224 ha plochy krajského okresu zaujímá 22 chráněných území. Největší je 

oblast dolnosprévských rybníků, která zaujímá plochu asi 1.550 ha. Ke krajině zemského okresu patří 

kromě toho 280 přírodních památek a 170 chráněných přírodních prvků krajiny. Ty zaujímají asi 0,15 

% celkové plochy zemského okresu. Dále se v okrese nachází 27 naučných stezek.  

V důsledku velkého rozložení kraje směrem na sever a na jih existují velké regionální rozdíly v přírodě 

a osídlení. Na rovinatém severu (cca 100 m. n. m.) se nacházejí srbská sídla, v jejichž jádru se často 

ještě dají rozpoznat slovanské okrouhlice.   Mimo to je sever ovlivněn územím Muskauer Heide, 

lužickou hnědouhelnou pánví a silně zalesněnými územími Hornolužického vřesoviště a rybníků. Dále 

na jih se setkáme s vyššími polohami (asi 400 – 500 m. n. m.) v Hornolužickém luhu, Východní 

Hornolužické a Lužické pahorkatině, v níž pramení Spréva. Zde se vyskytují spíše táhlé lesní osady. Na 

jihu zemského kraje, který je hustě obydlen, se nachází Žitavské pohoří se 700 m. n. m.  Hojně se zde 

nacházejí hrázděné domy. Řeky v této oblasti jsou Spréva, Nisa, Mandava, Černý a Bílý Schöps a 

4 Viz http://www.integrierte-sozialplanung.de/downloads/rahmenplan_isp.pdf (staženo: 09.10.2014). 
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Löbauer Wasser. V tomto zemském okrese se kromě toho nacházejí tři největší stojaté vody Saska – 
Bärwaldské jezero, údolní přehrada Quitzdorf a Bercdorfské jezero.   

Infrastruktura zemského okresu je charakterizována státní silnicí A4, která vede z Bautzen východním 

směrem zemským krajem až do Görlitz, odtud dále do polského Zgórzelce s napojením na dálnici A4. 

V severní oblasti se nacházejí dvě spolkové silnice, další se plánuje. V silně osídlené jižní oblasti se 

kromě toho nachází šest spolkových silnic. Nejdůležitější silniční spojení regionu jsou ze směru 

Drážďany, Chotěbuz, Žitava, ze směru Žitava do Drážďan, Löbau, Liberec a ze směru Horka do 

Hoyerswerdy a Węglinice. V zemském kraji se kromě toho vyskytují dvě, především turisticky 

využívané, úzkokolejné dráhy (v Žitavském pohoří Muzejní železnice a Lesní železnice Muskau). 

V zemském okrese Görlitz jsou dvě malé přistávací plochy, nejbližší letiště se nacházejí mimo zemský 

okres, v Drážďanech, Praze a Berlíně.  

Průměrná domácnost v roce 2010 v zemském okrese Görlitz sestávala z 1,9 osoby, což je saský 

průměr. Průměrný příjem domácnosti činil v roce 2010 1 536 € (1€ pod saským průměrem). Z 126 
400 výdělečně činných osob v roce 2010 v zemském okrese Görlitz bylo 31,4 % osob činných ve 

výrobě (Sasko: 29,8 %). V obchodě, dopravě a pohostinství bylo v roce 2011 zaměstnáno 18,19 % 

(Sasko 21,27 %) výdělečně činných osob. Ostatní byli zaměstnáni v podnikatelských službách (3,14 % - 
Sasko: 15 %) a ve veřejných, jakož i v soukromých službách (34,65 % - Sasko 31,4 %).  
Nezaměstnanost činila v roce 2011 11,91 %, a tím se pohybovala lehce nad saským průměrem 11,23 

%. V roce 2010 bylo v okrese Görlitz vybráno na daních 450 € na jednoho obyvatele (Sasko: 557 €). 
Zadlužení na jednoho obyvatele v zemském okrese Görlitz činilo 772 €, a tudíž bylo nižší než saský 

průměr, který je 838 € na jednoho obyvatele. Průměrný měsíční příjem obyvatel zemského okresu 
Görlitz činil v roce 2010 978 € (Sasko: 999 €). 40 % obyvatel financuje své živobytí pracovní činností 

(pod saským průměrem, který činí 43 %).  Dávkami v nezaměstnanosti a dávkami existenčního 

minima financuje své živobytí 10,4 % osob (Sasko: 8,9%). 33,8 % obyvatel dostává rentu nebo penzi 

(Sasko 29,6 %) a 12,89 % dostává peníze na živobytí skrze rodinné příslušníky (Sasko 15,5 %). 

V zemském okrese Görlitz je 60 základních škol, 26 středních škol, 9 gymnázií, 13 obecně vzdělávacích 

středních škol, 24 učilišť, 18 učňovských škol, 19 učňovských odborných škol, 3 vyšší odborné školy a 
8 odborných škol.  Zemský okres Görlitz, stejně jako mnoho východoněmeckých oblastí, je ovlivněn 

demografickými změnami. Jednou z nich je silné stárnutí obyvatelstva (viz další kapitolu) a navíc se 

projevuje vysoká míra vystěhování: Saldo vystěhování v zemském okrese Görlitz činilo -2 278 osob (to 
znamená, že o 2 278 osob více vycestovalo, než se přistěhovalo). V celém Sasku činilo toto saldo 3 
555 osob.5 

Stárnutí obyvatel a důchodový systém 

Na konci roku 2008 žilo v zemském okrese 284 790 obyvatel. Tím činila hustota obyvatel 135/ km². 
Avšak kupříkladu samotné město Görlitz s 56 000 obyvatel má 840 obyvatel/km², naproti tomu ve 

starém okrese Hornoslezská Horní Lužice s 93 239 obyvateli činí hustota 70 obyvatel/ km².6 V roce 

2011 žilo v zemském okrese Görlitz 273 500 osob, z toho 134 000 žen a 139 500 mužů. Podle 

prognózy bude složení obyvatelstva v roce 2025 vypadat následovně: 226 100 obyvatel, z toho 112 

5 Viz http://www.statistik.sachsen.de/appsl1/Kreistabelle/jsp/KREISAGS.jsp?Jahr=2014&Ags=14626000 
(staženo 10.11.2014). 
6 Viz http://www.integrierte-sozialplanung.de/downloads/rahmenplan_isp.pdf (staženo: 09.10.2014). 
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300 mužů a 113 800 žen. V porovnání s rokem 2008 to znamená 20 % úbytek.7 Od roku 1995 se snížil 

počet obyvatel o 15 %. Pro srovnání: Průměrný úbytek obyvatel je v Sasku okolo 7 %. Méně než 

patnáctiletých ztratil zemský kraj od roku 1995 dokonce 46 %.8 Podle prognóz hrozí úbytek 

obyvatelstva i v budoucnosti.  

Tabulka číslo 2: Vývoj jednotlivých věkových skupin Zemského okresu Görlitz. 9 

 

Z obrázku číslo 1 vyplývá, že v roce 2012 bylo v Zemském okrese Görlitz 25 % obyvatel starších 64 let 

a z  tabulky číslo 2 lze odvodit, že zatímco v roce 2012 bylo asi 27 % obyvatel starších 64 let, v roce 

2025 již 35 % obyvatel bude ve věku 65 let a více. Podíly mladších skupin obyvatel podle prognózy do 

roku 2025 zaznamenávají pokles. 

V roce 1957 se v Německu uskutečnila reforma důchodů, jejíž základní rysy platí dodnes: 

Zaměstnanci a zaměstnavatelé přispívají od této doby stejnými podíly svého platu do důchodové 

pokladny a tyto platby jsou hned použity k vyplácení penzí. Tím jsou důchody spojeny 

s hospodářským rozvojem země. Reformou z roku 1957 byl založen průběžný penzijní systém. 

Znamená to, že ti, kdo platí, dostávají také dávky. Dojde-li k nepoměru mezi příspěvky a splatností 

důchodu, musí tento deficit uhradit stát. Výše důchodů činí v současnosti asi 60 % dřívějšího příjmu. 

Tato procentní sazba klesne v roce 2030 asi na 40 %, takže bude nutné pro ty, kdo v této době platí 

dávky, nezbytné zajistit si další podnikové nebo soukromé sociální zabezpečení na stáří. 10  

Podle §36 Sociálního zákona VI (SGB VI) mají ti, kdo platí pojistné 35 let, nárok na důchod v okamžiku, 

kdy dovršili 67. rok svého života. Kromě toho může být snížený starobní důchod vyplácen předčasně 

již od 63. roku. S nárokem na důchod po ukončení 67. roku se zvyšuje měsíční nárok na důchod. 

Dodatečně se k zákonnému starobnímu důchodu vyplácí renta při snížené možnosti zaměstnání nebo 

úplné neschopnosti pracovat, jakož i při úmrtí partnera. Pro plátce příspěvků narozené mezi 01. 01. 

1949 a 01. 01. 1964 existuje postupné zvyšování, podle data narození do té doby platného věku 

nástupu do důchodu 65 na nyní platnou dobu nástupu do důchodu 67 let.   

Sociální péče 

Zabezpečení sociální péče je v Německu řízeno podle sociálního zákona XI cestou zákonného 

povinného pojištění na péči. Podle § 14 SGB XI jsou za osoby vyžadující péči považovány ty, které na 

základě tělesného nebo duševního onemocnění nebo zdravotního postižení při výkonu obvyklých 

každodenních činností potřebují ve zvýšené míře pomoc přinejmenším po dobu 6 měsíců. Podle § 15 

téhož zákona se rozlišují různé stupně péče, které určují rozsah výkonů:     

7 Viz http://www.statistik.sachsen.de/bevprog/ (staženo: 09.10.2014). 
8 Viz http://www.integrierte-sozialplanung.de/downloads/rahmenplan_isp.pdf (staženo: 09.10.2014). 
9 Viz http://www.statistik.sachsen.de/bevprog/ (staženo: 15.10.2014). 
10 Viz http://www.investmentpartner.de/altersvorsorge/das-gesetzliche-rentensystem/ (staženo: 15.10.2014). 
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„Stupeň I – vyšší potřeba péče, tj. průměrná potřeba pomoci nejméně 90 minut denně. Pro základní 
péči musí být vyhrazeno více než 45 minut denně.   

Stupeň II – těžká potřeba péče, tj. průměrná potřeba pomoci nejméně 180 min. denně, přičemž 
základním potřebám se věnuje více než 120 minut denně.   

Stupeň III – nejtěžší potřeba pomoci, tj. péče průměrně nejméně 300 minut denně. Podíl základní 
péče musí denně trvat více než 240 minut a musí probíhat pravidelně i v noci (mezi 22 a 6 hod.).  

Stupeň 0 – Osoby s demencí, duševními, psychickými a fyzickými postiženími s významně omezenou 
kompetencí ke každodenním činnostem mohou získat příspěvek na péči a určité výkony k pokrytí 
svých potřeb při obecném dohledu a péči, i když není splněn potřebný stupeň péče I s doporučeními 
časových limitů.“11   

 

 

Obrázek číslo 1: Struktura obyvatelstva zemského okresu Görlitz podle věkových skupin v roce 

201212: 

Poznámka: K základní péči patří v ošetřovatelských povoláních veškeré opakující se ošetřovatelské 
výkony, které mají být provedeny důkladně a obvyklým způsobem. Jde o výživu, péči o tělo, mobilitu 
a ošetřovatelské činnosti z oblasti aktivit denního života.13  

11 § 15 SGB XI. 
12 http://www.statistik.sachsen.de/bevprog/ (staženo: 15.10.2014). 
13 http://www.kda.de/tl_files/kda/Jubilaeum1962%20-%202012/PDFs/Gutachten.pdf (staženo: 09.10.2014). 
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Obrázek číslo 2: Počet pacientů na jedno místo v stacionárním zařízení – stav k prosinci 2011 

V Německu je bohužel finanční úhrada za péči o osoby s demencí ještě špatně nastavena: Především 
tito lidé potřebují náročnou podporu a vedení v každodenním konání. Odstupňování příspěvku na 
péči se však řídí výkony, tedy jen čistým časem činnosti, jako např. „čištění zubů“. Přitom činnosti 
jako podpora a doprovázení nejsou brány v úvahu a finančně ohodnoceny.14 

V současnosti je v zemském okrese Görlitz asi 16 000 příjemců dávek z pojištění na péči, resp. 
příspěvků na péči.15 Kvůli nepřítomnosti a budoucím očekávaným přesunům mladých rodin se 
vytrácejí tradiční pomocné systémy péče o starší generaci v rámci rodiny i v zemském okrese Görlitz. 
To vede k zvýšené potřebě institucionálních forem bydlení (např. v pečovatelských domovech pro 
seniory), jakož i ambulantních nebo stacionárních ošetřovatelských služeb.16 V zemském okrese 
Görlitz je 40 až 45 osob vyžadujících péči na 1 000 obyvatel. Přitom připadá 3 – 3,4 pacientů na jedno 
místo v stacionárním zařízení (viz obrázek číslo 2 – stav v prosinci 2011).17  

Přesto je Görlitz jediný mezi saskými zemskými okresy, v němž se do roku 2030 předpovídá přírůstek 

nejméně 20 % případů vyžadujících péči (viz obrázek číslo 3).18 

14 Viz http://www.morgenpost.de/familie/article1935936/Nicht-nur-pflegebeduerftige-Senioren-auch-ihre-
Angehoerigen-brauchen-Hilfe.html (staženo 11.11.2014). 
15 Viz http://www.statistik.sachsen.de/appsl1/Kreistabelle/jsp/KREISAGS.jsp?Jahr=2014&Ags=14626000 
(staženo: 10.11.2014). 
16 Viz http://www.integrierte-sozialplanung.de/downloads/rahmenplan_isp.pdf (staženo: 09.10.2014). 
17 Viz http://www.statistik.sachsen.de/download/300_Voe-Faltblatt/SB_Pflege_2014.pdf (staženo: 
09.10.2014). 
18 Viz http://www.statistik.sachsen.de/download/300_Voe-Faltblatt/SB_Pflege_2014.pdf (staženo: 
09.10.2014). 
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Obrázek číslo 3:  Aproximace počtu případů vyžadujících péči. 

Zdravotní služby pro seniory 

V  okrese se od roku 1990 kontinuálně buduje další kapacita ošetřovatelských míst. V zemském 
okrese Görlitz je 71 ambulantních ošetřovatelských služeb a 72 stacionárních zařízení v oblasti péče 
(stav v prosinci 2011).19 Tato zařízení byla personálně vybavena 4 393 pracovníky a pracovnicemi. 20 
Na 1 000 obyvatel existuje 14 ošetřovatelských míst (nad saským průměrem, který je 11,6 míst). 
V zemském okrese Görlitz může být kromě toho o 9 obyvatel z 1 000 pečováno v ambulantních 
službách (nad saským průměrem, který je 7,3). Dále v zemském kraji existuje také aktivní hospicové 
hnutí, které se zasazuje o péči pro nejtíže nemocné a umírající lidi. Mimo některé ambulantní 
hospicové služby existuje stacionární hospic v Herrnhutu. Speciální nabídky na péči o osoby 
s demencí dosud v zemském kraji chybějí.21 „Herbstzeit“, průvodce sítí geriatrických služeb ve 
východním Sasku, klinika města a zemského okresu Görlitz poskytují seniorům v zemském okrese a 
jejich rodinným příslušníkům podporu v otázkách kolem stavů vyžadujících péči, např. v otázkách 
nároku na příspěvek na péči nebo příspěvek na ošetřování.   Dále jsou pokladny na péči a na nemoc 
v Německu povinny poskytovat bezplatné a nezávislé poradenství k nárokům osob vyžadujících péči a 
jejich příslušníkům a informovat je o možnostech ošetřovatelských a pečovatelských služeb. Poradny 
mají být co nejméně vzdáleny od bydliště seniorů (dostupnost) a musí konat s ohledem na cíle, jichž 
má být dosaženo. Za tímto účelem existuje v zemském okrese Görlitz 5 poraden ve velkých městech 
Löbau, Görlitz a Weißwasser.22  

Další výkony v oblasti zdraví poskytuje zdravotní úřad, jako kontaktní místo pro podporu zdraví, 
svépomocné skupiny, posuzování léčebných technik a lékařský dohled.  Zdravotní ústav vykonává 
mimo to úřední lékařskou službu, v rámci které vystavuje posudky (např. o stavech vyžadujících péči) 

19 Viz http://www.statistik.sachsen.de/download/300_Voe-Faltblatt/SB_Pflege_2014.pdf (staženo: 
09.10.2014). 
20 Viz http://www.statistik.sachsen.de/appsl1/Kreistabelle/jsp/KREISAGS.jsp?Jahr=2014&Ags=14626000 
(staženo: 10.11.2014). 
21 Viz http://www.integrierte-sozialplanung.de/downloads/rahmenplan_isp.pdf (staženo: 09.10.2014). 
22 Viz  http://www.klinikum-goerlitz.org/fileadmin/klinikum-
goerlitz/dokumente/pdf/geriatrie/Herbstzeit_Finale_2013.pdf (staženo: 15.12.2014). 
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pro poskytovatele sociálních služeb a pomoci sociálního začleňování.   Pro péči a zprostředkování 
péče pro (starší) lidi s psychickými onemocněními, které často ve stáří vznikají a přibývají, 
psychickými procesy a/nebo na základě neuropsychiatrických a organických onemocnění mozku, je 
odpovědná sociálně psychiatrická služba zdravotního ústavu. Pracovníci a pracovnice sociálně 
psychiatrických služeb informují rovněž o důchodech a zdravotním pojištění a dalších dávkách 
finanční podpory. Věcný obsah úředních jednání sahá až po poradenství ve zbavení svéprávnosti a 
stanovení osoby opatrovníka (Stav 2011)23 

Tabulka číslo 3: obecné zdravotní zabezpečení v zemském okrese Görlitz (stav roku 2011).24 

 

Z tabulky číslo 3 vyplývá, že v zemském okrese Görlitz je o mnoho méně lékařů na obyvatele, než je 
saský průměr. Avšak co se týče průřezového zabezpečení v oblasti všeobecného lékařství, v okrese je 
asi 240 praktických lékařů. V tom Görlitz přesahuje saský průměr, což znamená důležitý moment z 
hlediska poněkud lepší péče.25 

V zemském okrese Görlitz jsou následující klinická zařízení: Diakonický ústav EMMAUS v Niesky asi se 

100 lůžky a asi 4 tisíci případů za rok, Oberlausitzer Bergland se zařízeními v Žitavě a Ebersbach-
Neugersdorfu s 545 lůžky a asi 21 tisíci případů za rok, okresní nemocnice Weißwasser se 190 lůžky a 

asi 7 700 případy za rok, Maltézská nemocnice St. Carolus v Görlitz se 110 lůžky a asi 5 700 případy za 

rok, Ortopedické centrum Martin-Ulbrich-Haus v Rothenburgu s 90 lůžky a asi 2.500 případy za rok, 

Městská nemocnice v Görlitz s 567 lůžky a asi 22 400 případy za rok, jakož i Saská nemocnice pro 

psychiatrii, psychoterapii, psychosomatiku a neurologii v  Großschweidnitz  s 394 lůžky a 4 745 
případy za rok.26 Kromě toho existují v zemském okrese dvě lázeňská místa, a sice klimatické Lázně 

23 Viz http://www.statistik.sachsen.de/bevprog (staženo: 15.10.2014). 
24 Viz http://www.statistik.sachsen.de/bevprog/ (staženo: 15.10.2014). 
25https://de.local.yahoo.com/search.html;_ylt=AuXR79bcr9ZaP0UyjapeedgrfY85;_ylv=3?cs=&vid=&p=allgemei
nmedizin&poi=Landkreis+Gorlitz&yls-submit=Suche (staženo: 15.10.2014). 
26 Viz http://www.krankenhausregister-sachsen.de/runtime/cms.run/doc/Deutsch/5/proxy/dkv/Treffer.html 
(staženo: 17.10.2014). 
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Jonsdorf, které jsou vyhledávány pro dobrou kvalitu vzduchu 27 a Lázně Muskau s rašelinovými 

kúrami, termálními solemi a pramenem s obsahem vitriolu.28 Na obrázku číslo 4 uvádíme rozložení 

všech zdravotnických zařízení v zemském okrese Görlitz.29 

 

Obrázek číslo 4: 
Rozložení všech zdravotnických zařízení v zemském okrese Görlitz.30  

27 Viz http://www.jonsdorf.de/content/index.php?menuid=14 (staženo:  17.10.2014). 
28 Viz http://www.kurorte-und-heilbaeder.de/sachsen/bad-muskau.html (staženo:  17.10.2014). 
29 Viz http://www.s-p-b-fuehrer.de/htdocs/landSX/goerlitz2012/SXloeb-zittau/karte.html (staženo: 
17.10.2014). 
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Zdraví a dlouhý věk 

Aby se v zemském okrese prodloužila očekávaná délka života, došlo k zintenzivnění preventivních 

opatření, která zahrnují poradenství o výživě a pohybových aktivitách a obecnou podporu zdraví.  

Nejčastějšími příčinami úmrtí v zemském okrese Görlitz jsou stejně jako v Libereckém kraji nemoci 

krevního oběhu, následované zhoubnými nádory.31   

Podle článku 20 německé ústavy (Princip sociálního státu) musí místní samosprávy pečovat o lidskou 

existenci. K těmto povinnostem patří sociální služby a zabezpečení sociálního bydlení, integrované 

záchranné služby zdravotní péče a provozu nemocnic, důstojná péče o lidi s postižením a starší lidi. 32 
Zemský okres Görlitz v rámci integrovaného sociálního plánování počítá se zlepšením sociální ochrany 

bytí, stabilizací počtu obyvatel, zabezpečení inkluze, rovných příležitostí pro všechny občany, základní 

péče pro všechny ve všech společenských oblastech, dostupnost sociálních služeb a zlepšení její 

kvality.33 

Rozdíly v péči o seniory v Libereckém kraji a zemském okrese Görlitz  

Rozdíly v topografii a ekonomické situaci 

Kraj Liberec a zemský okres Görlitz jsou v mnoha směrech rozdílné.  Liberecký kraj je o třetinu větší a 
má 215 obcí, z toho 36 měst, zatímco v regionu Görlitz je jen 39 obcí, a z toho 14 měst.  Rovněž počet 

obyvatel v Libereckém kraji (438 594) je o 36 % vyšší než v zemském okrese Görlitz (284 790). Pouze 

hustota obyvatel je v obou krajích stejná a činí 135 obyvatel na km² (průměrná hustota obyvatelstva 

v ČR je 133 obyvatel na km², zatímco v SRN je to 236 obyvatel na km²). Oba regiony mají provinční 
charakter a nacházejí se v důsledku blízkosti hranice mimo hlavní centra obou států.   

V obou územích se nacházejí chráněné přírodní oblasti a památky s bohatstvím lesů, které příznivě 

ovlivňují zdravotní stav obyvatelstva.  Na základě ukončení povrchové těžby BKW Oberlausitz 

Hagenwerder vzniklo v opuštěných dolech na okraji Görlitz Bercdorfské jezero, které má pozitivní 
význam pro místní rekreaci. Po zrušení tepelné elektrárny v bezprostředním okolí Görlitz došlo k 

trvalému zlepšení ekologické situace, což mělo pozitivní vliv i na zlepšení kvality ovzduší v Libereckém 

kraji.   

Zemský okres Görlitz je svou polohou v Sasku na hranici s Polskem a Českem předurčen pro rozvoj 
německo-českých hospodářských vztahů, především v klíčových oblastech strojírenství, výroby 

plastů, skla a obnovitelné energie a pro vytváření společného bilaterálního hospodářského prostoru. 
Zemský okres Görlitz má nejdelší vnější hranici v Německu, a proto může již nyní profitovat z 

kontaktů s polskými a českými sousedy prostřednictvím vzájemné hospodářské spolupráce.   

Hrubá měsíční mzda je v Libereckém kraji asi o 35 % nižší než v Zemském okrese Görlitz. 

30 Zdroj: http://www.s-p-b-fuehrer.de/htdocs/landSX/goerlitz2012/SXloeb-zittau/karte.html (staženo: 
17.10.2014). 
31 Viz http://www.statistik.sachsen.de/download/100_Berichte-A/A_IV_3_j12_SN.pdf (staženo: 16.10.2014). 
32 Viz http://www.integrierte-sozialplanung.de/downloads/rahmenplan_isp.pdf (staženo: 16.10.2014). 
33 Viz http://www.integrierte-sozialplanung.de/downloads/rahmenplan_isp.pdf (staženo:  09.10.2014). 
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Stárnutí obyvatel a důchodový systém  

Počet obyvatel zemského okresu Görlitz ve srovnání s ostatními územími v Německu se drasticky 

snižuje.  Předpokládá se, že v roce 2025 bude žít v zemském kraji již jen 232 100 (varianta 1), 

respektive 226 100 lidí (varianta 2).  To odpovídá úbytku počtu obyvatel o 17,4 % ve srovnání s rokem 

2009 ve variantě 1 a 19,6 % ve variantě 2 (podle údajů Zemského statistického úřadu v Sasku z roku 

2010). Počet obyvatel v Libereckém kraji naproti tomu klesá velmi mírně, pouze o 4,4 %, takže 

zemský okres Görlitz zaznamenává oproti kraji Liberec masivní ztráty obyvatelstva. Navíc bude 

celkový úbytek obyvatel doprovázen jeho pokračujícím stárnutím, které bude v zemském okrese 
Görlitz nejvýraznější z celé SRN.    

Kupodivu i po tak dlouhé době po německém sjednocení jsou důchody v západním Německu nižší než 

ve východních zemích. Muži v Západním Německu dostávají průměrný měsíční starobní důchod ve 

výši 1 005 €, ženy dostávají jen 508 €. Ve východních zemích mají muži průměrný starobní důchod 

1.073 € a ženy 730 €.34  V libereckém kraji činí naproti tomu starobní důchody v přepočtu cca 414 € u 

žen a 505 € u mužů. Ekonomické rozdíly v oblasti mezd, ale i důchodů, jsou tím pádem značné.   

Na obou stranách hranice jsou lidé, kteří v pokročilém věku z nejrůznějších důvodů disponují jen 

velmi nízkým příjmem, a z toho důvodu jsou konfrontováni s chudobou ve stáří. Platí, že chudobou je 

ohrožen člověk, jehož příjem činí méně než 60 % ekvivalentního mediánu příjmu dané země a 
potažmo veškerého obyvatelstva evropských států. Podle údajů Statistického spolkového úřadu ve 

Wiesbadenu (Ältere Menschen in Deutschland und der EU, 2011) postihly kvóty ohrožení chudobou u 

obyvatel nad 65 let v Německu v roce 2008 15 %, zatímco v České republice jen 7 %. Nízká kvóta 

ohrožení chudobou však neznamená automaticky, že úroveň blahobytu v zemi je obzvlášť vysoká. 

Vypovídá pouze o tom, že srovnatelně menší část obyvatel v určité zemi žije pod národní hranicí 

ohrožení chudobou.  

Problém chudoby ve stáří by se mohl v obou zemích zostřit, neboť stoupá poměrné zastoupení 

příjemců důchodů a klesá poměrné zastoupení výdělečně činných osob.   

Služby pro seniory  

V obou krajích existuje u lidí vysoké povědomí o tom, co dělat pro zdraví, a také pohotový 

ošetřovatelský potenciál. Přesto vzniká důležitý požadavek na budoucí strukturu pomoci starším 

lidem, a sice posilovat potenciály vlastní iniciativy, vlastní odpovědnosti a vzájemné pomoci.  

Ve všech zemích EU nebyla šance na dlouhý život tak příznivá jako dnes: všude došlo v posledních 

desetiletích k prodloužení lidského věku, což na druhé straně zvyšuje nároky na péči. Přitom lze 

v blahobytné Evropě stále ještě pozorovat zřetelné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Očekávaný 

delší věk činil v roce 2009 u 65 letých mužů a žen 17,2 roky, v Čechách 15,1 let (Ältere Menschen in 

Deutschland und der EU, 2011).  

Zdá se, že v zemském okrese Görlitz ve srovnání s krajem Liberec je zajištění v oblasti péče lépe 

řízeno. Existuje více mobilních ošetřovatelských služeb a kromě toho více dobročinných spolků. 

V České republice je poskytování sociálních služeb řízeno státem, a tím jsou sociální služby často 

34 Viz (http://www.geldtipps.de/rente-pension-altersvorsorge/gesetzliche-rente/durchschnittliche-altersrente-
liegt-unter-760-euro (staženo:  30. 11.2014).   
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poskytovány státními institucemi. V zemském okrese Görlitz jsou poskytovateli sociálních služeb spíše 

církve a občanské iniciativy. V Německu je také, jak se zdá, financování sociálních služeb jednotnější a 

je řízeno transparentnějším způsobem, než je tomu v České republice.  

Diferencování sociálních služeb je v Německu, a tím i v zemském okrese Görlitz, dobře vybudováno a 
řízeno. Pro každou formu omezení ve stáří existují specifické nabídky pomoci. Tak jsou například 

rozmanité nabídky obecného sociálního poradenství, které vyhovují záměru nabídnout lidem velmi 

jednoduchou a přístupnou formu porady a doprovázení, pomoci a podpory. Podobně jako je tomu u 

principu domácích lékařů; v rámci systému pomoci zprostředkují poradny i specializované odborné 

služby, řídí a koordinují různé podpůrné poradenské sociální služby a opatření.   

Ambulantní pečovatelská služba podporuje osoby vyžadující péči a jejich příslušníky při ošetřování 

v domácím prostředí. Ambulantní péče umožňuje postiženým, navzdory nutnosti poskytování péče, 

zůstat ve svém důvěrně známém prostředí. Budování služeb v této oblasti v posledních letech 

mohutně posílilo, neboť ambulantní služby mají podle principu subsidiarity přednost před částečně 

stacionárními nebo stacionárními službami.  

Pod pojmem denní a noční ošetřovatelská služba (částečně stacionární ošetření) se rozumí časově 

omezená péče během dne v určitém zařízení. Přitom pečovatelská pokladna přebírá náklady na péči, 

náklady sociálního zaopatření a náklady medicinské ošetřovatelské péče. V tom jsou obsaženy i 

náklady na ranní a večerní transport do místa ošetřování a zpět do místa bydliště, které organizuje 

příslušné zařízení. 

Mnoho lidí vyžadujících péči (ve smyslu nároku na ošetření na péči) je odkázáno na stacionární péči 

jen po určitou dobu, především k zvládnutí krizových situací při domácí péči nebo přechodně 

v návaznosti na pobyt v nemocnici. Pro ně jsou určené krátkodobé pečovatelské pobyty 

v odpovídajících stacionárních zařízeních. Výše nákladů obnáší až 1 550 € za 4 týdny pobytu v jednom 

kalendářním roce.  Pečovatelská pokladna hradí nezbytné náhrady (péče o různé druhy omezení), 

nemohou-li se příbuzní starat o svého příslušníka kvůli dovolené nebo onemocnění. Tento nárok 

vzniká maximálně po dobu čtyř týdnů v roce. Není-li možná ani domácí, ani částečně stacionární 

péče, je zabezpečena pobytová péče.  

Největší nárůsty požadavků na péči jsou zvláště u těch skupin onemocnění, jimiž jsou často postiženi 

starší lidé: dá se očekávat, že výskyt onemocnění oběhového systému vzroste na více než 26 % a 

výskyt zhoubných nádorů  na 17 %. Na druhé straně ubyde v nemocnicích podíl mladších osob, které 

do nemocnice přicházejí kvůli těhotenství a porodům. (Statistický spolkový úřad, v bodu: Starší lidé 

v Německu a v zemích EU, 2011. str. 718).  

V budoucnu bude stále důležitější na základě demografických změn v obou regionech budovat síť jak 

zdravotní, tak ošetřovatelské péče. Tyto musejí být tím pádem silněji zakotveny v komunální politice.  

 

 
27 



 

Aktivní stáří 

Psychický vývoj osobnosti 

Než se jedinec stane seniorem, projde složitým individuálním osobnostním vývojem. Nehledě na 

individualitu osobnostního vývoje můžeme v tomto procesu nalézt obecně platnou zákonitost. Tou je 

prolínání předmětné a společenské vývojové linie. Ve vývojových etapách vždy jedna z nich 

dominuje, převládá. Při střídání převládající vývojové linie dochází k vývojovým zlomům s radikální 

přestavbou osobnosti a charakteru působení člověka na svět a jeho vnímání světa.  

Před porodem má ještě nenarozené dítě dominantní postavení „předspolečenské“ vývojové linie. 
Plod nerozumí obsahové stránce řeči, ale vnímá řeč a všechny další podněty okolního světa 

emocionálně.  Je důležité, aby v této vývojové fázi převažovaly pozitivní emoce a negativních bylo co 

nejméně, ideálně, aby nebyly žádné. Předmětná vývojová linie je v tomto období omezená pouze na 

vlastní pohyb. Prvním zřetelným vývojovým zlomem je narození dítěte. Dítě se po porodu náhle ocitá 

v suchu, chladu, nezvyklém jasu a musí samo dýchat, záhy je nuceno sát mléko a vyměšovat. Není 

divu, že se při této námaze stává dominantní předmětná vývojová linie. Dítě se postupně učí 

koncentrovat svoji pozornost na zvukové a zrakové podněty. Pro zdárný vývoj dětské psychiky 

v raném období života je velmi důležité závěsné barevné chrastítko vydávající zvuky při pohybu. Dítě 

do něho může strkat, poslouchat je a sledovat následky své pohybové činnosti.  Později, když začíná 
uchopovat předměty, by je mělo nahradit chrastítko uchopitelné dětskou rukou. 

V raném období se vše se vyvíjí závratným tempem. Souběžně s dovedností soustředění na výrazném 

zrakovém podnětu se dítě obvykle v rozmezí 3 – 5 týdnů svého věku naučí odlišovat obličej matky od 

ostatních obličejů, a když se matka objeví, bouřlivě na ni reaguje a usmívá se. Dochází k druhému 

vývojovému zlomu. V dominantním postavení se ocitá společenská vývojová linie, která nahradí až 

doposud dominantní předmětnou vývojovou linii. Dítě vyjadřuje emocionálně svoji potřebu 

k navázání sociálních kontaktů. Proto je v tomto období vedoucí činností emocionální kontakt 

s dospělými. Jeho absence se razantně projeví ve zpomalení psychického vývoje. Snaha o 

emocionální kontakt s dospělými se na konci období profiluje do aktivit zaměřených na získání 

pochvaly. Emoce dítěte doprovázejí postupně se rozvíjející samostatné pohyby a na ně navazující 
zvěstovatelé počátků řeči. Na konci prvního roku života dítě může rozumět 10 až 20 slovům a vyslovit 

a použít jedno až několik slov. Dítě si osvojuje zárodky norem mezilidských vztahů. 

Po jednom roce věku se do popředí dostává předmětná vývojová linie a vedoucí činností je 

předmětná hra. Nastupuje třetí vývojový zlom.  Narůstá nesoulad mezi potřebami v poznávání světa 

a chabými vlastními možnostmi. Vývojový zlom se projevuje silnými afektivními reakcemi na 

nepochopení ze strany dospělých nebo na jejich zákazy. Dítě se snaží stůj co stůj zvýšit míru své 

samostatnosti a je velice zaujato možností ovládat svět předmětů. Všichni jistě známe 

charakteristické „já sám“. Ve skutečnosti je toto „já sám“ vnějším výrazem vůle, podporované v této 
vývojové fázi slovem.  Na počátku tohoto období je nejdůležitější vznik autonomního dětského jazyka 

s mnohdy zcela odlišnou podobou od mateřštiny („haf – haf“ jako pes). Na konci období se objevuje 

snaha pochopit funkce předmětu. 
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Hygienické požadavky na pobyt dítěte v domácnosti a nároky na komfort a soukromí rodičů mezi 

druhým a třetím vývojovým zlomem vyhnaly malé dítě do dětského pokoje, z něhož se snaží přivolat 

jejich pozornost. Když se k této situaci ještě přidruží nerozhodná matka, neochotná brát odpovědnost 

za různá omezení dítěte, může v rodině vyrůstat malý tyran (Prekopová, 2009). Také skleníkový typ 

výchovy, kdy se k dítěti nepouštějí žádné životní nesnáze, štěstí nikomu nepřinese. Dítě je v raném 

období zvlášť citlivé na projevy lásky a musí jí být obklopeno. Láska však není zbožňování, neboť 

zbožňování je jednosměrný vztah, v němž zbožňující nemusí být zbožňovaným ani vnímán. Láska je 

vztah, který plane vzájemným dáváním.  

Po čtvrtém vývojovém zlomu před 

završením třetího roku života, se 

dominantní činností stává hra podle 

sociálních rolí. Dítě se začíná orientovat v 

sociálních normách mezilidských vztahů. 

Vyptává se a hledá argumenty pro své 

postoje. Po pátém vývojovém zlomu, 

v období 6 – 12 let, se do popředí dostává 

předmětná činnost v podobě získávání 

znalostí jako hlavní činnosti. Procesy 

vnímání, ukládání a zpracování informací 

se ukázňují vůlí.  Proto bylo toto období 

zvoleno též pro počátek povinné školní 

docházky. 

K šestému vývojovému zlomu dochází zhruba ve 12 letech věku. Pozorujeme další změnu, vedoucí 

činností je společenské osamostatnění. Člověk se stává samostatným účastníkem společenských 

vztahů a přestává vnímat sama sebe jako dítě. V prudce se rozvíjejících rozumových schopnostech se 

nejvíce posiluje schopnost modelovat svět. Dítě se může naučit samostatně logicky myslet, používat 

abstraktní pojmy a operovat s nimi. 

Sedmý vývojový zlom nastává přibližně v 18 letech. V rámci předmětné činnosti se dostává do 

popředí získání znalostí zaměřené na budoucí povolání. Ostatně v moderní době je toto období ve 

vyspělých zemích zaměřeno u značné části obyvatelstva na ukončení vysokoškolského vzdělání. 

K  osmému vývojovému zlomu dochází ve věkovém rozmezí 30 - 35 let. Do popředí činností se 

dostává společenský život. Člověk se stává zcela dospělým a měl by své vědomosti, materiální a 

duchovní hodnoty ve větší míře poskytovat, než je přijímat. V průběhu tohoto vývojového zlomu 

hledá osobnost své místo ve světě. 

Troufáme si tvrdit, že s odchodem do důchodu „na zasloužený odpočinek“ dochází k devátému 

vývojovému zlomu. O vývoji osobnosti po tomto zlomu toho ve skutečnosti víme málo. Senioři 

v tomto období bohužel poměrně často přestávají být těmi, kdo ve větší míře poskytuje své 

vědomosti, materiální a duchovní hodnoty, než těmi, kdo je přijímají. Ostatně o některých seniorech 

se zcela opodstatněně říkává, že zdětinští. Pro aktivní život seniorů je proto důležité, aby si zachovali 

možnost a schopnost materiální a duchovní hodnoty poskytovat ostatním. To je základ pro udržení 

dostatečně rozsáhlé zóny možného vývoje jejich osobnosti. 
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Zóna možného vývoje 

V teorii kognitivního vývoje u dětí definoval L. S. Vygotskij zónu nejbližšího vývoje35 jako stav 

dosažitelný dítětem s pomůckou poskytnutou dospělým (Vygotskij, 1983).  Na základě této představy 

vznikla teorie možného vývoje osobnosti reprezentované perspektivními cíli (Stehlík, 1984) a 
paradigmatu zóny možného vývoje psychiky i tělesné kondice (Stehlík, Němečková, & Landa, 2010). 
Předpokládáme, že paradigma zóny možného vývoje umožní pohlédnout novým způsobem na 

problematiku stárnutí, usnadní vyhledávání způsobů a prostředků zvyšujících kvalitu života seniorů a 

poslouží k jejich aktivizaci. 

Motivy jako předmětný obsah našich potřeb (Leontiev, 1978) mají osobnostní význam a podle něj 

tvoří v každém okamžiku našeho bdělého života dynamickou hierarchii. Také perspektivní cíle mají 

různý význam pro danou osobnost, podle kterého jsou, stejně jako motivy, uspořádány do hierarchie. 

Vzhledem k časové vzdálenosti tvoří perspektivní cíle pro aktuální hierarchii motivů zónu možného 

vývoje. Ta má různou intenzitu účinku na naše aktuální chování, podle toho nakolik je ve skutečnosti 
konkrétním člověkem realizována. Jsou lidé, kteří mají sice obsahově bohatou zónu možného vývoje, 

tedy hierarchii perspektivních cílů, jedná se však u nich o cíle pouze známé, nikoliv činné. Jsou to 

zpravidla různé fantazie a romantické představy, které se v jejich životě neuskutečňují. Zóna jejich 

možného vývoje u nich nevytváří reálný prostor pro rozvoj osobnosti. Naopak lidé s převážně činnou 

hierarchií perspektivních cílů tento prostor mají. Pro ně platí pravidlo zlaté střední cesty moudře 

prosazované rabínem Moše ben Maimonem (Moše ben Maimon, 2001).  Jsou-li perspektivní cíle 

příliš náročné, jejich nositel není schopen je naplňovat a jeho život často ztrácí smysl.  Jsou-li naopak 

cíle málo náročné, dochází k  degradaci osobnosti. To je právě past, do které mohou upadnout 

senioři, kteří přestali být vůči sobě nároční. 

Chystáme-li se vykonat něco, co je v rozporu s perspektivními cíli, nebo naopak nekonáme to, k čemu 

činné perspektivní cíle směřují, dojde k pomyslnému vnitřnímu zápasu mezi aktuální hierarchií 

motivů a hierarchií perspektivních cílů. Hierarchie perspektivních cílů zvítězí tehdy, jsou-li 
perspektivní cíle, vázané na tento rozpor, alespoň převážně činné a jejich osobnostní smysl je 

výraznější než osobnostní smysl motivu, který rozpornou činnost podnítil. V opačném případě, totiž 

jsou-li angažované perspektivní cíle převážně pouze známé nebo je jejich osobnostní smysl 

nedostatečný, máme sice špatný pocit, ale činnost podnícenou aktuální hierarchií motivů tak jako tak 

vykonáme. Naším perspektivním cílem je například přestat kouřit. Na to navazují i další perspektivní 

cíle, například ušetřit peníze. Aktuální hierarchie motivů nás podnítila, abychom si zapálili doutník. 

Jsou-li zmíněné perspektivní cíle činné a jejich osobnostní smysl je výraznější než osobnostní smysl 

činnost podněcujících motivů, doutník si nezapálíme. V opačné situaci budeme mít sice výčitky 

svědomí, ale zapálíme si. 

Vzhledem k tomu, že u seniorů vzrůstá pravděpodobnost vypuknutí choroby, věnují svému 

zdravotnímu stavu více pozornosti než jiné věkové skupiny obyvatelstva. Proto se velmi často 

zaobírají životním stylem. Dodržování správného životního stylu je zcela závislé na kvalitě hierarchie 

35 V české literatuře se často místo termínu zóna nejbližšího vývoje používá termín zóna proximálního vývoje, 
který je odvozen od anglického Zone of Proximal Development (ZPD). 
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perspektivních cílů. Čím větší je podíl činných perspektivních cílů, tím vyšší je šance na dodržování 

žádoucího životního stylu. 

Gerontagogika 

Gerontagogika je pedagogická disciplína zaměřená na cílovou skupinu seniorů. Jejím cílem je 

prostřednictvím výchovného a vzdělávacího působení na člověka jeho zdokonalování, tedy zlepšení 

jeho znalostí, dovedností a chování a též naučení se umění šťastného života.  

V teorii gerontagogiky jsou klíčové vztahy mezi aktivitou členů cílové skupiny a intenzitou jejich 

vedení ze strany učitele. Jedná se zejména o vzájemný respekt mezi ním a cílovou skupinou, včetně 
odstraňování bariér, které se mezi nimi mohou vytvořit. 

Aktivita členů cílové skupiny musí být úměrná jejich osobnostní zralosti, znalostem a dovednostem. 

Žádná cílová skupina nemůže být vedena tak, aby se její členové i skupina jako celek dostali do 
pasivního stavu, kdy nebudou projevovat žádnou inciativu. Nesmí se však také stát, aby aktivita členů 

skupiny a skupiny jako celku byla v rozporu s cíli, které učitel v každém konkrétním případě sleduje. 

Pro pochopení vyváženosti aktivity cílové skupiny a jejích členů vůči učiteli můžeme použít zásady 

platné pro T-skupiny36. Cílová skupina tvoří gestalt, který je víc než prostá suma působení jeho 

jednotlivých členů. Z toho vyplývá, že učitel musí skupinu dobře znát a správně aproximovat, jak se 

bude chovat. Zároveň však musí dobře znát jednotlivé členy skupiny, jejich postavení a funkce ve 

skupině. I když je skupina, s níž učitel pracuje, relativně malá a obvykle nečítá více než 40 členů, 

neznamená to, že se uvnitř této skupiny nevytvářejí podskupiny. Ty mohou být i velmi autonomní a 

jejich působení i vliv musí brát učitel v potaz. 

Vztah mezi skupinou a učitelem je určující pro proces i výsledek učení.  Čím více se bude dařit učiteli 
prosazovat svoji autoritu, tím bude skupina i její členové pasivnější. Je-li učitel vysoce autoritativní, 

ale skupina nebo někteří její členové jeho autoritu neakceptují, dochází k vytváření alternativních 

struktur a aktivit, které jsou v protikladu k gerontagogickým cílům.  

36 Hnutí T - skupin navazuje na základy, které pro ně vytvořil Kurt Lewin. Při jejich tvorbě se zabýval vlivem 
„efektu sociálního usnadnění“ odvozeného z pozorování, že cyklisté zvyšují svoji rychlost v přítomnosti dalších 
cyklistů (Triplett, 1897) při aplikacích své teorie psychologického pole na skupinovou dynamiku. Konstatoval 
zejména, že k většině rozhodujících změn v osobnostní orientaci dochází ve skupinách, na které je nutné 
pohlížet optikou celku (gestaltu). Proto považoval za potřebné, aby se lidé naučili vidět sami sebe takovými, 
jakými je vidí jejich okolí, a na základě toho nahradili své dezadaptivní osobnostní orientace produktivními 
způsoby chování (Lewin & Grabbe, 1945). Tato myšlenka byla prakticky využita poprvé v roce 1946 při přípravě 
byznysmenů a politiků na praktickou aplikaci Rooseveltova zákona o spravedlivém najímání do práce, přijatém 
v USA v roce 1938. Kromě Kurta Lewina přípravu řídili Leland Powers Bradford, Kenneth D. Benne a Ronald 
Lippit. V T-skupině by měl klient s pomocí skupinového gestaltu lépe poznat sám sebe, přestat se obávat, aby 
jeho psychiku poznali a chápali příslušníci členské skupiny, zlepšit své sebeovládání, být odpovědný za své 
skutky a zvýšit efektivitu svého výkonu. T-skupina se v procesu svého působení oprošťuje od diskriminačních a 
subordinačních bariér, směřuje k ryze demokratickému způsobu řízení a rozhodování a absolutní podpoře svých 
členů a učí se využívat všech výhod kooperace. V T-skupině dochází též ke zvýšení citlivosti vůči druhým lidem, 
a tím k zlepšení komunikace. Klíčovým faktorem T-skupin je jejich vnitřní dynamický proces. Lze říci, že fungují 
jako výukové laboratoře osobnosti. Při sledování činnosti T-skupin věnujeme pozornost zejména tomu, jak se 
vytvářejí skupinové normy, jak se rozděluje moc, kdo se s kým přátelí, jak se členové skupiny zajímají jeden o 
druhého, a jak se vzájemně hodnotí. 
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Pro optimalizaci gerontagogického procesu je důležitá reedukace, která analyzuje možnosti 

související se vzájemnou akceptací učitele a cílové skupiny a odstraňování bariér mezi nimi. 
Reedukace se musí zaměřovat nejen na znalosti a dovednosti, ale též na duchovní hodnoty, jejichž 

skutečným nositelem je příslušná společenská skupina. Z hlediska psychické stability a efektivity 

skupinového výkonu je nejdůležitější akceptace duchovních hodnot. Přijme-li subjekt 

gerontagogického působení nadindividuální a podstatnější kulturu skupiny, vykročí na cestu vedoucí 

k psychické stabilitě. Čím větší podíl členů skupiny respektuje a praktikuje její kulturu, tím je celá 

skupina konsolidovanější.  Konsolidovaná společenská skupina dokáže lépe podporovat své členy 

v nesnázích a bránit jejich zájmy. Při reedukaci dochází k úpravě kontroly chování, ke změně vnímání 

světa a k revizi hodnocení společnosti. Nový hodnotový systém musí při reedukaci zůstávat stále jako 

jeden celek (gestalt).  

Výklad je nutné diferencovat podle znalostí, získaných členy příslušné cílové skupin v dospělém věku, 

případně je podle zmíněného principu rozdělit a uskutečňovat pouze společná kolokvia.  Výuku je 

vhodné doplnit samostatnou četbou odpovídajících primárních zdrojů a literárních děl a též např. 

promítáním kvalitní filmové produkce obsahově korespondující s příslušným výkladem. 

Míra vzdělavatelnosti a míra vychovatelnosti seniorů je variabilní a závisí na předchozím vzdělání, 

zdravotním stavu a kulturním prostředí, z něhož senior pochází.   Důležitou roli hrají chyby a jejich 

hodnocení. Každý člověk se někdy dopustí chyby. Důležité je vědět, že nikdo nechybuje záměrně. 

Úmyslné chování, jehož výsledek není správný, není ve skutečnosti chybou, ale buď prosazováním 

vlastního názoru, nebo provokací. Když tedy učitel zjistí, že výsledek není správný, musí se snažit 

nejprve zjistit, jedná-li se o chybu nebo ne. Za chybu by neměl být nikdo kárán nebo trestán. Na 

chybu nejen upozorníme, ale poskytneme chybujícímu vysvětlení, proč chyboval, a jak by se měl 

napříště takových nebo jiných chyb vyvarovat. Častou příčinou chyb je nepozornost. Kromě 

nedostatečné motivace může být příčinou nepozornosti špatná znalost klíčových prvků, na něž se má 

pozornost soustředit, případně oslabení pozornosti v důsledku nepříznivých tělesných stavů, únavy či 

trémy.  

V gerontagogickém procesu musí najít způsoby jak klienty co nejčastěji chválit, aniž bychom 

vyvolávali dojem formální nezasloužené pochvaly. Aby ji skupina nebo její členové jako pochvalu 

skutečně vnímali, musí být za ní vždy viditelný výkon. Tresty u této věkové skupiny nepřipadají vůbec 

v úvahu. 

Čím je člověk aktivnější, tím více dychtí po vzdělání. Pasivní lidé se v mládí a dospělosti vymlouvají na 

různé příčiny, proč se nemohou nebo nemohli učit a ve stáří se odvolávají na to, že jsou již dost 

moudří na to, aby vzdělání potřebovali. To je samozřejmě chyba. Sami senioři se často domnívají, že 

jsou moudří už jen kvůli tomu, že prožili dlouhý život. Prožití dlouhého života samo o sobě však 

zdaleka neznamená, že se člověk stane moudrým. To nastává jen tehdy, když se něčemu naučil a 

z života se poučil. Ostatně na nezbytnost celoživotního vzdělávání dbali již židé i křesťané nabádající 

k celoživotnímu studiu posvátných textů. Také Platón konstatoval., že stáří samo o sobě nečiní 

z člověka tvora moudřejšího, a proto, že je vzdělávání nutné nejen v mládí, ale po celý lidský život 

(Platón, 1995). 
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V souladu s křesťanským přesvědčením nabádá Jan Ámos Komenský k tomu, aby se lidé vzdělávali po 

celý život.  Ve svém díle Pampaedia37 popisuje stáří jako školu přípravy na život věčný po smrti, která 

musí mít své speciální učitele, pravidla, vyučovací hodiny a úkoly, disciplínu, a jejímž smyslem je 

osobnostní zralost. Protože je stáří dovršením lidské činnosti, musí se této životní etapě věnovat 

zvýšená pozornost, zejména proto, aby předcházející život člověka a plody jeho práce nebyly 

zbytečné. Ve škole stáří se senioři musí učit tomu, aby chtěli a uměli využívat aktuální životní 

podmínky, aby se správně kochali plody svého života a nebáli se smrti (Komenský, 1948). 

Hermann Hesse38 nabádá seniory k tomu, aby měli rádi svůj život i ve stáří (Hesse, 2010). Úcta a láska 

k životu jsou nezbytné pro aktivní život ve stáří. Aktivní život spočívá v tom, že chci dosáhnout více, 

než aktuálně mohu.  

Senioři často trpí představami o nevratném úbytku jejich kognitivních schopností. Zejména se to týká 

paměti.   Praktickou demonstrací opaku v klidné a přátelské atmosféře tuto představu změňme na 

pozitivní. Vhodná jsou též paměťová a pozornostní cvičení, která nejen rozšíří možnosti zmíněných 

psychických funkcí, ale hlavně vytvoří u seniorů opodstatněný pocit sebedůvěry a uspokojení ze svých 

vlastních dovedností.  

Pozornost nejvíce ovlivňuje intenzita působení objektu pozornosti, zejména z hlediska možného 

nebezpečí, který objekt signalizuje nebo vyvolává. Dále je to míra odlišnosti objektů a intenzita 

motivace.  

U rozsahu pozornosti platí pravidlo 7 ± 2. Ale pozor, člověk dokáže sdružovat pozorované objekty a 

prvky své činnosti do smysluplně provázaných uskupení. Za jednotku pozornosti pak musíme brát 

uskupení, nikoliv jeho součásti. Týká se to například zapamatování čísel. Člověk si sice kvůli rozsahu 

pozornosti obvykle nemůže zapamatovat naráz víc než 9 čísel, avšak tato čísla mohou být jednotky, 

stovky nebo čísla šestimístná, případně i delší.  

Čím je rozsah pozornosti větší, tím je nižší její intenzita.  

Stálost pozornosti závisí na míře novosti a motivace. Čím je předmět neočekávanější a zajímavější, 

tím je stálost pozornosti delší. Naopak na fádních objektech a při nízké motivaci je stálost pozornosti 

kratší, někdy i rozptýlená. Je všeobecně známo, jak obtížné je dlouhodobě udržet pozornost při řízení 

dopravního prostředku na monotónní dálnici nebo železnici.  

Co se týče motivace, použijeme následující příklad. Divák, který navštíví sportovní utkání kvůli 

sportovnímu zážitku, bude věnovat převážnou část své pozornosti výkonu sportovců a jejich 

hodnocení. Soukromý detektiv, bude-li svoji práci vykonávat poctivě, bude sledovat chování diváků a 

o sportovním utkání samém jistě nemůže podat podrobnou informaci.  

Paměť rozlišujeme na krátkodobou a dlouhodobou, zprostředkovanou a bezprostřední. Krátkodobá 

paměť uchovává vše, čemu věnujeme pozornost. Předpokládá se, že pokud není její kapacita 

atakována novou informací, může se v ní zapamatované udržet až 30 vteřin. Věnujeme-li určité 

informaci delší pozornost než je nezbytné pro zachycení v krátkodobé paměti, může tato informace 

přejít do dlouhodobé paměti. Kvůli zmíněné podmínce si proto pamatujeme jen ty sny, jejichž obsahu 

37 Univerzální výchova a vzdělávání všech lidí bez ohledu na jakékoliv rozdíly a odlišnosti včetně věku. 
38 Německý básník, spisovatel a malíř (1877 – 1962). 
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jsme věnovali pozornost, protože jsme se z nich probudili. Pokud na sen dokážeme soustředit 

pozornost, můžeme si jej zapamatovat, přesněji řečeno „přeložit“ jej z krátkodobé do dlouhodobé 

paměti. 

Někteří se domnívají, že nedojde-li k organické poruše úložišť paměti, uchovává se v dlouhodobé 

paměti veškerá informace, která do ní byla uložena, a je pouze hůře nebo lépe přístupná pro 

reprodukování. Jiní předpokládají, že se za určitých podmínek může paměťová stopa narušit, aniž 

došlo k nevratné organické poruše úložišť paměti. Každopádně však všichni souhlasí s tím, že je 

zapamatované uloženo různým způsobem z hlediska snadnosti jeho reprodukovatelnosti.  Možnost 

pomoci si zapamatovat cokoliv při pomoci zprostředkujícího předmětu, například uzlu na kapesníku 

nebo zprostředkující představy, rozšiřuje možnosti naší paměti. Více o této podobě paměti a rozdílům 

mezi bezprostřední a zprostředkovanou pamětí najdete v kapitole Piktogramy. 

Společenské bariéry 

Svět lidí, kteří si svého života neváží, je naplněn množstvím bariér.  Lidského života si neváží nebo 

přestal vážit osamocený člověk, který žije sám nikoliv z přinucení, jako například vězeň na samotce, 

ale v důsledku vlastního rozhodnutí.  Také totalitní režimy se snaží udržet si svou moc ponoukáním 

k vytváření umělých bariér mezi lidmi. Aby to bylo ještě složitější, musíme též počítat s civilizačním 

důsledkem protikladu obecné úcty k životu a směřování ke stále větší individualitě v důsledku 

individualizace vědomí. Obecná úcta k životu bariéry boří, ale individualizace vědomí je buduje. 

Nebuďme proto domýšliví na svůj civilizovaný svět a nemysleme si, že jen technicky vyspělá kultura 

jako je ta naše současná, dokáže odstraňovat bariéry mezi lidmi. Tzv. přírodní národy začasté žily ve 

společenstvích vzájemné úcty a podpory prakticky bez jakýchkoliv společenských nebo technických 

bariér, pravda až do doby, kdy se začaly střetávat s jiným společenstvím a musely o svoji svébytnost 

bojovat. Naše současná globalizovaná kultura s deklarovaným ideálem míru bez válek je v tomto 

ohledu pokročilejší. 

Komunity  
 
Člověk touží po podpoře stejně smýšlejících osob, a proto je rád vidí kolem sebe. Vznikající komunity 

přitahují další členy, kterým pravidla a ideologie příslušné skupiny vyhovují. Někteří autoři se dokonce 

domnívají, že názory člověka, jeho mínění, postoje, předsudky, ale i jeho nálady jsou ovlivňovány 

především příslušností ke skupině, dokonce více než masovými sdělovacími prostředky. 
Mnohoznačného slova komunita užíváme jak pro malá společenství, tak i pro komunitu v širším 

významu obce. 

Aristoteles, který se v souvislosti s uspořádáním obce a státu zabýval zejména etikou v obci, považuje 

obec za soběstačné společenství rovných za účelem co nejlepšího života (Aristoteles, 2009). Vychází z 

předpokladu, že člověk musí žít v obci, neboť nemůže žít sám. 

V systematice Aristotelova myšlení je obec jako vyšší pojem nadřazena člověku. Spravedlnost podle 

Aristotela je jeden ze základních pojmů pro dobré uspořádání lidských vztahů v obci. Spravedlnost je 

nejdůležitější z ctností, protože se vztahuje ke druhému a je dobrem pro druhé. Stát není institucí, 

která by sloužila moci několika silných jedinců a jejich libovůli, nýbrž má zajistit rozumným a 

svobodným bytostem plný rozvoj mravního života (Aristoteles, 1996). 
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Co se týče veřejné správy, má funkci mocenskou – zastupuje stát prostřednictvím právního řádu, moc 

ochrannou – zabezpečuje pořádek ve státě a bezpečnost, organizační – organizuje instituce i 

záležitosti občanů, funkci regulační – usměrňuje řízení společnosti na principech tolerance, solidarity 

a politického pluralismu39 a slouží veřejnosti. 

Služba veřejnosti se realizuje mnoha způsoby. Zahrnuje oblast vzdělávání, veřejného zdraví, 

poradenství a informačního systému pro občany, pomoci a podpory osob se zdravotním postižením a 

lidí nacházejících se v nepříznivých sociálních situacích, organizování zájmových činností pro děti i 

seniory a ochranu životního prostředí.  Týká se i oblasti veřejné dopravy, výstavby sociálních bytů 

dobré kvality, ale s únosným nájemným, úpravy cest, zeleně a dalších veřejných prostor z hlediska 
hygieny, estetiky a bezpečnosti, zásobování vodou, energiemi, hospodařením s odpady, kanalizace, 

veřejného osvětlení, komunikačních technologií, ochrany před požáry a dalšími riziky při přírodních a 

průmyslových katastrofách, vytváření pracovních příležitostí, podpory rodin a péče o nejmladší 

generaci, oprav kulturních památek, podpory sportu a kulturních aktivit. Nikoliv všechna 

vyjmenované aktivity jsou součástí povinnosti obce ze zákona, občané však je od obce očekávají. 

Stojí za zamyšlení, kolik z těchto funkcí, u nás svázaných s veřejnou správou, mohou dělat sami 

občané nebo organizace, jejichž členové se v určitých činnostech realizují. V Čechách dají lidé spíše na 

„tatíčka stát“, který se o vše postará. Lidem žijícím v komunistickém režimu většinou vyhovovalo, že 

nemusí za nic nést odpovědnost. Na to, že je nikdo k odpovědnosti nevolá, si ochotně zvykli. 

K takovému způsobu života nabádali i svoje děti. Veřejné sdělení názoru nahrazovali vtipy a 

nadávkami. Dvojí život, na jedné straně na schůzích, poradách, oficiálních setkáních, v tisku a 

televizních zprávách, na druhé straně v soukromí, na setkání s důvěrnými přáteli nebo při sledování 

komedií s povolenými komiky, jen podtrhoval atmosféru švejkovství, osvojenou českým národem v 

obou světových válkách dvacátého století. Strach z vyzrazení dvojího života a udavačství vytvářel 
bariéry mezi rodinami. 

Svoboda a odpovědnost občanů je prvkem nejistým, instituce jsou jisté. Proto je u nás institucionální 

komunitní péče o starší generaci, která spoléhá na příbuzenské a sousedské vztahy a domácí péči, 

státem méně podporována než domovy důchodců a penziony pro seniory.  Zahraničí vlivy, které od 

roku 1989 pronikají prakticky do všech politik, s sebou nesou i posun v myšlení nejen specialistů na 

sociální péči, ale i veřejnosti. Dotazníkové akce u seniorů, prováděné v devadesátých letech, 

například ukázaly, že zhruba polovina starších obyvatel preferuje péči v domácím prostředí, zatímco 

39 Osvícený panovník císař Josef II. dal ve městech zřizovat nárožní hospody. Důvodem byla myšlenka, že lidé 

žijící v určitém společenství, obci, potřebují místo, kde se mohou setkávat, sdělovat si zážitky a vyjadřovat svá 

mínění. Tento systém fungoval vlastně až do období totality. Jedním z charakteristických znaků totalitních 

režimů je dbát na to, aby lidé byli zbaveni příležitosti vzájemně se informovat a sdílet své názory. Na začátku 50. 

let dvacátého století byla v hospůdkách zřizována „agitační střediska“, která příležitostně sloužila jako volební 

místnosti, k oslavám významných výročí a k domovním schůzím. To, co v současné době chápeme jako 

komunitu, bylo v předchozím režimu oděno v pojmy jako socialistický kolektiv, brigády socialistické práce, domy 

v socialistické péči nájemníků nebo akce „Z“, při nichž se na vesnicích budovaly samoobsluhy, kulturní domy a 

mateřské školy.  Akce „Z“ (zvelebování) byla v dobách komunistického režimu neplacená pracovní činnost 

obyvatel. Ačkoliv se jednalo o „dobrovolnou“ práci, byla účast na brigádách evidována a na občany byl vyvíjen 

určitý nátlak, aby se účastnili. Časem se akce „Z“ stala synonymem lajdáctví a nucené, nekvalitní práce pro 

obec.   
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druhá polovina si představuje prožívání seniorského věku v domovech pro seniory.40 Přes toto známé 

zjištění se plány regionů a obcí s ohledem na demografický vývoj soustřeďují více na investice do 

budov než na podporu domácí péče. Jak je vidět, zásadní rozpor v naší společnosti mezi přívrženci 

institucí a zastánci komunitní péče nemá vítěze.  

Jednou z palčivých otázek současnosti, které řeší veřejná správa na všech úrovních, je soužití 

bohatších a chudších, mladších a starších, zaměstnaných a nezaměstnaných, lidí zdravých a 

handicapovaných, příslušníků menšin a příslušníků většiny ve stejné lokalitě.   Obecně platí, že 

kumulace nežádoucích jevů nevede k tomu, že si „lidé se stejnými problémy si mezi sebou lépe 

rozumějí“. Naopak, lidé s různými kvalitami, zázemím, životními zkušenostmi a kulturou, kteří žijí 

blízko sebe, se vzájemně obohacují. Prostorová koncentrace chudých a znevýhodněných skupin má 

další negativní důsledky. Někteří experti uvádějí, že v některých případech tento „sociální mix“ 

generuje konflikty a napětí, spíše než sociální soudržnost. Ani tento spor nemá vítěze. Není však horší 

varianty bydlení, než segregace, která zvyšuje faktické I pocitové vyloučení obyvatel ze společnosti, je 

nákladná a přitom přináší situace, v nichž nepomáhají prakticky žádné strategie. Z tohoto hlediska ani 

soustřeďování seniorů do velkých celků, ať už v ústavech nebo v uzavřených areálech, není ideální. 

To, co ústavy mohou nabídnout, senioři často ani nepotřebují. Jsou-li vnímáni jako masa, jako cílová 

skupina, snadno může vést k jejich sociálnímu vyloučení, aniž si ti, kdo je „mají na starosti“ 

uvědomují, že dělají něco nespravedlivého.   

Na počátku 90. let dvacátého století bylo extrémně obtížné přejít z pojmů socialistického 

kolektivismu doprovázeného špiclováním a nátlakem, ke komunitě, která nabízela společného ducha, 

rovnost a sdílení, jinými slovy usilovat o společenství, v němž se lidé cítí komfortně, pomáhají si a 

mají příležitost rozvinout své přirozené schopnosti. Systém se přidržel principu paritního zastoupení 

politických stran v centrálních orgánech státní správy, radách a komisích s významnými 

rozhodovacími pravomocemi jako jediného možného. To mělo vliv na zpomalené uplatnění principu 

komunity, společenství lidí majících společný okruh potřeb a zájmů, kde společné zájmy v komunitě 

převládají nad zájmy stranickými a individuálními, aniž se přitom vylučuje rozmanitost charakteristik 

jejích příslušníků. Záleží zejména na tom, zda společenství obyvatel obce dokáže charakteristiky 

komunity aktivně naplnit, zda obyvatelé dokáží nejen od komunity dostávat, ale též komunitě něco 

dávat. Je pravda, že někteří lidé potřebují podporu a pomoc, aby byli schopni vést aktivní život. Prvek 

solidární podpory je v rámci komunity jedním z nejdůležitějších. Komunitu může tvořit jak obec, tak 

třeba spolek či farní společenství, pěvecký sbor, knihovna, sportovní klub, sdružení vlastníků jednotek 

nebo zaměstnanci podniku.  

S nástupem internetu, a zejména sociálních sítí, se interakce mezi lidmi, kteří sdílejí určité zájmy, čím 

dále, tím více omezují na distantní sdílení. Z tohoto druhu komunikace vypadávají momenty fyzického 

kontaktu s kulturou, životním prostředím, přírodou, rostlinami a zvířaty, byť se jejich fotografie na 

sociálních sítích vyskytují víc než často. Chybí pohled do očí, podání ruky, dotek; emoce jsou 

vyjadřovány zástupnými symboly. Konkrétní podpora, pomoc a spolupráce se uplatňují v reálném 

životě a virtuální komunita ji může usnadnit, nikoliv však nahradit. 

Lidé se svými rodinami, přáteli a sousedy vytvářejí přirozené komunity. K životu komunity patří místa, 

kde lidé bydlí, kam chodí nakupovat, kam chodí jejich děti do školy, kam si chodí půjčovat knížky, kde 

se scházejí po práci, kde mají možnost posilovat fyzickou kondici, tančit či sportovat. Kvalita jejich 

40 Dotazován soubor 1085 osob v roce 1998, metoda řízeného rozhovoru  (Bílá kniha v sociálních službách, 2003). 
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života záleží v tom, jak dobře se její jednotliví členové začlení do společných plánů, do společných 

iniciativ, do společného díla. Dobrým znamením bývá, že se lidé v komunitě vzájemně zdraví, že se 

setkávají a sdílejí rodinné i společenské události, dodržují místní tradice. Jsou ochotni i vykonávat 

určité činnosti dobrovolně. Jako vždy, i v tomto případě soudržnost vede nejen k dobré kvalitě života, 

ale též k vyšší prosperitě.  

V mimořádně tíživých a nečekaných situacích potřebuje člověk nejen pomoc odbornou, ale i lidskou, 

pocit blízkosti, sounáležitosti a porozumění. Při nesnázích v partnerských vztazích a výchově dětí má 

zapotřebí získání odstupu a rady pro optimální postup. Dostane-li se člověk do konfliktu se zákonem, 

potřebuje podporu a pomoc po odpykání trestu, aby jeho další život nepokračoval v kruhu nebo 

spirále další nezákonné činnosti. Vozíčkář po úrazu páteře potřebuje pomoc ze všech stran, aby mohl 

žít život relativně srovnatelný se svou existencí před úrazem, potřebuje rekvalifikaci a bezbariérové 

prostředí. Podobně tíživé situace vznikají při ztrátě zaměstnání, bydlení či při zadlužení. Tak se člověk 

stává klientem sociálních služeb. 

Podle toho, jak se s klientem v sociálních službách zachází, dojde buď k jeho dekompenzaci či 

kompenzaci. K dekompenzaci dochází v důsledku nepřiznání schopností, které klient má, a jeho 

odpovědnosti, potlačuje-li se jeho přirozená potřeba být užitečný a nebuduje se žádná zóna možného 

vývoje.  Kompenzaci naopak podporuje motivace k činnosti s poukazem na perspektivní cíle, využití 

klientových schopností, dovedností a zálib a vyvolávání a posilování pocitu užitečnosti. Nezáleží na 

tom, jde-li o sociální služby rezidenční, ambulantní či terénní, poskytovatelé sociálních služeb musí 

být pro komunikaci s lidmi náležitě vybaveni.  

Na lidi nelze hledět jen jako na pasivní příjemce služby. Pro dosažení dobrých výsledků je třeba 

spolupráce a konzultací, včetně postojů uživatelů k způsobu, jak jsou sociální služby modelovány. 

Vždyť různé úhly pohledu mohou nejlépe nalézt optimální řešení problému. Společný zájem musí 

převažovat. V otázce rovnosti jde zejména o přístup lidí k sociálním službám bez ohledu na jejich 

způsob života, vyznání, druh postižení, stáří či barvu pleti. Zajisté i přístup poskytovatelů služeb 

k veřejným zdrojům musí být rovný pro všechny, kdo vycházejí z prokazatelných potřeb komunity. Při 
očekávaných demografických změnách, jako je stárnutí obyvatelstva, mají komunity možnost vytvořit 

efektivní prostředí v dané oblasti pro a nejen pro seniory. Tak lze naplnit požadavky života ve 

známém prostředí, vznik i podporu formální a neformální péče. Jinou výzvu představuje celoživotní 

učení, kdy je vzata v úvahu potřeba člověka být užitečný a mít možnost dalšího vzdělávání pro 

nastoupení druhé I třetí profesní kariéry.  

Orientace na komunitu dává pružnější a přesnější odpověď na otázky potřeb komunity jako celku i 

jejích jednotlivých členů. V podmínkách „tady a teď“ jde například o uvědomění si preferencí 

komunity v otázkách rezidenční péče versus terénní služby, získání názorů v otázkách kácení městské 

zeleně versus vytváření stinných míst v lokalitě, budování rychlostních silnic proti cyklistickým 

stezkám, posilování financování užitečných služeb a odbourání těch, které se sice dokáží prosadit, ale 

potřebné nejsou. Podobně jako demokracie sama pohybuje se práce v komunitě často na hraně 

udržitelnosti v důsledku protichůdných názorů a egoistických zájmů. Pro sociální kontrolu a 

přehlednost ve zpětné vazbě má však tento způsob místní vlády nesporné výhody.  
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Diskriminace 

Podle pohledu současné evropské demokratické společnosti diskriminace41 omezuje nebo poškozuje 

základní lidská práva a svobody obsažená v Listině základních práv Evropské unie (Listina základních 

práv Evropské unie, 2010). Mimo jiné při ní dochází k nerovnému zacházení s lidmi v důsledku jejich 

věku, zdravotního postižení, víry, pohlaví, sexuální orientace, etnického původu, životního stylu, 

chudoby či bohatství, povolání apod. Nerovným zacházením je také diskriminace nepřímá, tj. 

obtěžování a navádění k diskriminaci. Diskriminace vždy ve společnosti vytváří bariéry.  

Po druhé světové válce získalo nerovné zacházení ve státech euroatlantické kultury42 více na 

významu. V tom se odrazila zkušenost rasových zákonů Třetí říše i jejich uvádění do praxe. 

Komunistická diktatura aplikovala třídní rozdělení společnosti a diferenciaci na ty, kdo politický 

systém schvalovali, případně k němu mlčeli, a ty, kdo proti němu protestovali i za cenu ohrožení své 

existence. Po pádech komunistických režimů v Evropě na konci minulého století se nejen rozšířil 

okruh států uznávajících hodnoty práv a svobod svých občanů, ale nerovné zacházení se stalo jak 
společensky nepřijatelné, tak i legislativně zakázané.  Stát má v demokratickém politickém zřízení 

vzhledem k diskriminaci důležité poslání. Stará se o to, aby k diskriminaci nedocházelo, nebo aby byla 

eliminována. Antidiskriminační zákony jsou v některých státech Evropské unie prioritně zaměřeny na 

diskriminaci na pracovním trhu, v jiných obsahují převážně prvky pozitivní diskriminace (tzv. 

„affirmative action“43). Součástí těchto zákonů jsou sankce zejména s pracovně-právními a finančními 

důsledky. Jedna věc jsou zákony, druhá jejich dodržování. Zvláště antidiskriminační zákony se 

v mnohých společnostech nedaří zcela dodržovat, nebo se hledají způsoby, jak je obejít. 

Diskriminační chování má různé podoby.  Patří k němu zesměšňování, vyhrožování, zastrašování, 

osobní útoky a jiné způsoby vyvolávání strachu, omezování osobní svobody, sociální mobility, 

možností rozvoje vlastní kultury, přístupu ke vzdělání apod. Diskriminace se projevuje nerovnými 

podmínkami na poli politickém, ekonomickém, právním a profesním. Při dlouhodobém působení a 

intenzivních projevech vede diskriminace k sociální degradaci, sociálnímu vyloučení nebo až k fyzické 

likvidaci osob, na něž je diskriminace namířena, tedy ke genocidě.   

V naší společnosti dochází k diskriminaci nejčastěji při přijímání do zaměstnání, v přístupu ke 

službám, bydlení a vzdělání. Majitelé firem a provozovatelé služeb se často domnívají, že mohou 

libovolně určovat podmínky s diskriminačním obsahem, a často ani netuší, že diskriminační jednání je 

nezákonné. 

U diskriminačního chování obecně platí pravidlo „vše, nebo nic“. Lidé diskriminační chování buď mají, 

nebo nemají. Ti, kdo myslí a jednají diskriminačně, jsou nesnášenliví vůči všem, kdo jsou „jiní“, ať je to 

jakkoliv absurdní. 

Diskriminace bývá bohužel často důsledkem nevhodné výchovy. Její podoby a způsoby se nekriticky 

přejímají od předchozí generace.  

41  Z latinského discriminare – oddělovat, rozlišovat. 
42 Teprve po pádu komunistických režimů na konci minulého století, se mohly k tomuto společenství připojit 
země, které se nacházely v sovětské zóně vlivu a od ostatního světa byly násilně odtrženy.  
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Diskriminaci zaměřenou na více parametrů nazýváme diskriminací kumulovanou. Starší lidé jsou 

například automaticky spojováni s potřebou konzumovat sociální služby, zabírat místa v tramvaji či 

být obětí při pomalém přechodu vozovky nebo při loupežném přepadení. Křehcí, nevýkonní, pomalí, 
vůči ostatním zranitelnější, a to jak po stránce zdravotní, tak zejména po stránce společenských 

vztahů. Tento obraz starší generace v naší společnosti existuje již dlouho. V básni Dědova mísa se 

diskriminačním smýšlením o seniorech již v 19. století zabývá český básník Jan Neruda (1998).  

Starší člověk bývá diskriminován zejména při jednání s úřady, v zařízeních sociální péče či 
v nemocnicích. Že má slevu na jízdném v prostředcích hromadné dopravy a při vstupu na výstavu, 

jeho situaci nijak zvlášť nezlepšuje, naopak právě to se může stát trnem v oku mladších generací. 

Nediskriminační chování vůči seniorům potřebuje novou tradici. Je pozoruhodné, jak se po 
uplynulých čtyřiceti letech totality vžila představa staršího člověka, žijícího v domově důchodců, jako 

normální jev. Dokonce se za normální považuje, že v domově důchodců žije člověk, který má děti, 

vnuky a přátele, profesi, koníčky a schopnosti, jaké mladší lidé mnohdy ani nemají.  

V posledních letech se na negativním hodnocení seniorů podílejí bohužel i média. Starší lidé jsou 

v sugestivních aktuálních reportážích televizních pořadů často prezentováni jako bezmocné „oběti“ 

nebo „tyranové“, zatímco jako „hrdinové“ se vynořují pouze z hlubin historie, která je dávno pryč.  

Zdravotní péče a zdravý životní styl prodlužují délku života. To však vyvolává nový společenský 

problém: zabezpečení dostatečné péče o seniory i v oblastech, z nichž se lidé v pracovně aktivním 

věku často stěhují za prací jinam, a jejich podíl v regionu klesá, jak je tomu například v zemském 

okrese Görlitz.    

Aktuálně dochází kvůli věku k diskriminaci seniorů relativně často. Společnost podléhá stále většímu 

vlivu informačních technologií, což vytváří dojem, že zkušenosti starších lidí nejsou potřebné.  

Diskriminace přináší svým lidem frustraci: pocit neužitečnosti, neoblíbenosti a zbytečnosti. 

Diskriminovaný člověk je často nedůvěřivý. Rezignuje a stáhne se do sebe, bývá zarputilý. Mnohdy je 

pak pro své okolí obtížný, až neúnosný. Po diskriminaci následuje segregace a vyloučení ze 

společnosti. Náklady na  opětovné  začlenění vyloučených jsou vždy vyšší než náklady spojené s 

prevencí vyloučení.  

Změna diskriminačních postojů musí nastat u všech generací, profesí, rodiny, obce, politiků. 

Hovoříme o nezbytné změně veřejného mínění. Není nic platné přijímat antidiskriminační zákony, 

jestliže je nedoprovází přesvědčení veřejnosti, že jsou správné, a že stojí za to je prosazovat. 

Přijmeme-li např. zákon, který stanoví právo seniora žít v domácím prostředí i tehdy, je-li nemocný či 

bezmocný, těžko se senior svého práva domůže, nebudou-li vytvořeny podmínky pro jeho uplatnění, 

a to právě včetně podmínek společenských. Proto je v tomto ohledu zapotřebí, aby se vždy dříve než 

se potřebné zákonné opatření přijme, vytvořilo prostředí, v němž se bude realizovat.  

Co se změnilo z ohledně diskriminace v České republice a ve Spolkové republice Německo v 

posledním čtvrtstoletí?  Jak je to se vztahem k Romům nebo přistěhovalcům? Přistěhovalci jsou 

všude na světě nejvíce ohroženou a nejvíce diskriminovanou skupinou. V České republice působí 

občanská sdružení, která se věnují sbližování různých kultur, podporují slabé v romské komunitě, 

zabývají se talentovanými dětmi z rodin zažívajících chudobu aj.   Na základě tlaku ze strany Evropské 

unie ubylo zvláštních (dnes speciálních) škol, v nichž dochází k segregaci výuky romských dětí, 
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vyrostla komunitní centra otevřená dětem ve volném čase ke sportu, doučování i praktickým 

dovednostem. Vztah k Romům v České republice je jako mozaika, s kamínky hladkými i hrubými, 

světlými jako radost a temnými jako zloba. Snažme se, aby těch hrubých a temných míst ubylo.   

Většina společnosti se vyrovnala s odlišnou sexuální orientací a respektuje ji. Jedním z mnoha důkazů 

bylo přijetí dlouho diskutovaného zákona o registrovaném partnerství ve Spolkové republice 

Německo v roce 2001 a v České republice v roce 2006. 

Diskriminace na základě pohlaví se asi poněkud zmírňuje. Například ještě na počátku 90. let minulého 

století dostával muž ve stejné pozici a přibližně za stejnou práci v České republice o 30 % vyšší plat 

než žena, ale v roce 2007 činil tento rozdíl již 25 %. Přesto Česká republika v poslední době znovu 

klesla v žebříčku hodnocení rovnoprávnosti žen ve společnosti a v pořadí 142 zemí obsadila 

podprůměrnou 96. příčku.44 Nejlépe si nadále stojí severoevropské země. Německo zaujalo 9. místo. 

Špatný výsledek Česka je dán především velkými mzdovými rozdíly mezi muži a ženami a také malým 

zastoupením žen v politice.  

Velký rozdíl nastal ve Spolkové republice Německo i v České republice v přístupu k lidem se 

zdravotním postižením. Jejich nároky považuje většina za legitimní; politikové se zasazují o 

vyrovnávání příležitostí k životu srovnatelnému s ostatní populací a diskriminace lidí se zdravotním 

postižením prakticky vymizela.  

Je známá věc, že bílí holubi s modrýma očima nosí potravu svým bílým holoubátkům s modrýma 

očima, a že v přírodě je vše zařízeno tak, aby druhy existovaly co nejdéle. I mnozí lidé se tak chovají. 

V lidské společnosti je to však zařízeno trochu jinak. Teprve když lidé překročí hranice dávání jen 

svému druhu a rozdávají i cizím, ne-vlastním, dostává se ke slovu humanita. Humanita, lidskost, 

lidství jako opak diskriminace označuje významný mravní princip založený na myšlence otevřeného, 

plnohodnotného vztahu člověka k člověku.  

Menšiny a většinová společnost 

V Evropě se sice stále více prosazuje pojem „multikulturní společnost“, avšak  evropocentrické 

vnímání světa je v ní příliš zakořeněno.  Multikultura znamená nejen toleranci vůči rozdílným 

kulturám uprostřed tradičního kulturního prostoru, nýbrž naprostý respekt vůči každé kultuře, která 

formuje lidský charakter, dávajíc přidanou hodnotu celému společenství. Tento nový fenomén 

v euroatlantické kultuře zavádí vedle tradičních kulturních hodnot pojem lidských práv a 

spravedlnosti pro všechny. Multikultura je cestou ke kultuře společenské integrace s životní filosofií 

tolerance. 

Pojem integrace, který nás v současnosti doprovází a stále více na nás naléhá, je vděčným námětem 

řady uměleckých děl. Za mnohé jmenujme film německého režiséra Fassbindera45 z roku 1973 „Angst 

essen Seele auf“. Název je vtipně přeložen do češtiny jako „Strach jíst duše“. Nemají se na mysli 

obavy z konzumace duší, ale že člověku, který se bojí, strach ujídá duši. To ve zmíněném filmu 

44 Viz http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/ (staženo: 22.11.2014). 
45 Rainer Werner Fassbinder (1945 – 1982), německý režisér, scenárista a herec.  
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konstatuje hlavní hrdina Ali, který emigroval z Maroka do Německa za výdělkem v době, kdy se 

německá společnost jen tak tak vymanila z hrozné bídy let poválečných.46  

Rainer Fassbinder v době, kdy ještě nemohlo být ani řeči o nediskriminačním chování vůči cizincům, 

geniálně vymezil problém kontaktu dvou zcela odlišných kultur. Film řešení nenabízí, jen přesně 

poukazuje na nezbytnost jisté vyváženosti mezi požadavky většinové kultury na přizpůsobení 

představitelů menšinových kultur a ponechání jim volného pole k její realizaci. 

Fassbinder nás ve svém poselství varuje, že plná realizace menšinové kultury v prostředí kultury 

většinové není kvůli zásadním odlišnostem možná. O radikálních rozdílech mezi kulturami a 

možnostech jejich řešení se zmiňuje také například Kurt Lewin (Lewin,  1936).  Když se nositelé 

menšinové kultury brání tlaku většinové kultury, přizpůsobují se, integrují se do většinové kultury. 

Jakmile se nositelé většinové kultury snaží cizincům ve všem vyjít vstříc, navracejí se tito ke svým 

kořenům a začínají konflikty dvou odlišných kultur.  

Nejlépe je tato situace patrná například již ve třetí generaci německých občanů turecké národnosti. 

Někteří z nich se dokonce odmítají naučit se německy, žijí ze státem stanovené sociální dávky pro 

chudé obyvatelstvo ve svérázných, vlastní iniciativou vytvořených ghettech a nenávidí vše, co není 

turecké. 

Jiná situace je ve vztazích romské menšiny a většinové společnosti v České republice. Nehledě na to, 

že uvnitř romské menšiny panuje rivalita mezi těmi, kdo jsou v České republice historicky pevně 

zakořeněni a začleněni, a těmi, kdo „přišli později“, mají odlišný životní styl a jiné kulturní návyky, 

většinové obyvatelstvo brání jejich integraci různými segregačními opatřeními jako je nerovný přístup 

ke vzdělání, bytová politika, přístup ke kvalitnímu zaměstnání apod., a to navzdory 

„antidiskriminačnímu zákonu“47, který takové chování vylučuje. Občanské iniciativy, které podporují 

rovný přístup k příslušníkům národnostních, rasových, gender a sexuálních menšin, jsou v otázce 

přístupu k Romům též rozpolceny. Cílem jedněch je „výchova“ Romů, cílem druhých jejich 

emancipace.  

Všeobecně se přijímá, že realizace multikulturní výchovy s tolerancí zvyků, tradice, kultury a jazyka je 

možná, avšak za podmínky výchovy pedagogů k rovnému přístupu ke všem dětem a vytváření 

prostředí, v němž se obě cílové skupiny cítí dobře. Vzhledem k nízké motivaci romských rodin pro 

vzdělání dětí se zavádějí např. předškolní třídy, rodiče jsou vybízeni k spolupráci se školou a realizuje 

se řada dalších opatření. Afirmativní akce48 na podporu vzdělávání romských dětí je možné 

46 Zcela náhodně začne Ali v cizině žít s Němkou, která je o hodně starší a stydí se za to, že je uklízečka. Oba si 
užijí mnoho ústrků ze strany německých spoluobčanů. Přichází krize, tlak ze strany domácího obyvatelstva nelze 
vydržet, a tu Fassbinder jako zkušený iluzionista posílá oba protagonisty na dovolenou. Po návratu se vše 
jakoby mávnutím kouzelného proutku mění. Všichni, i ti největší nenávistníci, jsou k nim milí. Mění se však i 
životní postoje Aliho. Pod tlakem cizí kultury se chová stále mile, bez jakýchkoliv náznaků selhání pracuje a 
podporuje svoji přítelkyni, odevzdává jí veškerý svůj výdělek a dokonce se s ní ožení. Když se tento tlak obrátí 
v přízeň společenského okolí, probudí se u Aliho jeho zasuté touhy po životě s  doteky jeho kultury. Touží po 
oblíbeném jídle, dynamičtějším pohlavním životě a kontaktu s Maročany v hospodě. Dosavadní idyla rodinného 
života s Němkou se hroutí. 
47 Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů 

(antidiskriminační zákon) č. 198/2009, Sb. 
48 Affirmatio - latinsky přisvědčení, přitakání, ujištění. Afirmativní akce z anglického affirmative action, česky 
rovné příležitosti, nediskriminace. 
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zpochybnit, avšak počty romských dětí ve zvláštních školách jsou alarmující. Stát, částečně pod vlivem 

tlaku nadnárodních organizací, se snaží situaci řešit, avšak překážkou je stereotypní přístup řady 

pedagogů, kteří jsou stále ještě pod vlivem postojů k „jiným“ dětem v socialistické minulosti.49 

 

Asi nejúčinnějším kritériem hodnocení kultur je jejich vztah k životu. Kultury, které si života neváží, 

naštěstí nemívají dlouhého trvání. Patří k nim například kultury totalitních režimů – nacismu, fašismu 
a komunismu, které pokládaly lidský život za pouhý prostředek k dosažení ideologických cílů, které 

měly jejich elitám a zejména vůdcům poskytnout až orgastické opíjení se mocí a slávou. 

Euroatlantická kultura, k níž se jako obyvatelé této země hlásíme, považuje život za něco dobrého, 

zvláště, je-li zároveň také dobrem naplněn. V současné společnosti blahobytu však stále více lidí trpí 

pocitem viny za vlastní existenci, jejíž příčiny nechápou a nedovedou si je vysvětlit. Přitom však věří, 

že je stále šance potkat náhodou na jedné z kafkovských chodeb neurčitosti pána, který je vysvobodí: 

“…prosí, aby ho ze staré cely, kterou nenávidí, dovedli do nové, kterou se teprve bude učit nenávidět. 

Přitom působí ještě zbytek víry, že při transportu půjde náhodou chodbou pán, pohlédne na vězně a 
řekne: ‚Toho již nezavírejte. Přijde ke mně‘.“ (Kafka, 1991, str. 8). 

Fenomén single 

Čím je menší skupina, tím více jsou její členové vzájemně závislí. V rodině jako malé skupině, založené 

na odhodlání muže a ženy sdílet společně svůj další život, je patrná velká sensitivita ve vztahu k  
partnerovi a přehlížení jeho chyb při zamilovanosti nebo naopak jejich zveličování v dlouhodobějším 

vztahu. K pozitivním stránkám patří vzájemná podpora, větší znalost a zpětná vazba. Konflikty 

49 Viz https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/pgps/ikvz/podkapitoly/b02romove/18.pdf. 
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v rodině vyvolává zejména frustrace z nesplněných představ, omezení osobní svobody, bariéry 

znemožňující únik z nepříjemných situací, neschopnost respektovat zájmy rodiny a jejích jednotlivých 

členů. (Lewin, 1940).  

Jestliže mezi první a druhou světovou válkou, tedy již v moderní době, bylo společné vedení 

domácnosti muže a ženy bez uzavření sňatku spíše výjimkou - dosvědčují to i hanlivá pojmenování 

„žít na hromádce“ “nebo „být spolu na psí knížku -, v postmoderní době50 se společný život 

nesezdaných párů stává běžným. Proto užíváme v textu termín rodina pro sociální skupinu muže a 

ženy, kteří vedou společnou domácnost a neúplná rodina pro sociální skupinu jednoho z rodičů a 

dětí. 

Je složité nalézt hranici mezi rozhodnutím zůstat sám a žít sám z přinucení, pod tlakem vnějších 

okolností. Rozhodující jsou v tomto ohledu dva parametry: subjektivní vnímání své vlastní atraktivity 

a vazba na původní rodinu, která již neexistuje nebo není ochotná jedince akceptovat a podporovat, a 

nespokojenost s jejím životním stylem.  

Člověk musí porovnat vnímání vlastní atraktivity s objektivní kvalitou, která náleží odpovídající 

společenské skupině. Čím je atraktivita vyšší, tím je jedinec aktivnější, a tím více pozornosti mu jeho 

členská společenská skupina a společnost jako celek věnuje. Hodnotí-li jedinec sám sebe odlišně od 

hodnocení skupiny, neodpovídá subjektivní vnímání vlastní atraktivity objektivnímu stavu. Ať už se 

jedná o nadhodnocování nebo podhodnocování, dochází k nezdarům jedince při výběru partnera. 

Pokud po nezdarech dochází ke korekci vnímání vlastní atraktivity, situace se může stabilizovat. 

Nedojde-li ke korekci, je vysoká pravděpodobnost, že domýšlivý nebo zakřiknutý jedinec zůstane 

single. Jedná se o nedobrovolný stav, který není doprovázen pocitem štěstí a navíc může být zatížen 

vysokou mírou autoagresivity. Její častou podobou je anorexie nebo bulimie. Se stárnutím přicházejí 

další obvyklé nevýhody života single jako je frustrace, osamění a izolace. 

Dobrovolným singlem se stává většinou člověk sobecký, zaujatý sám sebou. Štěstí tohoto člověka, 

opírající se pouze o vlastní prospěch, požitek a pohodlí, je velmi křehké a snadno se změní v opak. 

Život v rodině vyžaduje ustavičné dělení se, dávání a braní, vzájemnou službu, sdílení společných 

zážitků, ale také těžkostí, výměnu názorů, trénink tolerance a překonávání krizových stavů.  

 Na druhé straně doposud existují „svobodní mládenci“ a „staré panny“, kteří se rozhodnou zasvětit 

svůj život vyššímu poslání, např. vědě a výzkumu nebo službě Bohu a lidem. Za první republiky bylo 

běžné, že učitelky žily bez partnera, a to z toho důvodu, aby se příliš nevěnovaly svým vlastním dětem 

na úkor dětí, které jim byly svěřeny. 

Fenomén single má ještě jinou stránku. Častou příčinou úniku do pomyslné ulity single je mediální 

zdokonalování sexuální přitažlivosti celebrit působících v show byznysu a při nabízení módního zboží. 
Muži často trpí iluzí, že jejich žena by měla vypadat jako z obálky časopisu, ale nemají dosti 

prostředků, aby takovou ženu zaujali a zabezpečili ji.  Ženy sní o dobře vychovaném, úspěšném 

podnikateli s krásným tělem, oblečením a šlechetnou duší, ale potkávají zištné muže, kterým jde 

pouze o konzumaci jejich krásy, bez jakékoliv snahy o pochopení a ocenění jejich duševních 

vlastností. Ženy i muži vyhledávají často ve svazku s partnerem pohodlný život, aniž jsou ochotni nést 

odpovědnost za toho druhého. 

50 O rozmezí mezi moderní a postmoderní dobou pojednává historik Arnold J. Toynbee (Toynbee, 1987). 
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Proto v současném sociálním prostředí euroatlantické kultury stále ubývá párů toužících po uzavření 

manželského svazku s perspektivou jeho celoživotního dodržení. Alespoň jeden z partnerů ve většině 

rodin počítá s institutem rozvodu, mnoho manželství se vlastně uzavírá jakoby na zkoušku. Častější 

než manželství je partnerství. Zvyšuje se počet osob, které se veřejně hlásí k partnerství s osobou 

stejného pohlaví. Největší odlišností těchto svazků od heterosexuálních párů je absolutní beznaděj 

z hlediska zplození vlastních potomků. Posiluje se tím část společnosti, jejíž příslušníci sice žijí 

v partnerských vztazích, ale záměrně neuvažují o tom, že budou mít své vlastní děti. Mnohdy dochází 
k náhradě péče o děti přehnanou péčí o zvířata nebo dokonce o kybernetickou hračku51. Život bez 

potomků usnadňuje partnerské rozchody a zklamání z předcházejících svazků vhání jednotlivce do 

života single. Nepodaří-li se nechuť nebo neschopnost mít děti v budoucnu změnit, hrozí 

euroatlantické kultuře redukce jejího globálního vlivu, v extrémním případě i její zkáza. 

Zásadním handicapem single je absence zpětné vazby. Daleko méně často než při životě v partnerské 

dvojici nebo v rodině s dětmi mu někdo nastavuje zrcadlo, aby jej upozornil na nedostatky. Proto také 
singles své nedostatky méně vnímají.  

V poslední době se objevuje v médiích termín mingles52. Má se na mysli stav, kdy se partneři sice 

pravidelně setkávají, žijí však odděleně a každý vede svou vlastní domácnost. Je to tedy stav mezi 

úplnou nezávislostí single a trvalým partnerským vedením domácnosti. Starosvětsky nám zbývá 

doufat, že mingles nenahradí v naší kultuře rodinu.  

Samota 

Při působení samoty na jedince je rozhodující doba, po kterou se člověk v tomto stavu nachází. 
S krátkodobým osamocením se vyrovnává snáze, neboť má perspektivu, že dojde ke změně a samota 

pomine. Příkladem takového osamocení je například pobyt v nemocnici, o kterém pacient ví, že dříve 

nebo později skončí. Přesto je netrpělivý a naléhavě se dotazuje zdravotnického personálu, kdy už 

půjde domů. 

 Dlouhodobá samota si nárokuje lidské úvahy o své vlastní existenci buď ihned, nebo má plíživý 

charakter. V prvním případě se jedná například o výkon trestu. V druhém případě se člověk svou 
samotou nemusí poměrně dlouho zabývat, až jednoho dne zjistí, že o něj ostatní lidé projevují malý 

zájem. Nepíšou mu, nenavštěvují jej, ani mu netelefonují.  

Pocit samoty přepadává člověka stejně jako zákeřná choroba neočekávaně. Je to něco jako 

katastrofa, před níž nás nikdo dopředu nevaroval. Stejně jako při katastrofách, které se snáze snášejí, 

když je očekáváme a jsme připraveni jim čelit, snáší samotu lépe člověk, který je připraven na to, 

jakým způsobem se s ní vypořádá. Dlužno dodat, že do společenské izolace se snáze dostávají ti, kdo 

se v životě vyhýbají přátelským, ba dokonce i rodinným vazbám. Nejčastější příčinou jsou obavy 

jedince cokoliv dostávat, aby nemusel vracet, nebo stud za svoji jinakost, ať už objektivní nebo 

smyšlený. 

51 První takovou kybernetickou hračku, tamagoči, navrhla v roce 1996 japonská žena Aki Maita pro japonskou 
hračkářskou firmu Bandai. Hračka má displej, z něhož se postavička dožaduje péče analogické péči o domácí 
zvířátko. Při špatné péči tamagoči původně umíralo. To mělo často intenzivní negativní psychický dopad na děti 
i dospělé. Proto následně začala hračka reagovat na nedostatečnou péči zhoršením nálady.  
52 Jedná se o slovní hříčku. Výraz vznikl z anglického „married but single“ (vdaná/ženatý, ale svobodná/ý), ale 
slovo mingle znamená v angličtině též promíchat, přidružit se. 
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Samota vždy ubírá člověku síly a chuť do života, zhoršuje mu náladu, zdravotní stav, snižuje efektivitu 

jeho výkonu, dokonce oslabuje kontrolní mechanismy morálky a společenských norem. Pokud mu 

v tomto stavu nikdo nepomůže, nastává beznaděj a apatie. S tímto fenoménem se bohužel často 

setkáváme u osamělých seniorů.  

Dlouhodobá samota vtlačuje lidskou psychiku do úzkého okruhu sebe samé, a když je pak náhle 

přerušena, člověk neví, jak se má zachovat, jako když se ocitne ze tmy v prudkém světle.  

Osamocený člověk permanentně pociťuje opuštěnost, nepotřebnost, neužitečnost a ztrátu životní 

perspektivy. Proto je v této situaci tak důležitá pomoc zvnějšku. Musí být však poskytována 

přijatelným způsobem, aby ji člověk akceptoval a mohl se s její pomocí vymanit z okruhu svého 

izolovaného Já. Právě vytvoření podmínek, které člověku navrátí pocit užitečnosti a v euroatlantické 

kultuře znovuvybudování hierarchie perspektivních cílů, je v těchto situacích velmi efektivní. 

V době kolektivního vědomí s archaickým mýtem na počátku lidských dějin existovala jediná forma 

dlouhodobé samoty. Bylo to vyhnání z kmene, které v té době znamenalo jistou smrt. S nárůstem 

individualizace vědomí, vznikem monoteismu a zvláště po renesančním požadavku spočívajícím 

v tom, že člověk nepatří Bohu, ale sám sobě (Locke, 1965), dochází sice k zmírnění dopadů samoty 

v důsledku společenského vyloučení, ale společnost zatím nedokáže společenské vyloučení 

eliminovat. Kromě výše zmíněných vězňů k němu dochází například při odložení seniorů do zařízení, 

která příbuzní a přátelé navštěvují jen sporadicky, nebo při izolaci v cizí kultuře po dobrovolné, 

vynucené nebo násilné emigraci.  

Monoteismus přináší kromě jiného novinku – osamocenost Boha a obavy člověka z toho, aby jej Bůh 

neopustil. V této souvislosti si připomeňme zvolání Ježíše Krista na kříži: "Bože můj, Bože můj, proč jsi 

mě opustil?" (Bible, překlad 21. století, 2009; Mt 27,46). Pocit opuštěnosti Bohem věřící lidé velmi 

těžce snášejí. Vypovídají o tom například četná svědectví z koncentračních táborů. Také Matka 
Tereza, misionářka z Kalkaty, se ve své soukromé korespondenci zmiňuje o zkouškách své hluboké 

víry, pocitech prázdnoty a opuštěnosti, skutečné temné noci duše (Kolodiejchuk B. (ed.), 2008). 

Vzrůstající urbanizace v postrenesančním období, která dosáhla v 21. století olbřímích rozměrů53, 

vytvořila podmínky pro pocity samoty v důsledku izolace od přirozeného přírodního prostředí. Proti 

tomuto pocitu samoty lidé bojují snahou vycestovat z města do přírody nebo přinést si kousek 

přírody do svých městských obydlí. Mimo jiné také proto pěstují doma rostliny, pečují o městské 

zahrádky a chovají domácí zvířata. V případě seniorů považujeme za neetické bránit jim v kontaktu 
s přírodou např. kvůli zachování hygienických kritérií. 

V okruhu židokřesťanské kultury ponouká člověka nárůst individualizace vědomí, aby se stále 

naléhavěji tázal sám sebe na své místo v bytí. Po překročení renesanční hranice, kdy člověk přestává 

patřit Bohu a začíná patřit sám sobě, nacházejí občané oporu v tom, že patří státu, posléze politické 

straně nebo hnutí nebo dokonce noosféře54 a v současné post postmoderní době televizní obrazovce 

53 Nejméně 10 městských aglomerací na světě mělo v roce 2014 více než 20 miliónů obyvatel a lze 
předpokládat, že největší z nich tokijská aglomerace dosáhne brzy počtu 40 miliónů obyvatel. 
54 Toto vynesení vlastnictví člověka mimo jeho tělesnou schránu znovu otevřelo možné úvahy o tom, že jeho 
duše, tedy psychika, existuje též mimo jeho tělo, v našem pojetí na rozhraní konání o obkonávaného. Tak duše 
v lidských úvahách prodělala cestu od představ vázaných na kmenové společenství, jeho archaický mýtus a 
v něm prezentovaná božstva, k dočasné individuální existenci v těle a věčné společné existenci u 
monoteistického boha a v postrenesanční době k následnému návratu do těla s omezenou časovou existencí, 
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nebo přenosným komputerům s komunikační dovedností. Čím více je však občan myšlenkově a tím i 

osobnostně nezávislý, tím je pravděpodobnější, že mu jeho svět, v němž žije, bude připadat jako 
vězeňská kobka, z níž se snaží vymanit, aby „na svobodě“ pocítil celou tíži existenciální samoty, 

doprovázené pocity bezpříčinné viny, mistrně ztvárněné Franzem Kafkou například v románu Proces 

(Kafka, 1999). 

Osobní svoboda a pořádek 

Pouze duchovní hodnoty odolávají času s níže uvedeným omezením. Vše ostatní neživé, tedy 

například věci, jejich forma i obsah, času zcela podléhají, a s jeho nárůstem se míra jejich 

neuspořádanosti zvyšuje.  Kosmos55 směřuje k chaosu56.  Podle fyzikální terminologie tedy dochází k 

nárůstu „entropie“57. Čím je entropie vyšší, tím je svět neuspořádanější. Čím déle ponecháme byt 

neuklizený, tím je v něm více nepořádku.  

Pouze život po dobu své existence stále bojuje proti entropii, usiluje o zachování kosmu. Čím je živé 

složitější, tím více ovlivňuje své okolí, aby si zajistilo vlastní existenci.  Nejvíce se o zachování snaží 

člověk. Vyrábí, staví a buduje díla, která ho přežívají, a která mohou být k užitku jeho potomkům, a 
hlavně tvoří duchovní svět, jehož hodnoty samy o sobě zákonům entropie nepodléhají a existují tak 

dlouho, dokud je alespoň někdo schopen je pochopit nebo existuje naděje, že se takové stvoření 

objeví.  

Mohutné působení člověka na svět, přesahující dokonce dobu jeho fyzické existence, by nebylo 

možné bez uspořádání lidského bytí do společenských rámců. Proto hodnotí nesvobodu jako omezení 

svého rozhodování ve společnosti. 

Čím jsou vybudované struktury pro zachování kosmu rozsáhlejší, tím větší je prostor pro svobodné 

vyjádření lidské vůle.  

Snaha o zachování kosmu v historii lidstva stále vzrůstá a úkoly společnosti nabývají složitějších a 

odcizenějších forem. Proto se žádná společnost nevyhne přibývání represivních opatření, jimiž se 

snaží zvýšit jednotu konání svých členů při uskutečňování společných cílů. Nutí své občany 

odevzdávat v podobě daní část svého majetku a část své práce na realizaci těchto opatření. 

V moderních společnostech si musí občané navíc připlácet na zachování svého zdraví (zdravotní 

pojištění) a na dožití ve stáří (důchodové pojištění). 

Senioři Libereckého kraje a Svobodného státu Sasko zakusili na sobě sociální experiment 

komunistického režimu, který se dostal k moci revoluční cestou. Revoluce nastoluje chaos, který 

požírá statky vybudované před revolucí a uzavírá duchovní hodnoty do žalářů s nápisem NEPŘÍTEL. 
Snaží se tvořit nové duchovní hodnoty. To se jí však vždy dobře nedaří, jak to mohli pozorovat naši 

aby se nakonec v postmoderní době vysvobodila ke své vlastní existenci závislé na tělesném, avšak mimo lidské 
tělo. 
55 Řecky uspořádanost. 
56  Řecky „to chaos“ prvotní neuspořádanost. Prvotní stav světa, z něhož vznikl uspořádaný kosmos. V současné 
době se termín obecně vnímá jako neuspořádanost jako taková. 
57Termín entropie vznikl v lůně druhého termodynamického zákona, o jehož formulaci se ve druhé polovině 19. 
století nejvíce zasloužili Rudolph Clausius a William Thomson (Kuhn, 1978). Termín poté přebíraly další vědní 
obory: informatika, kybernetika, komunikační teorie, biologie, organizace řízení atd. Ustálil se výklad, že 
entropie je veličina, udávající míru neuspořádanosti systému. 
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senioři. Jak to však ve skutečnosti vnímají? Cítí se senioři z Libereckého kraje a Svobodného státu 
Sasko svobodnější než před rokem 1989? Na tyto otázku bychom rádi odpověděli v další etapě 

našeho monitorování stavu seniorů ve zmíněných regionech.   

V porevolučním období jsou lidé ochotni dobrovolně omezit své svobody, jsou-li motivováni 

vyhlídkou, že toto dočasné omezení povede k nápravě a posléze k zlepšení stavu ochrany proti 

působení chaosu. Když toto dočasné omezení k nápravě nevede, nastupuje zklamání, motivace se 

snižuje, společnost konzumuje více statků, než kolik je schopná vyprodukovat, a tato nerovnováha 

vede k  omezování svobody. Zvlášť patrná byla tato tragédie v komunistických režimech, které 

zoufale fabrikovaly lži o své úspěšnosti a skvělých perspektivách, aby zastřely bídu svých občanů. To 

se nedařilo a totalitní stát musel zesilovat míru represí a tudíž i omezení osobní svobody. Ve 

společnosti vzrůstal chaos, až dospěl k revolučnímu stavu a ukončení komunistických diktatur 

v Evropě. 

Čím více člověk bojuje proti chaosu, tím více zasahuje do prostředí a mění přírodu. Tím dochází 

k paradoxu, v jehož důsledku snižování chaosu v lidské společnosti zvyšuje chaos v přírodě. Člověk si 

tak připravuje neřešitelnou situaci. Zvyšování míry chaosu v přírodě vyžaduje stále intenzivnější 

protiopatření a k jejich dosažení stále razantnější využívání přírody. Tento šílený kolotoč se stále 

zrychluje a svoboda člověka je stále dráže vykupována nesvobodou zvířat a odpřírodněním přírody. 

Mezi člověkem a přírodou se vytvářejí mohutné bariéry. 

Lidé si tento problém sice uvědomují, ale kdo by chtěl obětovat část svého života ve prospěch 

přírody? Kdo by se nechtěl bránit energeticky náročnými hygienickými opatřeními proti infekčním 

chorobám, nebo snášet zimu, dehydrataci, dřinu, stálý strach kvůli přírodním nebezpečenstvím? Kdo 

by chtěl nechat své vlastní batole pár okamžiků ve vlhku plenek či zříci se cestování, rekreace 

v luxusních lokalitách, ploužit se pěšky nebo nepohodlným dopravním prostředkem, obávat se 

napadení divou zvěří? Kam až se nám podaří vystavět babylónskou věž, tento praobraz mohutné 

bariéry, současné globalizované kultury?  

Použité metody  

Dotazníky 

Obecně platí, že dotazníky by měly být co nejkratší, položené otázky jasné a jednoznačné, oproštěné 

od zbytečností. Otázky musí být formulovány tak, aby u klientů nevyvolávaly pohoršení a 

neohrožovaly jejich osobní důstojnost. Pouze při speciálních situacích, kdy klient vědomě souhlasí 

s tím, že bude konfrontován s extrémními situacemi, může být dotazník provokující. To se však jistě 

netýká cílové skupiny seniorů.  

V naší studii jsme použili demografický dotazník (příloha číslo 1), dotazník o zdravotním stavu (příloha 

číslo 2A) a dotazník pohybové aktivity (příloha číslo 3). Obsahové zaměření dotazníků umožnovalo, 

aby je senioři vyplnili v klidu doma před vyšetřením. Výsledky dotazování seniorů o jejich zdravotním 

stavu obsahuje příloha číslo 2B. 

Při osobním kontaktu s klientem není nutné, aby demografický dotazník obsahoval nejzákladnější 

údaje jako pohlaví a věk, které snadno zjistíme  při rozhovoru. U seniorů nás zajímá i rodinný stav, 
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způsob bydlení a místo pobytu, potomstvo, příjem, vzdělání, pracovní aktivita a frekvence 

společenských kontaktů.  Otázky pro různé sociální prostředí, například pro české a německé klienty 

se v některých případech mohou lišit. V našem případě se to týká příjmových pásem, která jsou kvůli 

různorodosti měn a velikosti příjmů v Čechách a v Sasku rozdílná.  

Dotazník o zdravotním stavu slouží lékaři k tomu, aby se rychleji orientoval ve zdravotním stavu 

klientů, mohl s některými podrobněji probrat jejich zdravotní potíže a užívané léky a případně omezit 

rozsah vyšetření, pokud by jeho absolvováním mohlo vzniknout riziko negativního ovlivnění 

zdravotního stavu. 

Pohybová aktivita nepochybně souvisí se zdravotním stavem a psychikou člověka.  Smyslem 

dotazníku pro určení Indexu pohybové aktivity je získání informací o pohybových aktivitách klienta 

v minulosti, současnosti včetně jeho zamýšlených aktivit v budoucnosti. Dotazník se týká typu a 

charakteru, resp. intenzity prováděných aktivit.  Důležitá je i informace o čase, který klient věnuje 
pohybovým aktivitám v týdnu. Dotazníkem také zjišťujeme správnost přizpůsobování pohybových 
aktivit seniorů funkčním specifikám organismu starších lidí.  

Popis speciálního dotazníku metodiky času uvádíme níže v příslušné kapitole. 

Měření tělesných parametrů 

Krevní tlak 

Krevní tlak je tlak krve na krevní cévy, srdeční komory a síně, který zabezpečuje látkovou výměnu skrz 
membrány kapilár v tkáních a tvorbu moči v ledvinách. Pro monitoring zdravotního stavu se využívá 

měření arteriálního tlaku krve ve velkých arteriích na paži nad loketním kloubem. Čím jsou artérie 

blíže k srdci, tím je tlak krve vyšší. 

Rozeznáváme tlak systolický, vznikající 

při vypuzování krve ze srdce, a tlak 
diastolický, vznikající při plnění srdečních 

komor. Z toho důvodu je systolický tlak 

vždy vyšší než tlak diastolický. Za 

fyziologicky normální se považují 

hodnoty systolického tlaku v rozmezí 100 

až 140 mm rtuťového sloupce a 

diastolického tlaku v rozmezí 60 až 90 

mm rtuťového sloupce58 naměřené v klidném stavu. Tyto hodnoty se zaznamenávají jako zlomek, 

například KT = 120/70 mm Hg. 

Stejně jako u jiných fyziologických parametrů jsou i hodnoty krevního tlaku individuální. Pro někoho 

je normální krevní tlak v klidu 110/60 mm Hg, pro jiného 130/80 mm Hg. Krevní tlak se zvyšuje při 

tělesném a psychickém úsilí, emocionální zátěži, ale také při změně polohy ze sedu a z lehu do stoje. 

Zvyšuje se během dne. U většiny lidí, kteří v noci pravidelně spí a nepracují, bývá krevní tlak nejnižší 

kolem druhé hodiny po půlnoci. Při tom jsou hodnoty diastolického krevního tlaku stabilnější než 

tlaku systolického. 

58 Ve fyzice se tato jednotka jmenuje torr. 
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Po dosažení dospělosti se dlouhodobé hodnoty krevního tlaku u zcela zdravých jedinců mění jen 

málo. Opouští se představa, že krevní tlak vzrůstá se stářím a spíše se přiznává, že je to v důsledku 

onemocnění, které stáří doprovázejí, zejména opotřebovaného stavu srdečně cévního systému nebo 

jeho chorob. 

Pro běžné měření krevního tlaku se nejčastěji používá kompresní manžeta a fonendoskop nebo 

mikrofon, umožňující zjišťovat vznik a zánik zvuků doprovázejících pohyb krve v artérii. Toto měření 

navrhl Korotkov, který již v roce 1905 zjistil, že je-li vnější tlak na artérii vyšší než diastolický, slyšíme 

zvuky, které mizí, jakmile je vnější tlak vyšší než systolický.  

Kompresní manžetu proto musíme napumpovat tak, aby byl její tlak vyšší než systolický, poté tlak 

v manžetě snižujeme a sledujeme, kdy se objeví první arteriální zvuky. Tuto hodnotu fixujeme jako 

systolický tlak. Při dalším snižování tlaku manžety zvuky v určitém okamžiku vymizí. Tuto hodnotu 

fixujeme jako tlak diastolický. Z běžných metod je tento způsob měření krevního tlaku 

nejspolehlivější. Proto, pořizujeme-li si domácí zařízení na automatické měření krevního tlaku, dbáme 

na to, aby jednou z registračních metod přístroje byla metoda Korotkova. 

Je dobré znát obvyklé hodnoty svého krevního tlaku, protože při jeho vysokých hodnotách 

(hypertenzi) nad 140/90 mm Hg se nadměrně zatěžují všechny orgány v lidském těle a naopak při 

jeho nízkých hodnotách (hypotenzi) pod 100/60 mm Hg jsou tkáně málo zásobeny živinami a 

kyslíkem. Krevní tlak v domácím prostředí si měříme zcela v klidu, nejlépe ráno po snídani v den, kdy 

nás neočekává nic těžkého. Po několika počátečních měřeních zjistíme, na které paži jsou hodnoty 

krevního tlaku extrémnější, a na této paži pak v měření pokračujeme. Nedohodneme-li se s lékařem 

jinak, není nutné měřit si krevní tlak každý den. Měření jednou týdně plně postačuje. Vykazuje-li 
krevní tlak vyšší nebo nižší hodnoty, tedy je-li alespoň v jedné z hodnot vyšší než 140/90 mm Hg nebo 

nižší než 100/60 mm Hg, určitě vyhledáme lékaře, abychom se s ním poradili o dalším postupu. To 

učiníme i tehdy, když si naměříme několikrát po sobě jiné hodnoty krevního tlaku, než na jaké jsme 

zvyklí. 

Krevní tlak je veličina velice citlivá na psychický stav. U některých lidí se může vyvinout tak zvaná 

reakce na manžetu nebo na bílý plášť. Proto, zjistíme-li hodnoty krevního tlaku, které jsou odlišné od 
hodnot fyziologických, změřme si krevní tlak opakovaně po pětiminutové pauze. Tlak naměřený 

podruhé považujeme za směrodatný. 

Maximální síla stisku ruky  

Maximální síla stisku ruky je značně ovlivněna geneticky.  Proto ji lze méně trénovat než vytrvalostní 

sportovní schopnosti.  Řada autorů spojuje hodnoty maximálního stisku ruky s  prognózou 

zdravotního stavu ve stáří (Rantanen & et al., 1999; 2003; Syddall & et al., 2003; Sasaki & et. al., 

2007; Taekema & et al., 2010; Sanderson & Scherbov, 2014). 

Pro zjištění maximálního stisku ruky nejprve jednoduchým testem určíme, která ruka je dominantní, 

zda je klient pravák nebo levák. Požádáme ho, aby při volném stoji u stěny ukázal, kam nejvýše 

dosáhne. Ruku, kterou při tom použije, považujeme za dominantní59. Maximální sílu stisku ruky 

měříme na obou rukou digitálním analyzátorem stisku ruky a prstů firmy MIE Medical Research 

59 Ve výjimečných případech použije klient obě ruce. V těchto případech do výsledku měření uvádíme vyšší 
hodnotu. 
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Ltd.60. Pro náš účel do výsledků měření zařazujeme pouze maximální stisk dominantní ruky. Klienta 

požádáme, aby uchopil ergometr a maximální možnou silou ho stiskl.  V tabulce číslo 4 uvádíme 

standardní hodnoty maximální síly stisku ruky převzaté z webových stránek Top and Sports61. 

Tabulka číslo 4: síla stisku ruky v kg 
 Muži Ženy 

Síla stisku 
Slabá Normální Silná Slabá Normální Silná 

Věk 
10-11 < 12.6 12.6-22.4 > 22.4 < 11.8 11.8-21.6 > 21.6 
12-13 < 19.4 19.4-31.2 > 31.2 < 14.6 14.6-24.4 > 24.4 
14-15 < 28.5 28.5-44.3 > 44.3 < 15.5 15.5-27.3 > 27.3 
16-17 < 32.6 32.6-52.4 > 52.4 < 17.2 17.2-29.0 > 29.0 
18-19 < 35.7 35.7-55.5 > 55.5 < 19.2 19.2-31.0 > 31.0 
20-24 < 36.8 36.8-56.6 > 56.6 < 21.5 21.5-35.3 > 35.3 
25-29 < 37.7 37.7-57.5 > 57.5 < 25.6 25.6-41.4 > 41.4 
30-34 < 36.0 36.0-55.8 > 55.8 < 21.5 21.5-35.3 > 35.3 
35-39 < 35.8 35.8-55.6 > 55.6 < 20.3 20.3-34.1 > 34.1 
40-44 < 35.5 35.5-55.3 > 55.3 < 18.9 18.9-32.7 > 32.7 
45-49 < 34.7 34.7-54.5 > 54.5 < 18.6 18.6-32.4 > 32.4 
50-54 < 32.9 32.9-50.7 > 50.7 < 18.1 18.1-31.9 > 31.9 
55-59 < 30.7 30.7-48.5 > 48.5 < 17.7 17.7-31.5 > 31.5 
60-64 < 30.2 30.2-48.0 > 48.0 < 17.2 17.2-31.0 > 31.0 
65-69 < 28.2 28.2-44.0 > 44.0 < 15.4 15.4-27.2 > 27.2 
70-99 < 21.3 21.3-35.1 > 35.1 < 14.7 14.7-24.5 > 24.5 

 

 

 

60 Viz http://www.mie-uk.com/pgripmyo/index.html (staženo: 12. 10. 2014). 
61 Viz http://www.topendsports.com/testing/norms/handgrip.htm (staženo: 12. 10. 2014). 
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Tělesná hmotnost 

Tělesná hmotnost je důležitým parametrem našeho zdravotního stavu. Rozlišujeme aktivní tělesnou 

hmotnost, což je naše celková hmotnost minus hmotnost tuku, která se pro přehlednost nazývá 

pasivní tělesná hmotnost. Orientačně lze říci, že u žen starších 55 let by neměla být aktivní tělesná 

hmotnost nižší než 65 % a u mužů 75 % celkové hmotnosti těla.  

Pro zjištění aktivní a pasivní tělesné hmotnosti jsme klienta zvážili a množství tuku v jeho těle změřili 

analyzátorem kompozice těla Olympia 3.3 od firmy Jawon Medical62.  Analyzátor pracuje na principu 

bioelektrické impedanční analýzy (BIA). Přístroj měří elektrické napětí elektrického proudu 

procházejícího lidským tělem a stanoví elektrický odpor. Mezi obsahem tuku v těle a velikostí 

elektrického odporu platí vztah přímé úměrnosti, tedy čím je obsah tuku v těle vyšší, tím je vyšší 

elektrický odpor. Přibližné měření obsahu tuku v těle můžeme provádět i jednodušším způsobem, 

speciálními elektronickými vahami, které pracují na podobném principu. 

Aktivní tělesnou hmotnost můžeme zvýšit různými druhy tělesných cvičení a vhodnými dietními 

opatřeními, kterými zvětšíme hmotnost našich kosterních svalů. Cvičení a vhodná dietní opatření 

naopak snižují pasivní tělesnou hmotnost, což je nanejvýš žádoucí zvláště pro seniory. Vždyť čím je 

poměr mezi aktivní a pasivní hmotností příznivější pro aktivní hmotnost, tím jsme pohyblivější, a tím 

méně zatěžujeme naše klouby, které bývají ve stáří často opotřebované a musíme proto jejich stavu 

věnovat zvýšenou pozornost.  

Míru zátěže při tělesných cvičeních a hlavně dietní opatření bychom měli vždy konzultovat s naším 
praktickým lékařem. Mnozí senioři se snaží utéci svému věku a vypadat mladší. Na tom není 

samozřejmě nic špatného a při rozumném přístupu je tato tendence pochopitelná. Nic se však nesmí 

přehánět. V souvislosti s tím je nezbytné upozornit na nebezpečí podvýživy. 

Mentální anorexie 

Člověk si potřeby vytváří v průběhu své činnosti. Týká se to jak potřeb původně pouze biologických, 

tak převzatých. Navíc si člověk může vytvořit potřeby zcela nové. Škála lidských potřeb je značně 

rozsáhlá. Předměty potřeb mají různý osobnostní význam, odpoutaný od jejich biologické hodnoty. 

Proto se jen u člověka můžeme setkat se zdraví škodlivým hubnutím, kdy hlad musí ustoupit 

představám o kráse a sexuálních preferencích. Na rozdíl od živočichů žijících ve volné přírodě není 

pro člověka důležitá míra biologického neuspokojení potřeby, ale to, jak velký osobnostní význam 

mají předměty této potřeby. Potřeba v jídle a jí odpovídající motivy se postupně transformují na 
potřebu a motivy namířené proti vitálním funkcím a destabilizující psychiku. Vzniká bulimie63  a 
mentální anorexie64. 

Mentální anorexie nejčastěji postihuje dospívající dívky ve věku 12 – 18 let, ale trpí jí ženy i dívky 

jiného věku, a také muži. Vzhledem ke zvýšenému riziku vzniku onemocnění ve starším věku je zvlášť 

nebezpečná pro seniory. Při mentální anorexii nejprve dochází k touze prezentovat se ve společnosti 

dokonalým, rozuměj velmi hubeným, tělem. Zvláště v postmoderní době zahlcené reklamou a 

62 Novější varianta přístroje 3.5. Plus viz http://www.jawon.com/reng/product/spec-olympia3.5Plus-body-
composition-analyzer.html (staženo: 15. 11. 2014).  
63 Latinsky bulimia nervosa. Bulimis – býčí hlad. 
64 Latinsky anorexia nervosa.  Anorexia z řeckého an – nedostatek, orexis – chuť. 
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mediální zábavou je snadné vybrat si vzor s dokonalým tělem a s podkožním tukem jen na 

„správných“ místech.  

S vybraným vzorem osobnosti začíná člověk hubnout, aby se mu vyrovnal. Zvláště ve společenských 

skupinách dospívajících dívek je hubnutí oceňováno pozitivně, jeho společenská podpora je však silná 

i v jiných společenských skupinách. S hubnutím často souvisí zájem o výběr a přípravu potravy, 

kuchyňské nádobí, potravinové ingredience, diety, vegetariánství, apod. 

Po určité době může nastat zlom, při kterém se potřeba jídla a s ní související motivy transformují do 

potřeby „nejídla“. Zpočátku toho nelze dost dobře dosáhnout, neboť organismus vydává signály 

hladu, které se obtížně opomíjejí.  Jelikož však jsou naše potřeby vytvořené, mohou se přetvořit i ve 

svůj opak. Zvláště snadno k tomu může dojít u osob, které mají snahu za každou cenu vyniknout, 

s čímž též koresponduje jejich stávající hierarchie motivů a jim odpovídající potřeby. K potřebě 

„nejídla“ se vytvoří motivy zaměřené na maximální omezení příjmu potravy. Je-li konzumace jídla 

vynucena, nastupuje úsilí o její co nejrychlejší odstranění z těla. Časté bývá permanentní užívání 

projímadel, také je obvyklé okamžité vyzvracení přijaté potravy na toaletě. Samozřejmostí je při tom 

pravidelné a vyčerpávající tělesné cvičení, sport a zejména pravidelné kontroly vlastní hmotnosti.  

Nehledě na vytvoření potřeby k „nejídlu“, je potřeba k jídlu velmi silná, v psychice hluboce 

zabudovaná, a jako stín potřebu k „nejídlu“ stále doprovází. Aby se tlak tohoto stínu zmírnil, vytvářejí 

se u osob trpících mentální anorexií poměrně často také motivy zaměřené na nakupování lahůdek, 

kuchyňského nádobí a složitou přípravu chutných a nazdobených jídel pro jiné lidi. Tyto motivy pak 

umožňují jakési symbolické uspokojení potřeby k jídlu. Zvláště starší ženy často trvají na tom, aby se 

jejich potomci při návštěvách přejídali výtvory z jejich kuchyně. 

Někteří klienti trpící mentální anorexií čas od času sklouzávají do stavu mentální bulimie. Jsou to 

právě epizody, kdy u nich dochází ke snížení autoregulace a potřeba „nejídla“ se navrací k potřebě 

jídla. Osobnost mentálního anorektika však není s tímto stavem spokojena a bojuje o znovunastolení 

silné autoregulace. Jakmile k tomu dojde, navrací se klient do stavu mentální anorexie. 

Někteří klienti naproti tomu trpí bulimií. Snědí kde co a stále nemají dost. Rizikovou skupinou pro 

vznik tohoto onemocnění jsou osoby s nízkou schopností autoregulace, nezvládající své osobní 

situace. Velmi riziková je skupina seniorů trpících nezájmem blízkých a společnosti. 

BMI 

BMI je zkratka slov Body Mass Index a vypočítává se podle vzorce BMI = hmotnost jedince v kg 
děleno výškou jedince v metrech na druhou. Index vytvořil ještě v 19. století belgický sociolog a 

statistik Lambert Adolph Jacques Quetelet. 

Podle Světové zdravotnické organizace WHO vypadají základní meze mezinárodní normy BMI pro 
dospělé65, jak jsou uvedeny v tabulce číslo 5. 

 

 

65 Dostupné na http://apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html 

 
52 

                                                           



Tabulka číslo 5: mezinárodní norma BMI pro dospělé 

Klasifikace Základní meze BMI 

Extrémní hubenost <16.00 
Mírná hubenost 16.00 - 16.99 

Štíhlost 17.00 - 18.49 
Normální stav 18.50 - 24.99 

Počínající obezita 25.00 - 29.99 
Mírná obezita ≥30.00 

Obezita prvního stupně 30.00 - 34.99 
Obezita druhého stupně 35.00 - 39.99 
Obezita třetího stupně ≥40.00 

Plicní ventilace 

Plicní ventilace je proudění vzduchu z plic a do plic. Z plic vzduch vydechujeme, tato fáze se nazývá 

exspirace a do plic jej vdechujeme, tato fáze se nazývá inspirace.  Pro měření charakteristik plicní 

ventilace používáme spirometr firmy CareFusion66. 

Klientovi zamezíme v dýchání nosem pomocí kolíčku a požádáme ho, aby ústy pevně obemkl náustek 

přístroje.  Dále klientovi dáme 

pokyn, aby se maximálně nadechl, 
poté co nejrychleji maximálně 

vydechl a hned na to ho společně 

s notným povzbuzováním 

„ještě…ještě“ žádáme o maximálně 

možné dovydechnutí. Spirometr 

při tom zaznamenává závislost 

změn objemu vdechovaného a 

vydechovaného vzduchu v čase. 

Pro hodnocení stavu dýchacího aparátu nás nejvíce zajímá vitální kapacita plic, což je součet objemu 

vzduchu vydechnutého při prvním výdechu a následujícím dovydechnutím.  Na základě empirických 

zkušeností byly vytvořeny rovnice pro výpočet očekávané vitální kapacity plic. 

Pro muže: (výška postavy x 5,2) - (0,029 x věk osoby v letech) - 3,20 

Pro ženy:  (výška postavy x 4,9) - (0,019 x věk osoby v letech) - 3,76. 

Větší vitální kapacita není příznakem zdravotních potíží. Za varující se považuje hodnota nižší než 80 
% očekávané vitální kapacity, která svědčí o špatné funkci plic nebo malého krevního oběhu. 

66 Viz http://www.carefusion.co.uk/medical-products/respiratory/cardio-pulmonary-diagnostics/pulmonary-
function-testing/spirometers/ (staženo: 7. 10. 2014). 
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Index tělesné kondice 

Z dlouholeté zkušenosti zejména z přípravy sportovců a příslušníků ozbrojených složek byl empiricky 

stanoven vzorec výpočtu indexu tělesné kondice. Tento index je mimo jiné použitelný pro doporučení 

tělesné aktivity optimálně využívající pro zdokonalení jedince jeho zónu možného tělesného vývoje. 

Klíčovým parametrem pro stanovení indexu tělesné kondice (ITK) je chodecký test (walk test). Osoba 

při něm co nejrychlejší chůzí překoná vzdálenost 2 km na rovném pohodlném terénu, nejlépe na 

běžeckém stadionu. Při obvyklé délce běžeckého stadionu 400 m ujde tuto vzdálenost tudíž 5x. Jinak 

je vyhovující odměřit vzdálenost 200 m a projít ji 10x.  Důležité je přesně změřit čas v minutách (M) a 

sekundách (S), za který klienti vzdálenost 2 km překonali. Nemáme-li k dispozici sporttester, změříme 

ihned po překonání zmíněné vzdálenosti počet srdečních tepů za 15 vteřin a vynásobíme jej 4, čímž 

získáme hodnotu tepové frekvence za minutu (TF). Jinak můžeme tuto hodnotu hned po výkonu 

snadno odečíst ze sporttesteru. 

Pro muže se pak vypočítá hodnota αm = (M x 11,6) + (S x 0,2) + (TF x 0,56).  

Pro ženy se vypočítá hodnota.   αf = (M x   8,5) + (S x 0,14) + (TF x 0,32). 

Dále potřebujeme znát hodnotu BMI, o které pojednává předcházející kapitola, a vypočítáme ji 

pro muže βm = BMI x 2,6 a 

pro ženy   βf = BMI x 1,1. 

Protože svůj věk (V) známe, máme již nyní dostatek údajů pro stanovení indexu tělesné kondice, 

který pro muže činí ITKm = 420 - {(αm + βm) - (V x 0,2)} a pro ženy ITKf = 304 - {(αm + βm) - (V x 0,4)}. 

V tabulce číslo 6 uvádíme návrhy pro vhodné pohybové aktivity při různých úrovních tělesné kondice. 

Tabulka číslo 6: vhodné pohybové aktivity při různorodých úrovních tělesné kondice. 

Index tělesné kondice ITK Úroveň tělesné kondice Vhodná pohybová aktivita 

Méně než 70 Velmi nízká Procházky a kondiční chůze 

70 - 89 Nízká Kondiční a severská chůze, jogging 

90 - 106 Průměrná Jogging, severská chůze  

107 - 130 Vyšší Kondiční běh 

130 a více vysoká Výkonnostní běh 

 

Kondiční chůze je rychlejší než běžná chůze, ale pomalejší než závodní chůze. Při kondiční chůzi se při 

ní alespoň jedna šlépěj dotýká země a naše tělo od pasu výše se nepohybuje. Postoj je vzpřímený, 

pohyby jsou klidné a uvolněné, s pokrčenými  pažemi v úhlu 900 energicky se pohybujícími podél těla. 

Ramena a ruce jsou uvolněné, ruce jsou lehce sevřené v pěst. Horní a dolní končetiny se pohybují 

v opačném směru, tedy, když horní končetina směřuje vpřed, dolní končetina směřuje vzad.  

Severská chůze (Nordic Walking) vznikla z potřeby skandinávských běžců na lyžích trénovat i v letních 

měsících. Když si vybavíme lyžaře na běžkách klasicky se pohybujícího se souběžnými lyžemi, máme 

dokonalou představu o tom, jak má správná severská chůze vypadat, pouze místo lyží chodíme a 

odrážíme se při tom speciálně k tomu určenými holemi. Jejich správná délka pro začátečníky je 68 % 
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výšky a pro pokročilé 66 % výšky. Nejprve našlapujeme na patu a poté na špičku nohy. Nohy jsou 

mírně pokrčené v kolenou, jedna ruka mírně ohnutá v lokti směřuje s hůlkou dopředu, druhá také 

s hůlkou směrem od pasu dopředu. 

S joggingem začínáme vždy pouze po odborné lékařské konzultaci! Jogging, česky běh poklusem, 

začínáme velmi pomalým poklusem po dobu asi 15 minut. Po týdnu této přípravy přidáváme vždy po 

3 dnech 5 minut běhu, až se dostaneme na úroveň 40 minut. V této zátěži běháme tak dlouho, dokud 

pravidelně nemáme při běhu žádné nepříjemné pocity. Poté přistoupíme k šestidennímu 

joggingovému cyklu, při němž první den běžíme 4 km, druhý den 2 km, třetí den neběžíme, pátý den 

běžíme 2 km a šestý den 4 km atd. Klusáme tak rychle, jak to našemu organismu vyhovuje. Při běhu 

poklusem se držíme zpříma. Ruce jsou zcela uvolněné, mírně ohnuté v lokti. Pro jogging je nezbytná 

vhodná obuv. 

S kondičním a výkonnostním během začínáme vždy pouze po odborné lékařské konzultaci! Tyto 

aktivity provádíme podle instrukcí kondičního respektive výkonnostního trenéra. 

Power test67 

Pro práci s cílovou skupinou seniorů jsme modifikovali Power test, který byl původně vytvořen pro 
cílovou skupinu příslušníků ozbrojených složek (Stehlík & al., 2008), kteří musí při výkonu své služby 

odolávat psychickým a tělesným zátěžím. Power test modeluje stupňující se psychickou a tělesnou 

zátěž a umožňuje souběžné monitorování tělesného a psychického výkonu při této zátěži. 

 Power test v modifikaci SENIOR68 sestává z: 

1. instruktážní přípravy; 
2. zácviku klienta pro používání klávesnice, řešení jednoduchých matematických úloh a přibližně 

stejnoměrného šlapání na bicyklovém ergometru v rozmezí 65 – 75 otáček za minutu; 
3. prvního testu psychické výkonnosti; 
4. testů výkonu na bicyklovém ergometru (viz tabulka číslo 7); 
5. druhého testu psychické výkonnosti; 
6. tříminutového postupného snižování zátěže na bicyklovém ergometru. 

Při instruktážní přípravě se klientovi při zátěži odpovídající výkonu 35 – 40 W na obrazovce počítače 

postupně objevují instrukce: 

1.  „Budete absolvovat zátěžový test se zvýšenými nároky na Vaši psychiku. Po dobu jeho 
přípravy a v jeho průběhu budeme sledovat Vaše fyziologické reakce. Nyní Vám připevníme 
měřící elektrody.“ 

2. „Pečlivě sledujte obrazovku. Postupně se na ní budou objevovat veškeré pokyny pro Vaši 
činnost. Nebudete-li si vědět rady, ptejte se.“ 

3. „Následujícím testem budeme měřit Vaši celkovou odolnost vůči stresu. Test hodnotí 
schopnost soustředění při fyzickém výkonu a samotný fyzický výkon. Test bude mít dvě části. 
Pokračujte stisknutím klávesy.“ 

4. „Po celou dobu testu budete udržovat stálé otáčky rotopedu. Po zvukovém signálu rotopedu 
se pomalu rozjeďte. Pokračujte stisknutím klávesy.“ 

67 Metodika je certifikována pro využití v rámci resortu Ministerstva obrany vnitřním rozkazem ředitele Sekce 
rozvoje druhů sil - operační sekce Ministerstva obrany číslo 9/10 ze dne 20. května 2010. 
68 Modifikaci provedli: Mgr. Aleš Tvrzník, Mgr. David Gerych, Ph. D. a Ing. Petr Stejskal. 
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5. „Otáčky rotopedu jsou znázorněny na sloupci vpravo. Udržujte sloupec v polovině výšky. Vaše 
tepová frekvence je na sloupci vlevo. Dole je zbývající čas do pokračování.“ 

6. „Nebudete-li dodržovat požadované otáčky rotopedu, upozorní Vás návěští v pravém horním 
rohu.“ 

7. „Za chvíli se na obrazovce objeví číselný čtverec a v něm jedno zvýrazněné číslo. Vaším 
úkolem bude stisknout co nejrychleji a přesně na klávesnici stejné tlačítko.“  

Při zácviku pro používání klávesnice a řešení jednoduchých matematických úloh se klient v souladu 
s instruktáží též snaží o udržení přibližně stejnoměrného šlapání na bicyklovém ergometru v rozmezí 

65 – 75 otáček za minutu. V této 
fázi zátěž odpovídá hodnotám 

výkonu při 100 tepech srdečního 
svalu za minutu, není však nižší 

než 35 W. 

Nejprve vidí klient na obrazovce 

počítače číselný čtverec číslic 1 až 

9 seřazených ve třech řadách 

vzestupně. Na zvýrazněné číslo 

reaguje stisknutím klávesy. O 

chybných reakcích je klient zřetelně informován v průběhu celého PT. Poté se číslice ve čtverci 

promíchávají, takže nekorespondují s původním rozložením klávesnice číslic 1 – 9 ve třech řadách. 

Klient opět reaguje na zvýrazněné číslo stisknutím klávesy se stejným číslem.  

Dále se na obrazovce objeví upozornění o matematických operacích: „Číslo, které se objeví na 

obrazovce v číselném čtverci, vynásobíte červeným číslem umístěným na obrazovce vpravo dole a na 

klávesnici zapíšete výsledné číslo“ a poté: „Konec násobení, nyní budete odečítat.“ 

V souladu s instrukcí klient stiskne 1 – 2 klávesnice vyjadřující matematický výsledek, celkem u 13 

násobení a dvou odečítání.  

Dopustí-li se klient při násobení 3 chyb, převádí se do modulu „učitelka“, z něhož se vymaní po 4 

správných řešeních. Nedosáhne-li uvedeného úspěchu do 5 minut, dále se netestuje.  

Vybočí-li z koridoru 65–75 otáček za minutu, je upozorněn vizuálně i zvukově. Klient, který se nenaučí 

rovnoměrně šlapat, se dále netestuje. 

Při prvním testu psychické výkonnosti je zátěž stejná jako při zácviku. Test trvá 3,5 minuty. Klient řeší 

celkem 32 úloh, z toho 9 násobení lehčích, 10 násobení těžších a 13 obtížných odečítání. 

Po prvním testu psychické výkonnosti následuje třístupňový test tělesného výkonu na bicyklovém 

ergometru při vzrůstající aproximované tepové frekvenci (viz tabulka číslo 7). Každá součást tohoto 

testu trvá při odpovídající tepové frekvenci 3 minuty. 

Následuje druhý test psychické výkonnosti. Zátěž se při něm vypočítá na základě aproximační křivky, 

tak, aby odpovídala 90 % výkonu při aproximované tepové frekvenci při třetím testu výkonu na 

bicyklovém ergometru. Trvá 3,5 minuty a klient v něm řeší stejný počet úloh o stejné obtížnosti jako 

v testu prvním. 
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Ve finále tříminutového postupného snižování zátěže na bicyklovém ergometru se klient ke konci 

testu dostává do zátěže odpovídající výkonu 35–40 W. 

Tabulka číslo 7: tři stupně vzrůstající aproximované tepové frekvence podle věku seniorů. 

Věk 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 

60 - 70 105 120 135 
70 - 75 100 115 130 
nad 75 95 110 125 

 

Biochemické vyšetření krve z kapilárního odběru 

Pro tento účel jsme použili biochemický analyzátor Arkray Spotchem EZ (SP-4430) a měřili jsme 

z kapilárního odběru krve obsah celkového cholesterolu (Total Cholesterol), HDL cholesterolu, 

triglyceridů (TG),  alaninaminotransferázy  (ALT nebo také GPT), aspartátaminotransferázy (AST nebo 

také GOT), močoviny (Blood Urea Nitrogen - BUN),  glukózy (Blood Glucose) a celkového bilirubinu 

(Total Bilirubin).  

Normální hodnota celkového cholesterolu v krvi se pohybuje v rozmezí 3,0 – 5,8 mmol/l. Zvýšené 

hodnoty mohou být ovlivněny dědičně nebo způsobeny špatnou životosprávou, zejména špatnou 

skladbou potravin a přejídáním. Mohou však také signalizovat onemocnění jater, ledvin, slinivky 

břišní nebo sníženou funkci štítné žlázy. Důležité je zjistit jaký podíl z celkového cholesterolu má 

„hodný“ HDL-c cholesterol, který zbavuje krev přebytečného cholesterolu a navrací ho zpět do jater, 

kde je změněn na neškodnou látku. Jeho normální hodnoty se pohybují v rozmezí 1,25 – 2,59 mmol/l. 

„Zlý“ LDL cholesterol se při hodnotách celkového cholesterolu vyšších než 5,8 mmol/l může usazovat 

v cévních stěnách, na nichž se pak tvoří sklerotické pláty zužující průměr cév a snižující jejich 

pružnost. Tím se znesnadňuje průtok krve cévami a značně se zvyšuje riziko srdečně cévních 

onemocnění, zejména infarktu myokardu a mozkové mrtvice.   

Triglyceridy mají normální hodnoty v rozmezí 0,85 – 1,95 mmol/l. Zvýšená hladina může svědčit o 

tom, že člověk trpí dnou, jindy signalizuje zvýšenou konzumaci etylalkoholu, onemocnění ledvinči 
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zánět pankreatu. Především však svědčí o možném kornatění tepen (ateroskleróze), které zvyšuje 

riziko infarktu myokardu a mozkové mrtvice. 

Opakovaně zjištěná hladina alaninaminotransferázy v krvi vyšší než 0,93 µkat/l svědčí o aktuální nebo 

prodělané chorobě jater a každopádně signalizuje jejich zhoršenou funkci, dále může signalizovat 

plicní embolii nebo infarkt myokardu. Hodnoty pod 0,12 µkat/l signalizují nedostatek vitaminu B6. 

Normální hodnoty aspartátaminotransferázy se uvádějí v rozmezí 0,08 – 0,77 μkat/l.  Hodnoty 

překračující tuto hladinu mohou svědčit o velké únavě, akutním nebo chronickém onemocnění jater 

nebo kosterního svalstva. Vyskytuje se též při po operaci srdce. Nižší hodnoty mohou svědčit o 

nedostatku vitaminu B6, ale také o odeznívajícím onemocnění srdce, jater nebo svalů. 

Močovina má u mužů normální hodnoty v rozmezí 2,8 - 8,0 mmol/l  a u žen  2,0 - 6,7 mmol/l. Snížená 

hodnota je běžná v těhotenství, jinak může svědčit o poruchách výživy nebo převodnění 
(hyperhydrataci) organismu. Zvýšená hodnota se objevuje u intenzivně trénujících sportovců, při 

selhání ledvin nebo uzávěru močových cest, dále pak při horečnatých stavech, infekčních chorobách, 

hladovění, pooperačních stavech a nádorových onemocněních. 

U glukózy se za normální se považují hodnoty 3,9 - 5,6 mmol/l. Hodnoty nižší indikují  hladovění nebo 

fyzické vyčerpání, v extrémních případech ohrožující život. Nejčastější příčinou zvýšené hladiny je 

cukrovka (diabetes mellitus). Trvale zvýšená hladina glukózy vede k nevratným poškozením cév, 

ledvin, očí, srdce a nervů. 

Celkový bilirubin se normálně pohybuje v rozmezí 2,0 – 17,0 µmol/l. Snížená hladina není ničím 

nebezpečná, zvýšená hladina indikuje jaterní onemocnění. 

Zapamatování 10 slov 

Smyslem testu Zapamatování 10 slov je zjistit schopnost bezprostřední reprodukce slov a jejich 

vybavení se zhruba jednohodinovou prodlevou, vyplněnou jiným psychologickým vyšetřením.  

Administrátor má při aplikaci testu Zapamatování 10 slov před sebou tabulku číslo 8, do které 

zaznamenává pořadí reprodukce slov, chyby a nepřesnosti klienta, přibližné doby latence mezi 

reprodukovanými slovy a komentáře klienta. Kde je to možné, používá při záznamu zkratky. Dobu 

latence zaznamenává čárkami (4 a 5. přeškrtnutá), kde jedna čárka odpovídá přibližně 10 vteřinám. 

Protokol má velikost listu A4 a je orientovaný horizontálně. Administrátor do něj zapisuje tak, aby 

klient nemohl jeho zápisy číst. Test začíná instrukcí v klasické podobě: „Přečtu vám 10 slov, 

poslouchejte pozorně.  Jakmile přestanu číst, ihned začněte opakovat všechna slova, která jste 

sizapamatoval(a). Slova můžete opakovat v libovolném pořadí, na pořadí slov nezáleží. Rozumíte 

tomu?“ (Rubinštejn, 1999, s. 133 - volný překlad do češtiny M. S.)69.  Z naší praxe vyplynulo, že 

někteří klienti si nejsou zcela jisti, zda je předčítání slov ukončeno; proto jsme tuto instrukci doplnili 

následujícím způsobem: „Přečtu vám 10 slov, poslouchejte pozorně. Až přestanu číst, zvednu levou 

ruku a vy hned začněte opakovat všechna slova, která jste si zapamatoval(a). Slova můžete opakovat 

v libovolném pořadí, na pořadí slov nezáleží. Rozumíte tomu?“ 

69 Zde i dále znamená zkratka „M.S.“ Miloslav Stehlík 
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Před začátkem testování odpovíme na všechny klientovy otázky. Přečteme zřetelně emočně 

nezabarveným hlasem 10 slov, mezi jednotlivými slovy děláme krátké, přibližně stejně dlouhé pauzy. 

Po první klientově reprodukci pokračujeme instrukcí: „Znovu vám přečtu stejná slova. Po přečtení je 

opět opakujte. Opakujete všechna slova, která jste opakoval(a) minule, i ta, na která jste si minule 

nemohl(a) vzpomenout. Všechna slova dohromady v libovolném pořadí.“ (Rubinštejn, 1999, s. 133 - 
volný překlad do češtiny M. S.). 

Tabulka číslo 8: test Zapamatování 10 slov70 
 
Opakování LES CHLÉB OKNO STŮL VODA BRATR KŮŇ JEHLA  MED OHEŇ 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

Po hodině           

 
 
Po druhé klientově reprodukci administrátor pouze oznámí: „ještě jednou.“ Procedura se opakuje, 

dokud klient nereprodukuje všech 10 slov, avšak ne více než desetkrát. Na závěr této první části testu 

administrátor klientovi poděkuje a pozitivně ohodnotí jeho výkon.  

Zhruba po hodině vyplněné jinou činností se administrátor zeptá: „Pamatujete si ještě těch deset 

slov, která jsme si říkali na začátku? Zopakujte je, prosím.“ Reprodukci slov klientem administrátor 

zaznamená. 

Piktogramy71 

Metodika byla navržena Vygotským a Lurijou a integrována do neuropsychologického vyšetření, 

zaměřeného na zjišťování lokalizace, rozsahu a původu poškození mozku (Lurija, 1969). Její klasickou 

variantu (Rubinštejn, 1999) jsme modifikovali pro účely výzkumu poruch myšlení u pacientů 

strádajících schizofrenní psychózou (Stehlík & Ordabajeva, 1987). Z této modifikace jsme při jejím 

70 Podle (Rubinštejn, 1999, s.134, překlad do češtiny M.S.). V publikaci je omylem uvedeno 11 slov, vynechali 
jsme předposlední slovo „houba“) 
71 Piktogramy jsou součástí Metodiky výběru vojáků nasazovaných pro řešení asymetrických hrozeb, která byla 
certifikována k užití v rámci resortu Ministerstva obrany v jeho věstníku číslo 22 ze dne 29. listopadu 2012.  
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využití vycházeli. V klasické variantě se klientů dotazovali po nakreslení každého obrázku, jak a čím 

jim obrázek pomůže k tomu, aby si slovo dobře zapamatovali. Modifikace spočívá v tom, že klienti 

byli dotazováni až po nakreslení všech piktogramů, což kromě jiného razantně snižuje případné 

napětí a nedůvěřivost klientů během vyšetření. Uvedená modifikace odpovídá paradigmatu 

kvalitativního hodnocení při individuálním přístupu ke klientovi (Zeigarnik, 1986). Chersonský a Bažin 

používají Metodiku piktogramů především pro diagnostiku v oblasti psychopatologie a snaží se o její 

kvantitativní formalizaci (1984). Tuto snahu respektujeme, ale v našich výzkumech ani aplikacích ji 

nepoužíváme. Zároveň se domníváme, že je tato metoda využitelná také pro diagnostiku psychických 

rysů i u psychicky zdravých jedinců (Němečková & Stehlík, 2011), a že je též použitelná pro 

skupinovou administraci (Stehlík, Němečková, & Kosina, 2011). Toho jsme využili ve stávajícím 

výzkumu.  

Při hodnocení Metodiky piktogramů se posuzuje kapacita zprostředkované paměti, schopnost 

abstrakce a projektivní význam klientovy produkce. U psychicky zdravých lidí s alespoň průměrným 

intelektem, lze hodnotit projektivní význam produkce klienta samostatně.  

Administrátor se s klienty nachází v dobře osvětlené místnosti se stoly a židlemi ve frontálním 

školním uspořádání. Klienti sedí.  Administrátor v průběhu instruktáže a dle potřeby stojí nebo chodí, 

jinak také sedí. Před 

započetím administrace si 

administrátor zaznamená 

rozsazení klientů a v jejím 

průběhu poznamenává do 

bloku s tvrdou podložkou 

dotazy klientů, jejich 

chování a tempo práce. 

Klient má před sebou arch 

bílého nelinkovaného 

papíru formátu A4 a tužku 

tvrdosti HB. Na stole 

administrátora leží ještě malá zásoba čistých papírů a několik náhradních tužek. Souběžně je možné 

takovým způsobem vyšetřit maximálně 15 klientů. Je-li jejich počet větší než 7, musí mít 

administrátor k dispozici asistenta, s nímž si úlohy vyplývající z administrování testu předem rozdělí. 

Asistent má též k dispozici záznam rozsazení klientů a blok s tvrdou podložkou na záznamy. 

Před započetím vyšetření klienti poznamenají na své archy papíru jméno a příjmení nebo PIN. Totéž 

udělají na následně vyplňované tabulce. 

Instrukce: „Nyní si vyzkoušíme vaši intelektuální paměť. Budu vám říkat slova a sousloví a vaším 

úkolem bude tato slova a sousloví si zapamatovat. Protože jich je hodně, budete si ke slovům či 

souslovím kreslit obrázky tak, abyste si podle nich tato slova či sousloví zapamatoval/a. Můžete 

kreslit, co chcete, jak velké chcete, ale nesmíte si nic psát.“   

V tabulce číslo 9 uvádíme  nejčastější dotazy klientů v průběhu vyšetření a doporučené reakce 

administrátora. 
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Tabulka číslo 9: nejčastější dotazy klientů a doporučené reakce administrátora. 
Klient Administrátor 

Neumím kreslit Nevadí, důležité je, abyste si podle vašeho obrázku slovo 
nebo sousloví dobře zapamatoval 

Mohu psát číslice? Číslicemi si můžete označit pouze pořadí slov nebo 
sousloví, jinak je používat nesmíte 

Mohu psát písmena? Ne, nesmíte 
Musím vše nakreslit jen na jeden papír? Ne, papíru dostanete, kolik budete potřebovat 
Mohu si nakreslit něco jiného? Záleží na vašem rozhodnutí, důležité je, abyste si podle 

vašeho obrázku slovo nebo sousloví dobře zapamatoval 
Nevím si rady, co mám dělat Zkuste to 
 

Mají-li klienti dotazy po podání instrukce, administrátor je zodpoví. Po vysvětlení administrátor 

vysloví první slovo a čeká, až si všichni klienti k tomuto slovu něco nakreslí. Klientům, kteří by 

pomalou činností skupinu zdržovali, administrátor sdělí: „Vidím, že pracujete velmi pečlivě, počkejte 
prosím ve vedlejší místnosti, doděláme s Vámi test individuálně.“ Metodiku piktogramů provedeme 

s klientem individuálně72. Když to vypadá, že jsou všichni klienti s kreslením příslušného obrázku 

hotovi, zeptá se ho administrátor: „Máte?“  Teprve po jejich souhlasu vysloví administrátor další 

72 Podle potřeby provedeme s klientem Metodiku piktogramů buď znovu od počátku, nebo navážeme na 
přerušenou administraci. Individuální administrace má odlišnou podobu: 
Administrátor a klient sedí proti sobě za dobře osvětleným stolem. Administrátor má na kolenou podložku na 
psaní s klipem, aby si mohl nenápadně dělat poznámky. Na podložce má záznamové archy s datem vyšetření, 
identifikačními údaji klienta a tabulkou se slovy a souslovími, které předloží klientovi k zapamatování. Do 
tabulky si v průběhu vyšetření nenápadně zaznamenává reakce a chování klienta a následně též jeho odpovědi 
a vysvětlení. Klient má před sebou arch bílého nelinkovaného papíru formátu A4 a tužku tvrdosti HB. Na stole 
leží ještě malá zásoba čistých papírů a několik náhradních tužek. 
Instrukce: „Nyní si vyzkoušíme vaši intelektuální paměť. Budu vám říkat slova a sousloví a vaším úkolem bude 
tato slova a sousloví si zapamatovat. Protože jich je hodně, budete si ke slovům či souslovím kreslit obrázky tak, 
abyste si podle nich tato slova či sousloví zapamatoval/a. Můžete kreslit, co chcete, jak dlouho chcete, jak velké 
chcete, ale nesmíte si nic psát.“   
Má-li klient dotazy po podání instrukce, administrátor mu je zodpoví. Po vysvětlení administrátor vysloví první 
slovo a čeká, až si klient k tomuto slovu něco nakreslí. V žádném případě na klienta nepospíchá. Když to vypadá, 
že je klient hotov, zeptá se ho administrátor: „Máte?“  Teprve po kladné odpovědi vysloví administrátor další 
slovo nebo sousloví. Administrátor zaznamenává veškerou verbální produkci klientovu i svoji, popisuje chování 
a reakce klienta, jeho mimiku, případně gestikulaci, své dojmy z jeho chování, hypotézy o jeho psychickém 
stavu, přibližnou dobu od vyslovení slova či sousloví do počátku jeho zobrazení a dobu, kterou klient 
k zobrazení potřebuje. Záznam provádí administrátor co nejnenápadněji. V průběhu celého vyšetření je 
přívětivý, tváří se povzbudivě, ale činnost klienta nehodnotí. Pouze při nestabilním chování klienta, například 
v důsledku trémy, může administrátor po každém slově klienta povzbudit ještě slovem „dobře“. Před 
vyslovením posledního slova administrátor dodává „a poslední slovo.“ 
Po předložení všech slov a ukončení práce otáčí administrátor list papíru s klientovou produkcí tak, aby na něj 
viděli oba, a začíná se postupně ptát, co si měl klient zapamatovat: „Co jste si měl zapamatovat?“ Je-li práce 
klienta relativně rychlá, může se tato věta nahradit pouze lakonickým „A tady?“ Administrátor pokaždé 
vyhodnotí kvalitu odpovědi. Při správné odpovědi, řekne: „Dobře.“ Při nepřesné odpovědi, řekne: „Není to 
úplně přesné, zkuste to upřesnit.“ Při pouze částečné shodě, řekne: „Je to podobné, ale upřesněte to“. Jestliže 
klient ze sousloví reprodukuje alespoň jedno slovo přibližně správně, řekne: „Vzpomeňte si lépe, není to celé.“ 
V ostatních případech, řekne: „Ne, bylo to…“ a vysloví správnou odpověď. Při nepřesných odpovědích se 
pokračuje tak dlouho, až je zřetelné, že klient svoji odpověď již nevylepší. Jakmile je patrné, že klient správně 
reprodukoval slovo nebo sousloví, anebo již svou odpověď nevylepší, administrátor se ho dotáže: „Proč jste si 
to tak nakreslil, co a jak vám to připomíná?“ a zopakuje správné slovo nebo sousloví. Nakonec se procedura 
pouhé reprodukce slov a sousloví ještě jednou opakuje. Chování klienta, charakter reprodukce a vysvětlení 
klienta včetně latentních dob administrátor pečlivě zaznamenává.   
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slovo nebo sousloví. Administrátor zaznamenává veškerou verbální produkci klientů i svoji, popisuje 

chování a reakce klientů. Před vyslovením posledního slova administrátor dodává „a poslední slovo.“ 

Po předložení všech slov a ukončení práce rozdá administrátor klientům záznamovou tabulku (viz 

tabulka číslo 10) a požádá je, aby v ní vyplnili slova a sousloví, která si měli zapamatovat. Klienty nikdy 

předem nenabádá, aby slova a sousloví, která si nezapamatovali, proškrtávali. To jim poradí pouze na 

jejich výslovný dotaz. Dále klienty požádá, aby do příslušné kolonky zaznamenali, proč si nakreslili ke 

slovu nebo sousloví právě tento obrázek. V průběhu práce klientů dbá na to, aby tento záznam 

provedli všude, pokud možná i tam, kde si nemohou na slovo či sousloví vzpomenout. Před 

ukončením administrace zkontroluje správnost vyplnění záznamové tabulky a v případě nedostatků je 

ve spolupráci s klientem odstraní. 

Tabulka číslo 10: záznamová tabulka k metodice Piktogramy pro klienty. 

PIN: 

 Slovo/sousloví Proč jsem nakreslil/a svůj obrázek, jak mi pomohl 
zapamatovat si dané slovo/sousloví 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    
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Slova a sousloví je třeba volit podle cílů vyšetření a cílových skupin, pro něž jsou určena. První slovo 

musí být lehké na zobrazení i zapamatování, aby klienti získali jistotu, že vyšetření zvládnou. Také 

poslední slovo je lehké a navozuje příjemné představy. Nárůst obtížnosti slov na začátku vyšetření je 

pozvolný. Slova se neopakují a nemají při následování jednoho za druhým bezprostřední asociativní 

souvztažnost. Slova a sousloví použitá v této práci jsou uvedena v tabulce číslo 11. Slova a sousloví 
číslo 3, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21 jsou převzata z klasické varianty Metodiky piktogramů 

(Rubinštejn, 1999) a po překladu do češtiny použita v našem souboru. 

Tabulka číslo 11: slova a sousloví v Metodice piktogramů, jejich obtížnost a nejčastější význam 

piktogramů.   

 
Slovo nebo 
sousloví 

Obtížnost Nejčastější význam piktogramů 

1 Dům 

Velmi lehké 
slovo, 
snadno 
zobrazitelné 

Zpravidla schéma domu nebo jeho propracovanější zobrazení 
například s plotem, komínem a kouřem apod. Klient může 
vyjádřit případný vztah k vlastní nemovitosti. 

2 Svátek 

Lehké 
slovo, 
snadno 
zobrazitelné 

Nejčastěji atributy spojené s oslavou: narozeninový dort, 
květina, ohňostroj apod. Klient může vyjádřit svůj vztah 
k oslavám, k příbuzným. 

3 Bohatství 

Lehké 
slovo, 
snadno 
zobrazitelné 

Kromě peněz a zlata to mohou být různé statky hmotné i 
duchovní podle klientových preferencí. Může se zde projevit i 
závist k druhým lidem. Jak je patrno, klient vyjadřuje svůj 
vztah k bohatství. 

4 Matka 

Lehké 
slovo, 
snadno 
zobrazitelné 

Matka má v češtině dva zásadně rozdílné významy. V jednom 
znamená osobu nejbližší, která nás porodila a ve většině 
případů i vychovala. Ve druhém znamená utahovací 
součástku šroubu. Odtud vyplývají i dva typy zobrazení: 
matka-člověk nebo matka šroubu. Matku šroubu obvykle 
kreslí klienti, kteří mají nevyřešené, ať už vědomé nebo 
podvědomé problémy ve vztahu k vlastní matce. Matka - 
člověk může mít různé atributy, počínaje ženou bez dalších 
atributů, přes matku vařící, chovající nebo vedoucí dítě, až 
k ženě těhotné. V posledním případě se nejedná o projekci 
vlastní matky, nýbrž o touhu po vlastních dětech. 

5 Vývoj 
Velmi 
obtížné 
slovo 

Některé osoby s nízkým vzděláním či omezenými 
intelektuálními schopnostmi bez psychických chorob nebo 
poškození centrálního nervového sytému nemusí být schopny 
tento výraz zobrazit. Obvykle se zobrazuje nárůstovou 
křivkou, spirálou, skupinou osob nebo zvířat seřazených od 
malého k velkému. 

6 Pronásledování 
Středně 
obtížné 
slovo 

Velmi senzitivní pro vyjevení zvýšené vztahovačnosti nebo 
dokonce paranoidity. Obvykle se zobrazuje jako dvě osoby, 
kdy jedna pronásleduje druhou, jako dva automobily či osoba 
a automobil tuto osobu pronásledující. 

7 Chutné jídlo Lehké slovo 

Při jeho vyobrazení se může projevit vztah klienta k jídlu 
obecně. Může být senzitivní při existující nebo hrozící 
anorexii či bulimii. Obvykle se zobrazuje jako talíř s oblíbeným 
jídlem. 
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8 Podvod Těžké slovo 

Je citlivé na oblast korektnosti lidských vztahů a čestnost 
vyšetřovaného klienta. Je také možné zjistit, od koho klient 
podvod očekává. Nejčastěji se vyobrazuje jako falešný 
dokument. 

9 Nemoc Lehké slovo 

Je citlivé na zdravotní stav klienta a zejména na různé projevy 
hypochondrie. Lze také zjistit, zda klient v případě své nemoci 
očekává nějakou formu péče od druhých. Nejčastěji se 
vyobrazuje různými atributy, které slouží ke zjišťování 
zdravotního stavu (například teploměr), zdravotnickým 
zařízením nebo na lůžku ležící osobou. 

10 Spravedlnost Těžké slovo 

Může být citlivé pro osoby, které zásady spravedlnosti 
nedodržují, včetně toho, že se dopouštějí sociálně 
nežádoucího chování. Obvykle se zobrazuje jako váhy, buď 
samostatně nebo v rukách řecké bohyně Themis. 

11 Hrdinský čin Lehké slovo 

Vypovídá mnoho o vztahu klienta k profesím, při nichž se 
s konáním hrdinských činů počítá. Slovo je také senzitivní na 
vztah ke společnosti. Je-li zobrazena pomoc druhým, lze to 
považovat za indikátor dobrého sociálního cítění. Vyobrazení 
je variabilní. 

12 Trest Lehké slovo 

Velmi senzitivní k míře agresivity a též vůči sado-
masochistickým sklonům. Často vypovídá o šikanování. 
V neutrální podobě mívá podobu vězení nebo zamřížovaného 
okna. 

13 Nejistota Těžké slovo 
Senzitivní k celkovému pocitu životních jistot. Lze zjistit, 
z čeho klientova nejistota pramení. Někdy bývá vyobrazeno 
jako otazník. 

14 Hladové dítě Lehké 
sousloví 

Obvykle je vyobrazeno dítě s jídlem, prázdným talířem nebo 
velkým „hladovým“ břichem. Vypovídá o vztahu k dětem. 

15 Štěstí Lehké slovo 

Široká škála obsahů v souladu se subjektivními představami o 
tom, co je štěstí. Pomáhá upřesnit hodnotovou orientaci 
klienta. Vyjadřuje jeho emoční stav. Je senzitivní pro osoby 
v subdepresivním stavu, které mohou produkovat formální až 
neadekvátní obsah vyobrazení. 

16 Záludná otázka Těžké 
sousloví 

Široká škála obsahů v souladu se subjektivními představami o 
tom, jak vypadá záludnost. Je senzitivní pro vztahovačnost. 
Záludnost mívá v těchto případech velmi expresivní podobu. 

17 Loučení Lehké slovo 

Obvykle se vyobrazuje v podobě dvou lidí, kteří se loučí, nebo 
atributy s tím spojenými. Důležité je, s kým se klient loučí. 
Slovo je senzitivní pro těžké vztahové poruchy. Místo 
druhého člověka se objevuje zvíře, lidé a atributy, s loučením 
obvykle nespojované. 

18 Zloděj Lehké slovo 
Obvykle se vyobrazuje jako kapsář nebo „bandita“ s  maskou 
na obličeji. Může být senzitivní pro vyhodnocení vztahu 
klienta ke správnému chování. 

19 Závist Lehké slovo Obvykle se vyobrazuje s předmětem závisti. Senzitivní 
k majetkovým poměrům. 

20 Smutek Lehké slovo Zobrazuje emoční stav klienta. Obvykle se vyobrazuje se 
slzícím obličejem nebo s postavou člověka ve smutečním. 

21 Přátelství Lehké slovo Nejčastěji se vyjadřuje symbolem stisknutých rukou. 
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Není-li klient schopen zprostředkovat slovo nebo sousloví adekvátním piktogramem, podle kterého si 

může slovo nebo sousloví dobře zapamatovat, snažíme se zjistit prostřednictvím posouzení celé 

klientovy produkce příčinu tohoto deficitu. Jedná-li se o neschopnost zprostředkovat obtížné slovo 

nebo sousloví a lehčí slova a sousloví klientovi problémy nečiní, uvažuje se o snížení hladiny 

zobecnění, jejíž příčinou může být nízký intelekt nebo organická porucha centrálního nervového 

systému. Při neschopnosti adekvátně zprostředkovat nejen obtížná, ale též středně obtížná slova, při 

ochotě klienta spolupracovat a při zachované schopnosti adekvátně zprostředkovat lehká slova a 

sousloví, může být příčinou pouze organická porucha centrálního nervového systému. 

Naopak, je-li klient schopen zprostředkovat obtížná slova a sousloví a při zprostředkování lehčích má 

obtíže, uvažujeme o deformaci procesu zobecnění. To je zpravidla patrné i z obsahu vysvětlení 

klienta. Například klient si ke slovu „nemoc“ nakreslí přeškrtnutý řečnický pult a vysvětluje to tím, že 

má na mysli neúspěšného politika, který již nemá moc. Deformace procesu zobecnění se však může 

v piktogramech projevit i jiným způsobem. Kvalifikace těchto stavů je však nad rámcem cílů tohoto 

manuálu. 

Obecně hodnotíme u Metodiky piktogramů reakce klienta, dobu latence jeho reakcí a odpovědí, 

formální a obsahovou stránku obrázků.  

Emocionální reakce na slova a sousloví či na vlastní produkci svědčí o zvýšeném osobnostním zájmu 

klienta o problematiku spojenou s obsahem slova či sousloví nebo příslušného piktogramu.  

Doba latence může svědčit o nízké motivaci, poruchách myšlení nebo zvýraznění osobnostního 

významu slova a sousloví a jemu odpovídajícímu piktogramu.  

Formální stránku piktogramů hodnotíme dle síly čar, jejich přerušování či spojitosti, celistvosti 

obrázků, jejich rozložení a uspořádanosti na stránce, případně podle jejich ohraničení, velikosti, 

pečlivosti zpracování kreseb, míry obsahové stejnorodosti obrázků, jejich kvality a počtu. V tabulce 

číslo 12 uvádíme příklady možných interpretací formální stránky piktogramů. Dlužno však dodat, že je 
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vždy zapotřebí posuzovat celý protokol jako celek. Proto nelze vypracovat seznam prvků, které se 

mohou na obrázcích objevit, a k nim příslušné významy, protože jeden prvek může mít vzhledem 

k dalším obrázkům naprosto odlišný význam. 

Při interpretaci obsahu se v první řadě soustředíme na slova a sousloví s nepřesnou nebo špatnou 

odpovědí. Poté hodnotíme obsah všech odpovědí jako celek. Bereme v potaz povolání klienta, jeho 

vzdělání a zájmy, sociální prostředí apod. Posuzujeme zejména originalitu či banalitu piktogramů, 

obsah jejich vysvětlení z hlediska usnadnění zapamatování i mimo toto hledisko, míru a obsah 

emocionality, přítomnost či nepřítomnost lidí, zvířat a rostlin, jejich atributy, pohyb v obrázcích atd. 

Pro posouzení kapacity zprostředkované paměti se Metodika piktogramů kombinuje s dříve 

uvedeným testem Zapamatování 10 slov, navrženým A. R. Lurijou (Rubinštejn, 1999).   

Je-li výsledek v testu Zapamatování 10 slov lepší než v Metodice piktogramů, uvažuje se spíše o 

poruše myšlení, a to ve smyslu snížení hladiny zobecnění nebo deformace procesu zobecnění podle 

Zeigarnik (Zeigarnik, 1986). Test Zapamatování 10 slov se vždy hodnotí jako lepší, pokud si klient 

zapamatuje všech 10 slov nanejvýš při pátém opakování, reprodukuje-li současně alespoň 8 slov 

jednu hodinu po jejich předčítání a naopak v Metodice piktogramů špatně reprodukuje více než 4 

slova nebo sousloví.  

Tabulka číslo 12: možné významy formální stránky piktogramů. 

Formální stránka  Možné významy 

Síla čar 
Tlusté Sebejistota, dominance 
Tenké Nejistota ve svém postavení 

Celistvost čar 
Rovné a spojité Klid, vyrovnanost 
Přerušované či 

kostrbaté 
Zvýšená úzkostnost 

Gestaltová celistvost 

obrázků 
Ano Kreativita 
Ne Nízká míra kreativity 

Rozložení obrázků 
Uspořádané Pečlivost, pořádkumilovnost až puntičkářství 
Neuspořádané Sklon k chaotickému uspořádání života a předmětného 

okolí 

Ohraničení obrázku 
Ano Zvláštní osobní význam pro klienta 
Ne Neutrální význam slova nebo sousloví 

Velikost obrázků 
Velké Dominance, povznesená nálada, snaha zaujmout životní 

prostor 
Malé Submisivita, spíše depresivní nálada, snaha nepřekážet 

Pečlivost zpracování 
Ano Snaha o dokonalost až úzkostnost 
Ne Nedbalost 

Více obrázků 

k jednomu slovu 
Ano Snaha pojistit se 
Ne Neutrální význam slova nebo sousloví 

Kvalita obrázků 
Vysoká Vysoká míra inteligence, schopnost abstrakce 
Nízká Nízká míra inteligence, snížená schopnost abstrakce 
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Při horším výsledku testu Zapamatování 10 slov než v Metodice piktogramů se uvažuje spíše o 

organické poruše centrálního nervového systému. Za horší výsledek v testu Zapamatování 10 slov se 

vždy považuje situace, kdy klient není schopen reprodukovat všech 10 slov ani při desátém 

opakování, hodinu po předčítání slov reprodukuje méně než 8 slov a v Metodice piktogramů má 

maximálně 4 špatné reprodukce. Při masivnějších poruchách centrálního nervového systému však 

dochází k výraznějším poruchám zprostředkování a výsledek v Metodice piktogramů může vykazovat 

více špatných reprodukcí než čtyři.  

Podle pořadí reprodukce slov se může usuzovat na vliv retrográdní a anterográdní interference při 

tvorbě paměťových stop. To má význam zvláště v situacích, kdy klient nereprodukuje všech 10 slov 

ani po desátém opakování, ale po hodinové pauze reprodukuje všechna slova. 

Test EFEKT73 

Rozum je schopnost uspořádávat vnímanou skutečnost a snižovat její informační entropii. Je 

subjektivní a vychází z originálních zkušeností, znalostí a dovedností každého člověka. Při snaze o 

kvantifikaci rozumových schopností ověřitelným opakovaným testováním, vykrystalizoval termín 

intelekt jako abstraktní parametr vrozených nebo aktuálních rozumových schopností (Anastasi, 

1996). 

Většina odborníků doposud nahlíží na intelekt jako na jistou individuální konstantu nebo komplex 

konstant, které lze testovat.  Při průměrné motivaci, psychické a tělesné kondici získáme testováním 

hodnoty blízké těmto konstantám. Při intenzivní motivaci, velmi dobré kondici, rozvinuté společenské 

kultuře a vzdělání směřují údaje k vyšším hodnotám a při stavech opačných, případně při nadměrné 

motivaci k nižším hodnotám. Zároveň je intelekt vnímán jako významně ovlivněný vrozenými 

dispozicemi (Herrnstein & Murray Cha. A., 1994).  

Část odborníků je přesvědčena, že rozumové schopnosti všech jedinců jsou víceméně shodné, a že 

mohutnost intelektu determinuje výchova a vzdělání. Dodatečně je ovlivňuje motivace, tělesná a 

psychická kondice. Intelekt však netestují a v případě potřeby se spokojují s kvalitativním 

vyhodnocením rozumových schopností (Zeigarnik, 1986). 

Obecně se pak předpokládá, že 

při zajištění identických a 

opakovatelných podmínek 

testování rozumu se měří 

intelekt testované osoby. 

K těmto podmínkám patří 

klimatická a světelná pohoda 

testovací místnosti, testování 

dopoledne po vydatném 

odpočinku, nezaujaté chování 

testujícího personálu, identita 

nebo vysoká podobnost testových úloh. Nepřipouští se, aby si testovaná osoba sama vybírala 

73 Metodika je certifikována pod názvem „Metodika rozumové schopnosti“ pro využití v rámci resortu 
Ministerstva obrany vnitřním rozkazem ředitele Sekce rozvoje druhů sil - operační sekce Ministerstva obrany 
číslo 9/10 ze dne 20. května 2010. 
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obtížnost řešených úloh, pouze když vyřeší úlohu lehčí, může přejít k řešení úlohy složitější apod. Je 

možnost od testování odstoupit, necítí-li se testovaná osoba dobře. Dodržení těchto podmínek 

doprovází řada úskalí.  Například někteří lidé podávají lepší výkon v noci než ve dne, každá osoba má 

jinou motivaci k testování atd. 

Zjištění intelektu uvedeným způsobem je velmi významnou charakteristikou rozumu. Jeho 

kvantifikace však neukazuje, jak je testovaná osoba schopna využít rozumu při řešení běžných 

pracovních a životních úkolů, kdy je stále konfrontována s nezbytností výběru, a její osobnost musí 

reagovat na komplikované sociální prostředí. 

Odtrženost testování intelektu v průběhu školní výuky od reálných úspěchů v životě dosáhla v USA, 

zemi s nejvyspělejším testovacím systémem, takového rozsahu, že koncem minulého století musel 

kognitivní psycholog Robert J. Sternberg jako autorita v teorii lidského intelektu vážně upozorňovat 

na to, že míra úspěchu nespočívá v tom, jak si kdo vede ve škole, ale jak si vede v životě (Sternberg, 

1985).  

V každodenním životě má pro schopnost využití rozumu rozhodující vliv osobnost člověka a intelekt 

ovlivněný motivací. Menší podíl připadá na různé životní podmínky. 

Většina testů a metodik orientovaných na zjišťování osobnostních charakteristik jsou výlučně nebo 

převážně monofunkční povahy a jiné parametry psychiky zjišťují jako druhotný nebo odvozený 

produkt. Je to důsledek stále živé představy o tzv. psychických funkcích, které má osobnost 

k dispozici podobně jako technolog různé výrobní procesy nebo počítač různé typy software.  

Ve skutečnosti má lidská psychika jednotný, celostní charakter. Člověk při svém konání ovlivňuje 

okolní svět předmětný, imaginární, sociální i symbolický. Přitom dochází k interiorizaci okolního světa 

i vykonávaných procesů, čímž se tvoří a vyvíjí psychika. Procesy ovlivňování okolního světa naopak 

stávající psychiku exteriorizují. Oba procesy – interiorizace a exteriorizace – se vzájemně prolínají. 
Oba jsou zprostředkovány řečí, symboly, znaky a používanými nástroji. Osobnost člověka jako nositel 

atributů těchto zprostředkovatelů vystupuje sama vůči sobě jako nástroj (Vygotsky, 1929). Psychika 

je promítána v dynamické lokalizaci ohnisek aktivit kůry mozkové (Luria, 1980) a je na ni lépe nahlížet 

nikoliv monofunkčními metodikami, nýbrž komplexně. Neudržitelnost monofukčních psychologických 

metodik prozíravě předvídal Rorschach (Rorschach, 1921, 1948, 1994), který ve své projektivní 

metodice s vybranými reprodukcemi černobílých a barevných symetrických inkoustových kaněk 

zakládá možnost zkoumání jak osobnostní, tak intelektuální schopnosti vyšetřované osoby. Měl sice 

v tomto ohledu mnoho následovníků, ale vždy s převahou zjišťování buď osobnostní, nebo 
intelektuální schopnosti. 

Abychom mohli zjišťovat schopnost využití rozumu blížící se reálnému životu, a zároveň vyhovět 

objektivní realitě ohledně toho, že lidská psychika má jednotný, celostní charakter, sestavili jsme test 

EFEKT, v němž jsme na základě dynamické teorie osobnosti Kurta Lewina (Lewin, 1935) vytvořili 

umělé psychologické motivační pole. V tomto psychologickém poli se testovaná osoba sama 

rozhoduje tak, aby dosáhla co nejlepšího výsledku. Charakter rozhodovacího procesu závisí na 

osobnosti a aktuální motivaci testované osoby a simuluje běžné každodenní využívání rozumových 

schopností.  
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Kromě zjištění rozumových schopností vyjádřitelných v bodech IQ (100 bodů je průměr), umožnuje 

test EFEKT klasifikovat též typy konání jako zásadní charakteristiku rozvíjející se osobnosti člověka. 
V testu EFEKT se modeluje ucelená situace dokonané činnosti s motivem dosáhnout nejvyššího 
bodového zisku. Testovaná osoba si vybírá různě obtížné úlohy na základě konfrontace hodnocení 

vlastních předpokladů k jejich řešení a objektivního hodnocení úspěšnosti. Motivační profil, 

zachycující hladinu obtížnosti výběru a jeho úspěšnost, je dostatečným nástrojem pro diferenciaci 

jednotlivých typů konání.  

Každá osobnost má své individuální meze dynamických charakteristik. V zóně možného vývoje 

osobnosti se uchytává nejvyspělejší způsob konání, je však nestabilní a osobnost podle něj koná jen 

v optimálních podmínkách. Jestliže jeden člověk reaguje i na složité podmínky testu EFEKT vyspělým 

způsobem a druhý způsobem infantilním, neznamená to, že tento druhý nemůže krátkodobě a za 

zvlášť příhodných podmínek konat také vyspěle. Na rozdíl od prvního však bude pro něj takové 

chování epizodické.  

V průběhu testu se klient seznámí s rozložením informací na obrazovce počítače, jejich významem, 

posloupností, způsobech a možnostech reagování na tyto informace. Je zdůrazněno, že si má 

desetkrát po sobě vybrat dle svého uvážení deset úloh s různou obtížností, které jsou označeny 
pořadovými čísly od jedné do deseti. Úlohy číslo 1 jsou nejlehčí, úlohy s číslem 10 nejtěžší.  Testovaná 

osoba je nabádána, aby při výběrech dobře zvažovala své možnosti a dosáhla co nejvyššího bodového 

zisku.  

Obtížnost úloh se objektivizuje podle úspěšnosti jejich řešení v konkrétní cílové skupině. Vycházeli 

jsme přitom z toho, že vyřeší-li úlohu méně než 10 % testovaných, označíme její obtížnost 10 

nominálními body, vyřeší-li úlohu 10 – 20 % klientů, označíme její obtížnost 9 nominálními body atd. 

a nakonec, vyřeší-li úlohu 90 – 100 % klientů, označíme její obtížnost 1 bodem. Z úloh jsme sestavili 

testové baterie α a β, každou o 10 sloupcích úloh. V každém sloupci je 10 úloh všech stupňů 

obtížnosti. 

Pro diferenciaci typů konání jsme zvolili následující charakteristiky: 

A. Korektnost – je definována tím, že klient po úspěšně zodpovězené otázce volí otázku těžší a 
po neúspěšně zodpovězené volí otázku lehčí (klient obdrží tolik bodů, o kolik stupňů 
obtížnosti se posune – např. jestliže po otázce s obtížností č. 2 zvolí otázku s obtížností č. 5, 
obdrží 3 body).  

B. Odpudivost – je definována tím, že klient po úspěšně zodpovězené otázce volí otázku lehčí 
(klient obdrží tolik bodů, o kolik stupňů obtížnosti se posune). 

C. Přitažlivost – je definována tím, že klient po neúspěšně zodpovězené otázce volí otázku těžší 
(klient obdrží tolik bodů, o kolik stupňů obtížnosti se posune). Jestliže klient volí stejně 
obtížnou otázku, nezapočítává se mu bod žádný.  

U uvedených parametrů jsme provedli standardizaci pomocí McCallovy plošné transformace a 
nehierarchickou metodou shlukování pomocí k-průměrů jsme stanovili pět typů konání (shluků) 

s následujícími pracovními názvy: 
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A. Vysoká přitažlivost 

Pro tento typ je charakteristické, že i přes neúspěch si testovaní vybírají náročnější úlohu. Jedná se 

tedy o jedince ambiciózní, s vysokou mírou aspirace. 

Je pro ně více motivující dosáhnout úspěchu a nebojí se přitom možného neúspěchu. Mohou však 

příliš riskovat, mají horší schopnost odhadnout své možnosti. Nedbají na varovné signály přicházející 

zvnějšku. Nebojí se výzev a snadno se pouští do náročných projektů. Více se řídí svou vlastní 

představou než informacemi zvnějšku. Jejich jednání může být impulzivní, vedené momentální 

náladou.  

B. Vysoká korektnost   

Tito jedinci se chovají racionálně, upravují své aspirace na základě zpětné vazby obdržené zvnějšku. 

Nedají se snadno nalákat atraktivními nabídkami. Umí reálně zhodnotit své možnosti. Svoji vlastní 
představu a své myšlenky upravují podle informací od svého okolí.   

C. Vysoká odpudivost  

Pro tento typ je charakteristické, že testovaný i přes úspěch v jedné úloze si dále vybírá úlohu lehčí. 

Jedná se tedy o jedince nepříliš ambiciózní. Je pro ně důležitější vyhnout se neúspěchu než 

dosáhnout úspěchu. 

D. Střední korektnost  

Tito jedinci se chovají víceméně racionálně, v motivačním poli se pohybují spíše v užším intervalu, 

stojí si za svou volbou. Reagují na vnější zpětnou vazbu, ale přitom se víceméně drží svých představ. 

Jejich jednání není vedeno momentálním impulzem. 

E. Nízká korektnost  

Tito jedinci se vyznačují rigiditou. Setrvávají na svých postojích, názorech a jen obtížně je mění. Na 

informace z okolí příliš nereagují, dají se jen obtížně ovlivnit vlivy zvnějšku. Tento typ se však může 

také vyznačovat nízkou motivací, nezájmem o plnění úkolů, apatií. 

Pro přehlednost uvádíme na obrázku číslo 5 grafické znázornění průměrných hodnot charakteristik 

pro jednotlivé typy konání. 

Metodika času74 

Metodikou času můžeme zjišťovat zónu možného vývoje osobnosti. Metodika obsahuje položky 

zachycující pokud možná celé spektrum činností vykonávaných dospělým člověkem.  
V tabulce číslo 13 uvádíme základní soubor činností pro Metodiku času včetně úvodní instrukce.  

Jelikož má náš život většinou týdenní cyklus, přizpůsobuje se tomu i Metodika času. Soubor činností 

je možné obsahově obměňovat v souladu s cíli našich vyšetření či výzkumu. Metodika má fázi α a β. 

Reference klienta ve fázi α vycházejí z jeho reálné situace, a to i v případech, kdy klient časové údaje 

74 Metodika je certifikována pro využití v rámci resortu Ministerstva obrany vnitřním rozkazem ředitele Sekce 
rozvoje druhů sil - operační sekce Ministerstva obrany číslo 9/10 ze dne 20. května 2010. 
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účelově zkresluje. Normálně aktivní člověk, nezasažený frustrací, depresivními stavy nebo psychickou 

chorobou, žije ve svých představách intenzivněji než ve skutečnosti. Proto ve fázi α uvádí časy, jejichž 

součet překračuje skutečnou délku týdne, která činí 168 hodin.  

 

Obrázek  číslo 5: Průměrné hodnoty charakteristik pro jednotlivé typy konání. 

Po fázi α následuje fáze β, v jejímž rámci dostává klient optimalizující instrukci: „Kdybyste 

nebyl(a)ničím omezen(a), a měl(a) peněz, kolik potřebujete, kolik času týdně byste věnoval(a):“ 

Následuje výčet stejných činností jako ve  fázi α. Optimalizační instrukce nutí respondenta vyjádřit 

perspektivní časové představy o svém chování do budoucna, které odrážejí stav perspektivních cílů. 

Ty u normálně aktivních lidí, nezasažených frustrací, depresivními stavy nebo jinou psychickou 

poruchou, přesahují rámec aktuální hierarchie motivů. Proto u nich, i když vezmeme v potaz možné 

rozsáhlejší redukce časového vyjádření aktuálně neoblíbených, avšak časově náročných činností, 

například práce nebo služby, může dojít pouze k mírně nižšímu součtu času uvedeného ve fázi  β 

oproti součtu času uvedeného ve fázi α. Na základě výzkumu lidí s psychickými onemocněními jsme 

stanovili tuto hranici na 80 % času nebo ve vyjádření koeficientu β : α jako 0,8 a vyslovili jsme 

předpoklad, že při hodnotě tohoto koeficientu vyšší než 1,6 obsahuje hierarchie perspektivních cílů 

převážně pouze známé perspektivní cíle (Stehlík, 1984). Proto s nárůstem koeficientu nad hodnotu 

1,6 klesá podíl činných perspektivních cílů. 

Porovnáním podílu času věnovaného jednotlivým činnostem a jejich návaznému posouzení z hlediska 
procentuálního zastoupení můžeme soudit podle fáze α o motivačních preferencích dotazované 

osoby a podle fáze  β o zaměření perspektivních cílů. 

S pomocí této metodiky můžeme kromě jiného vytipovat osoby s určitými tendencemi k rizikovému 

chování destabilizujícímu psychiku. Pro seniory je to bohužel relativně často nakupování či hazardní 

hráčství, o němž se stručně zmíníme v následující kapitole. 
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Tabulka číslo 13: základní soubor činností pro Metodiku času. 

Instrukce pro fázi α: „Uveďte v celých hodinách, kolik času průměrně týdně věnujete“ 
1 Práci nebo službě                                                                 
2 Spánku                                               
3 Péči o vzhled a hygieně                      
4 Jídlu                                                     
5 Rodině, dětem, příteli, přítelkyni          
6 Obstarávání domácnosti a nákupu      
7 Televizi                                                 
8 Studiu                                                   
9 Četbě                                                                                           
10 Sportu, turistice a fitness                        
11 Diskotékám, tanci                                 
12 Sexu                                                     
13 Počítačovým hrám    
14 Sázení, výherním automatům, ruletě apod. 
15 Videu a domácímu kinu 
16 Poslechu hudby 
17 Přátelům a známým          
18 Hospodám, restauracím, barům 
19 Kultuře mimo domov 
20 Telefonování, psaní SMS, e-mailů 
21 Internetu   
22 Pomoci druhým lidem 
23 Veřejné a spolkové činnosti 
24 Koníčkům 
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Hazardní hráčství 

Vznik některých nových potřeb vede u člověka k destabilizaci jeho psychiky. V tomto ohledu je zvlášť 
nebezpečné hazardní hráčství spojené s požitkem ze hry, očekáváním výhry a od ní odvozeným 

motivem získání majetku. Počínajícím hazardním hráčům proto nevadí nekonečně dlouhé vysedávání 

v hernách a zpravidla velmi rychle u nich vzniká potřeba hazardního hráčství destabilizující psychiku.  

Jeden příklad ze života. Dospělý muž, hazardní hráč, referoval o zvláštní lhostejnosti k samotné hře, 

ale také k výhrám i prohrám. Stávalo se, že měl vsazeno řádově několik desítek tisíc korun, ale 

výsledek ho příliš nezajímal, hru na hracím automatu mnohdy ani nesledoval, dokonce mohl od něj 

na chvíli odejít, aniž se strachoval, že někdo jeho nepřítomnosti zneužije. Jednou vyhrál asi 400 tisíc 

korun za večer, ale žádnou velkou radost to u něj nevyvolalo. Za následující dva dny ještě více 

prohrál, ale příliš velké zklamání nebo nevoli nepociťoval: „…bylo mi to vlastně jedno.“  Uvědomoval 

si, že situaci již dlouhodobě nezvládá a vyžádal si psychologickou pomoc. V té době velmi těžce 

pracoval, hráčská vášeň provozovaná po večerech jeho pracovní výkon příliš nenarušovala, jeho roční 

příjem činil asi 500 tisíc Kč po zdanění. Nejen že vše prohrával, ale byl ještě zadlužen, v rozsahu asi 

400 tisíc Kč. Nehledě na zmíněnou lhostejnost a škodu, kterou mu hra přinášela, hrát musel. 

Vymýšlel, jak má uchránit své příjmy před svou hráčskou vášní, ale ať peníze jakkoliv zabezpečil, 

nakonec je vždy do hry použil. Asi po půlročním období, kdy s psychologickou pomocí dokázal nehrát, 
bohužel jeho potřeba patologického hráčství zvítězila. 

V čele hierarchie motivů hazardních hráčů trůní motiv najít za každých okolností příležitost k hazardní 

hře. Okruh zájmů stále více zužuje, dochází k profesní, společenské a morální degradaci osobnosti.  

Výsledky vyšetření75 

Demografie 

Anonymizované výsledky vyšetření jednotlivců jsou dostupné na internetových stránkách na adrese: 
http://activsenior.eu/. 

Do projektu se zapojilo celkem 223 seniorů, z toho 107 ze Zemského okresu Görlitz  a 116 
z Libereckého kraje. Ze zdravotních nebo organizačních důvodů (nejčastěji absolvování pouze části 

vyšetření) však mohly být použity pro zpracování pouze výsledky 69 seniorů z Libereckého kraje a 73 

seniorů z Görlitz. Průměrný věk a poměrné zastoupení mužů a žen uvádíme v tabulce číslo 14.  

Demografický dotazník vyplnilo 61 seniorů z Libereckého kraje: 46 žen a 15 mužů s věkovým rozpětím 

62 až 83 let. Jejich demografické údaje uvádíme v tabulce číslo 15. Na obrázku číslo 6 uvádíme počty 

libereckých seniorů podle věku. 

Demografický dotazník vyplnilo 60 seniorů ze Zemského okresu Görlitz: 32 žen a 28 mužů s věkovým 

rozpětím 60 až 85 let. Jejich demografické údaje uvádíme v tabulce číslo 16. Na obrázku číslo 7 
uvádíme počty  seniorů z Görlitz podle věku. 

 

75 Tabulky a obrázky přímo korespondující s textem jsme nečíslovali a textově nepopisovali. 
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Tabulka číslo 14: průměrný věk a poměrné zastoupení mužů a žen.  

  muži ženy celkem 

  
počet % 

průměrný 
věk 

počet % 
průměrný 

věk 
počet 

průměrný 
věk 

Senioři 
Liberec 19 27,5 72,1 50 72,5 70,4 69 70,8 
Senioři 
Görlitz 34 46,6 69,3 39 53,4 67,8 73 68,5 

  

 

Obrázek číslo 6: Počty seniorů z Libereckého kraje podle věku. 

 

Obrázek číslo 7: Počty seniorů ze zemského okresu Görlitz podle věku. 
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Tabulka číslo 15: Demografické údaje libereckých seniorů. 

Rodinný stav Počet Procenta 
Svobodný 2 3,3 % 
Ženatý/vdaná 18 29,5 % 
Vdovec/vdova 21 34,4 % 
Žije sám/sama 9 14,8 % 
Má přítele/přítelkyni 11 18,0 % 
Bydlení Počet Procenta 
Bydlí ve svém domě 18 29,5 % 
Bydlí ve svém bytě 30 49,2 % 
Bydlí v pronajatém bytě 8 13,1 % 
Žije společně s dětmi 4 6,6 % 
Bydlí v domově pro seniory 1 1,6 % 
Potomci Počet Procenta 
Nemá žádné děti 2 3,3 % 
Má 1-2 děti 38 62,3 % 
Má více než 2 děti 21 34,4 % 
Nemá žádné vnuky a pravnuky 4 6,6 % 
Má 1-4 vnuky a pravnuky 43 70,5 % 
Má 5 a více vnuků a pravnuků 14 23,0 % 
Měsíční příjem Počet Procenta 
Méně než 5 000 Kč 0 0,0 % 
5 000-10 000 Kč 21 34,4 % 
10 000-20 000 Kč 40 65,6 % 
20 000-50 000 Kč 0 0,0 % 
Více než 50 000 Kč 0 0,0 % 
Velikost obce Počet Procenta 
Na samotě 0 0,0 % 
Ve vesnici 4 6,6 % 
Ve městě s méně než 5 000 obyvateli 4 6,6 % 
Ve městě s 5 000-10 000 obyvateli 4 6,6 % 
Ve městě s 10 000-50 000 obyvateli 32 52,5 % 
Ve městě s 50 000-100 000 obyvateli 2 3,3 % 
Ve městě s více než s 100 000 obyvateli 15 24,6 % 
Vzdělání Počet Procenta 
Základní  6 9,8 % 
Vyučen 21 34,4 % 
Maturita 28 45,9 % 
Vysoká škola 6 9,8 % 
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Práce Počet Procenta 
Pracuje celoročně za plat nebo mzdu 2 3,3 % 
Pracuje celoročně jako dobrovolník 0 0,0 % 
Pracuje celoročně jako živnostník 0 0,0 % 
Podniká 0 0,0 % 
Pracuje nebo podniká několik měsíců v roce 0 0,0 % 
Pracuje nebo podniká příležitostně 3 4,9 % 
Nepracuje ani nepodniká 56 91,8 % 
Frekvence kontaktů s rodinou Počet Procenta 
Denně 9 14,8 % 
Několikrát do týdne 14 23,0 % 
1-2x týdně 13 21,3 % 
Několikrát za měsíc 9 14,8 % 
1-2x měsíčně 7 11,5 % 
Párkrát do roka 8 13,1 % 
Nevídá se s nimi 0 0,0 % 
Příbuzné nemá 1 1,6 % 
Frekvence kontaktů s přáteli Počet Procenta 
Denně 6 9,8 % 
Několikrát do týdne 22 36,1 % 
1-2x do týdně 22 36,1 % 
Několikrát za měsíc 9 14,8 % 
1-2x měsíčně 0 0,0 % 
Párkrát do roka 2 3,3 % 
Nevídá se s nimi 0 0,0 % 
Nemá žádné přátele 0 0,0 % 

 

Tabulka číslo 16: demografické údaje seniorů ze zemského okresu Görlitz. 

Familienstand Počet Procenta 
Unverheiratet 4 6,7 % 
Verheiratet 40 66,7 % 
Witwe/r 11 18,3 % 
Alleinstehend 4 6,7 % 
Lebenspartnerschaft 1 1,7 % 
 Wohnen  Počet Procenta 
Ich wohne in einem eigenen Haus 29 48,3 % 
Ich lebe in einer Wohnung 6 10,0 % 
Ich wohne in einer Mietwohnung 24 40,0 % 
Ich lebe mit meinen Kindern zusammen 0 0,0 % 
Ich wohne in einem Seniorenwohnheim 1 1,7 % 
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 Abkommenschaft Počet  Procenta 
Ich habe keine Kinder 4 6,7 % 
Ich habe 1-2 Kinder 44 73,3 % 
Ich habe mehr als 2 Kinder 12 20,0 % 
Ich habe keine Enkel und Urenkel 15 25,0 % 
Ich habe 1-4 Enkel und Urenkel 38 63,3 % 
Ich habe mehr 5 Enkel und Urenkel 7 11,7 % 
 Monatseinkommen  Počet Procenta 
Weniger als 500 EUR 2 3,3 % 
500 - 1 000 EUR 21 35,0 % 
1 000 - 2 000 EUR 31 51,7 % 
2 000 - 5 000 EUR 5 8,3 % 
Mehr als 5 000 EUR 1 1,7 % 
 Grösse der Gemeinde Počet  Procenta 
Auf einem alleinstehenden Hof(nicht in 
einem Dorf) 0 0,0 % 
In einem Dorf 23 38,3 % 
In einer Stadt mit weniger als 5 000 
Einwohnern 3 5,0 % 
In einer Stadt mit 5 000 - 10 000 
Einwohnern 1 1,7 % 
In einer Stadt mit 10 000 - 50 000 
Einwohnern 12 20,0 % 
In einer Stadt mit 50 000 - 100 000 
Einwohnern 21 35,0 % 
In einer Stadt mit mehr als 100 000 
Einwohnern 0 0,0 % 
 Ausbildung   Počet Procenta 
Ich habe die Grandschule beendet 0 0,0 % 
Ich habe eine Ausbildung beendet 28 46,7 % 
Ich habe das Abitur bestanden 2 3,3 % 
Ich habe ein Hochschul-
/Universitätsstudium beendet 30 50,0 % 
 Arbeit Počet  Procenta 
Ich arbeite als Angestellte(r)/Mitarbeiter(in) 3 5,0 % 
Ich arbeite ehrenamtlich 10 16,7 % 
Ich arbeite als Handwerker/Gewerber-
treibenden 2 3,3 % 
Ich bin Unternehmer(in) 3 5,0 % 
Ich arbeite einige Monate im Jahr 0 0,0 % 
Ich arbeite gelegentlich 6 10,0 % 
Ich arbeite nicht und kein/e 
Unternehmer/in 36 60,0 % 
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 Frequenz der Familienkontakte  Počet Procenta 
Taglich 1 1,7 % 
Mehrmals in der Woche 7 11,7 % 
1 - 2 Mal Wochentlich 8 13,3 % 
Mehrmals im Monat 12 20,0 % 
1 - 2 Mal monatlich  9 15,0 % 
Ein paar Mal im Jahr 23 38,3 % 
Ich treffe mich nie mit ihnen 0 0,0 % 
Ich habe keine Verwandten 0 0,0 % 
 Frequenz der Freundenkontakte  Počet Procenta 
Täglich 1 1,7 % 
Mehrmals in der Woche 10 16,7 % 
1 - 2 Mal Wochentlich 11 18,3 % 
Mehrmals im Monat 2 3,3 % 
1 - 2 Mal monatlich  16 26,7 % 
Ein paar Mal im Jahr 7 11,7 % 
Mit meinen Freunden treffe ich mich nicht 1 1,7 % 
Ich habe keine Freunde 3 5,0 % 

 

Pro názornější porovnání uvádíme výsečové histogramy podle jejich pořadí v tabulkách číslo 15 a 16 

(černě jsou nadepsáni senioři z Libereckého kraje a červeně senioři ze zemského okresu Görlitz). 

Jak vyplývá z tabulek číslo 15 a 16 a příslušných výsečových grafů, cílové skupiny se z pohledu 

demografických charakteristik značně liší. Výsledky jsme zpracovali statisticky (viz kapitola 

Demografie v příloze Statistika). Za statisticky významné rozdíly jsme považovali ty, pro které platí, že 

p˂0,05. Věnujeme se pouze těm rozdílům, které jsou statisticky významné. Kvůli názornosti 

popisujeme tyto rozdíly vždy u příslušných výsečových grafů.  
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Statisticky významně se liší senioři z Libereckého kraje a ze Zemského okresu Görlitz  v položkách:  
 

a) ženatý/vdaná,  
b) vdovec/vdova,  
c) má přítele, přítelkyni. 

Více seniorů z Görlitz žije v manželském páru. Naopak více seniorů z Libereckého kraje žije ve volnější 

společenské situaci s přítelem nebo s přítelkyní. Také ovdovělých bylo v naší cílové skupině 

libereckých seniorů více. Přesto však při sumaci výsečí seniorů žijích v manželském páru a 

ovdovělých, převládají senioři z Görlitz. To by mohlo svědčit o vyší míře jejich společenské 

konzervativnosti.  
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Statisticky významně se liší senioři z Libereckého kraje a ze zemského okresu Görlitz  ve 

všech položkách vyjma bydlení v domově se seniory, kterou z našich cílových skupin uvedl pouze 

jeden liberecký senior a jeden senior z Görlitz. 

Překvapivě více libereckých seniorů než seniorů z Görlitz bydlí ve „vlastním“, třikrát více seniorů 

z Görlitz než libereckých bydlí v pronajatém bytě, žádný ze seniorů z Görlitz nebydlí společně s dětmi. 
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Statisticky významně se liší senioři z Libereckého kraje a ze zemského okresu Görlitz  pouze v položce 

„nemá žádné vnuky a pravnuky“, kterou označilo čtyřikrát více seniorů z Görlitz než seniorů 

z Libereckého kraje. Je to odezva válečných útrap nebo důsledek aktuálního blahobytu? 
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Měsíční příjem libereckých seniorů se pohybuje 10 až 20 tisíc korun, zhruba polovina seniorů z Görlitz 

uvádí příjem v rozmezí 1 až 2 tisíc Euro. Vzhledem k nesouměřitelnosti příjmů jsme tyto údaje 

statisticky nehodnotili. 
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Statisticky významně se liší senioři z Libereckého kraje a ze zemského okresu Görlitz  v položkách:  
a) bydlím na vesnici, 
b) bydlím ve městě s 10 až 50 tisíci obyvatel, 
c) bydlím ve městě s 50 až 100 tisíci obyvatel, 
d) bydlím ve městě s více než 100 tisíci obyvatel. 

 
Více seniorů z Libereckého kraje (87 %)  než seniorů z Görlitz (55 %) z našich cílových skupin bydlí ve 

městě s více než 10 tisíci obyvatel, značný podíl seniorů z Görlitz (38 %) bydlí na vesnici, libereckých 

z venkovského prostředí bylo málo (7 %). 
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Statisticky významně se liší senioři z Libereckého kraje a ze zemského okresu Görlitz  v položkách:  
 

a) základní vzdělání, 
b) maturita, 
c) vysoká škola. 

 
Téměř polovina seniorů z Libereckého kraje má maturitu, polovina seniorů z Görlitz má vysokou 

školu, jsou tudíž vzdělanější. 
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Statisticky významně se liší senioři z Libereckého kraje a ze zemského okresu Görlitz  v položkách:  
 

a) pracuje celoročně jako dobrovolník, 
b) nepracuje ani nepodniká, 

 
Ani jeden senior z Libereckého kraje nepracuje celoročně jako dobrovolník, zato 17 % seniorů 

z Görlitz tuto činnost vyvíjí. Celkově jsou senioři z Görlitz výrazně pracovně aktivnější.  
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Statisticky významně se liší senioři z Libereckého kraje a ze zemského okresu Görlitz  v položkách:  
 

a) každodenní kontakt s rodinou, 
b) s rodinou se vídá párkrát do roka, 

 
Pouze jeden senior z Görlitz uvádí, že s rodinou stýká denně, o takové situaci referuje 15 % 
libereckých seniorů, zato 38 % seniorů z Görlitz uvádí, že s rodinou vídá párkrát do roka, takovou 

situaci uvádí 13 % libereckých seniorů.  
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Statisticky významně se liší senioři z Libereckého kraje a ze zemského okresu Görlitz  v položkách:  
 

a) každodenní kontakt s přáteli, 
b) několikrát do týdne, 
c) 1 - 2 krát do týdne, 
d) několkrát měsíčně, 
e) 1 - 2 krát za měsíc. 

 
Každodenní kontakt s přáteli uvádí 10 % seniorů z Libereckého kraje a pouze 2 % seniorů ze 

zemského okresu Görlitz. Také podle ostatních položek se liberečtí senioři s přáteli vídají častěji než 

senioři z Görlitz. Žádný senior z Libereckého kraje neuvedl, že by neměl přátele nebo se s nimi 

nestýkal, takovou situaci však uvedlo téměř 7 % seniorů z Görlitz. 
 

Závěrem můžeme konstatovat, že v námi sledovaných cílových skupinách seniorů ze zemského 

okresu Görlitz a z Libereckého kraje jsou senioři z Görlitz vzdělanější, pracovně aktivnější, častěji žijí 

nebo žili před smrtí partnera v rodině s uzavřeným formálním sňatkem, mají vyšší finanční příjem, 

avšak častěji bydlí v pronájmu než senioři z Libereckého kraje, kteří naopak častěji bydlí ve vlastní 

nemovitosti. Senioři z Libereckého kraje pocházejí častěji z větších měst, mají více potomků a častěji 

se stýkají se svými příbuznými a přáteli. U 7 % seniorů z Görlitz je problémem osamocenost. 

Index tělesné kondice a pohybové aktivity 

Na základě chodeckého testu jsme vypočítali index tělesné kondice, který dosáhl u seniorů 

z Libereckého kraje hodnoty 64,65 bodů a u seniorů ze zemského okresu Görlitz 77,84 bodů. Kromě 

tohoto indexu jsme pro získání informací o pohybových aktivitách seniorů použili dotazníkovou 

metodu. Cílem dotazníku bylo zmapovat charakter pohybových aktivit prováděných v minulosti, 

v současnosti a charakter představ seniorů o jejich aktivitách v budoucnu. Senioři byli dotazováni na 

četnost provádění pohybové aktivity v týdnu, dále na typ pohybové aktivity a na délku trvání 
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prováděné aktivity. Výsledky dotazování uvádíme u seniorů z Libereckého kraje v tabulce číslo 17 a u 

seniorů ze zemského okresu Görlitz v tabulce číslo 18. 

Tabulka číslo 17: výsledky dotazování charakteru pohybových aktivit u seniorů z Libereckého kraje 

Jak častá byla Vaše pohybová aktivita v minulosti? Celkem Ž M 
1. Žádnou pohybovou aktivitu jsem nikdy neprováděl(a) 4 3 1 
2. Nepravidelně, několikrát za měsíc. 7 6 1 
3. 1-2 krát v týdnu 27 20 7 
4. Denně nebo téměř denně 37 26 11 

 
  

  Jakého typu byla Vaše pohybová aktivita v minulosti?       
1. Žádnou pohybovou aktivitu jsem nikdy neprováděl(a) 4 3 1 
2. Lehká a mírně namáhavá (chůze, cvičení nízké intenzity) 32 26 6 
3. Středně namáhavá (rekreační sport, sportovní hry) 32 22 10 
4. Vyšší intenzity soutěžního charakteru (výkonnostní, vrcholový sport) 7 4 3 

 
  

  Jak dlouho vaše pohybová aktivita trvala?       
1. Žádnou pohybovou aktivitu jsem nikdy neprováděl(a) 7 4 3 
2. Méně než 20 minut denně 0 0 0 
3. 20-45 minut denně 13 11 2 
4. 45-60 minut denně 22 18 4 
5. Více než 60 minut denně 33 22 11 

 
  

  Jak častá je Vaše pohybová aktivita v současnosti?       
1. Žádnou pohybovou aktivitu neprovádím 7 4 3 
2. Nepravidelná, několikrát za měsíc 10 9 1 
3. 1-2 krát v týdnu 25 18 7 
4. Pohybovou aktivitu provádím denně nebo téměř denně 33 24 9 

 
  

  Jakého typu je Vaše pohybová aktivita v současnosti?       
1. Žádnou pohybovou aktivitu neprovádím 1 1 0 
2. Lehká a mírně namáhavá (chůze, cvičení nízké intenzity) 54 43 11 
3. Středně namáhavá (rekreační sport, sportovní hry) 19 11 8 
4. Vyšší intenzity soutěžního charakteru (výkonnostní sport)  1 0 1 

 
  

  Jak dlouho Vaše pohybová aktivita trvá?       
1. Žádnou pohybovou aktivitu jsem nikdy neprováděl(a) 4 3 1 
2. Méně než 20 minut denně 3 1 2 
3. 20-45 minut denně 17 15 2 
4. 45-60 minut denně 21 18 3 
5. Více než 60 minut denně 30 18 12 
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Jaká by měla být Vaše pohybová aktivita do budoucna?       
1. Žádnou pohybovou aktivitu nechci provádět 11 7 4 
2. Bohužel žádnou pohybovou aktivitu nemohu provádět 0 0 0 
3. Nepravidelná, několikrát za měsíc 12 9 3 
4. 1-2 x v týdnu 26 22 4 
5. Pohybovou aktivitu bych rád(a) prováděl(a) denně nebo téměř denně 26 17 9 

 
  

  Jakého typu by Vaše pohybová aktivita v budoucnu měla být?       
1. Žádnou pohybovou aktivitu nechci nebo nemohu provádět 8 4 4 
2. Lehká nebo mírně namáhavá (chůze, cvičení nízké intenzity) 49 41 8 
3. Středně namáhavá (rekreační sport, sportovní hry) 17 10 7 
4. Vyšší intenzity soutěžního charakteru (výkonnostní sport) 1 0 1 

 
  

  Jak dlouho by Vaše pohybová aktivita v budoucnu měla trvat?       
1. Žádnou pohybovou aktivitu nechci nebo nemohu provádět 10 5 5 
2. Méně než 20 minut denně 1 0 1 
3. 20-45 minut denně 12 11 1 
4. 45-60 minut denně 25 22 3 
5. Více než 60 minut denně 27 17 10 

 

 

Tabulka číslo 18: výsledky dotazování charakteru pohybových aktivit u seniorů ze zemského okresu 

Görlitz 

Wie oft war ihre Bewegungsaktivität in der Vergangenheit? Celkem Ž M 
Keine 1 0 1 
Unregelmässig, einige Mal im Monat 6 2 4 
1 bis 2 Mal in der Woche 37 21 16 
Täglich oder fast täglich 34 17 17 

    Vom welchen Typ war Ihre Bewegungsaktivität in der Vergangenheit?       
Keine Bewegungsaktivität habe ich nie durchgeführt 2 0 2 
Leicht und mässig angestrengte (Gehen, Übungen von niedriger Intensität) 28 18 10 
Mittelangestrengt (Freizeit Sport, Sportspiele) 45 22 23 
Höheren Intensität, Wettbewerbe (Leistungssport) 3 0 3 

    Wie lange hat Ihre Bewegungsaktivität gedauert?       
Eine Bewegungsaktivität habe ich nie durchgeführt 3 0 3 
Kürzer als 20 Minuten täglich 1 1 0 
20-45 Minuten täglich 11 8 3 
45-60 Minuten täglich 38 22 16 
Mehr als 60 Minuten täglich 25 9 16 
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Wie oft ist Ihre Bewegungsaktivität in der Gegenwart?       
Keine Bewegungsaktivität 1 0 1 
Unregelmässig, einige Mal im Monat 9 4 5 
1 – 2 Mal in der Woche 37 21 16 
Bewegungsaktivität mache ich täglich oder fast täglich 31 15 16 

    Von welchem Typ ist Ihre Bewegungsaktivität in Gegenwart?       
Ich mache keine Bewegungsaktivität 2 0 2 
Leichte und mässig angestrengte (Gehen, Übungen von niedrigen Intensität) 27 16 11 
Mittel angestrengte (Freizeit Sport, Sportspiele) 46 24 22 
Höheren Intensität, Wettbewerbe (Leistungssport) 3 0 3 

    Wie lange dauert Ihre Bewegungsaktivität?       
Eine Bewegungsaktivität habe ich nie durchgeführt 2 0 2 
Weniger als 20 Minuten täglich 1 1 0 
20-45 Minuten täglich 11 7 4 
45-60 Minuten täglich 37 23 14 
Länger als 60 Minuten täglich 27 9 18 

    Wie soll Ihre Bewegungsaktivität in der Zukunft aussehen?       
Keine Bewegungsaktivität will ich durchführen 0 0 0 
Keine Bewegungsaktivität kann ich leider durchführen 0 0 0 
Nicht regelmässig, einige Mal im Monat 6 2 4 
1-2 Mal in der Woche 40 21 19 
Bewegungsaktivität möchte ich täglich oder fast täglich durchführen 32 17 15 

    Von welchem Typ sollte Ihre Bewegungsaktivität in der Zukunft sein?       
Ich will oder ich kann keine Bewegungsaktivität durchführen 0 0 0 
Leichte und mässig anstrengende Bewegungsaktivität (Gehen, Übungen von 
niedrigen Intensität) 27 16 11 
Mittel anstrengend (Freizeit Sport, Sportspiele) 48 24 24 
Von höheren Intensität, Wettbewerb (Leistungssport) 3 0 3 

    Wie lange soll Ihre Bewegungsaktivität in der Zukunft dauern?       
Keine Bewegungsaktivität will ich oder kann ich durchführen 0 0 0 
Weniger als 20 Minuten täglich 0 0 0 
20-45 Minuten täglich 15 10 5 
45-60 Minuten täglich 37 21 16 
Mehr als 60 Minuten täglich 26 9 17 
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Přibližně 50 % seniorů z Libereckého kraje provozovalo v minulosti pohybovou aktivitu denně nebo 

téměř denně. Jednalo se o lehkou a mírně namáhavou aktivitu (chůze, cvičení nízké intenzity) i 

středně namáhavou (rekreační sport, sportovní hry), která u většiny respondentů trvala vždy déle než 

60 minut. 
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Většina seniorů ze zemského okresu Görlitz provozovala v minulosti pohybovou aktivitu pouze 1 až 2 

x týdně.  Aktivita měla převážně středně namáhavý charakter a trvala kratší dobu než u libereckých 

seniorů, tzn. 45 - 60 minut. 
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Většina libereckých seniorů provozuje pohybovou aktivitu denně nebo téměř denně. Jedná se o 

aktivitu nízké intenzity a mírně namáhavá cvičení. Aktivita trvá zpravidla déle než 60 minut. 

Senioři z Görlitz provozují pohybovou aktivitu 1 až 2 x týdně, většinou se jedná o středně namáhavou 

aktivitu v délce trvání 45-60 min. 
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Převážná většina seniorů z Libereckého kraje by ráda prováděla pohybovou aktivitu 1-2 x týdně, ale i 
denně či téměř denně. Tato aktivita by měla být lehká nebo jen mírně namáhavá a měla by trvat více 

než 60 minut. 

Zatímco většina seniorů z Görlitz by  v souladu s dosavadními zvyklostmi ráda v budoucnu 

provozovala pohybovou aktivitu 1-2 x týdně se střední intenzitou a v délce 45-60 minut . 
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Vyhodnocení dotazníku zaměřeného na pohybové aktivity seniorů v Libereckém kraji a v zemském 

okrese Görlitz poukazují na určité rozdíly ve fyzických aktivitách obou skupin. Liberečtí provádějí 

pohybové aktivity vícekrát v týdnu, s nižší intenzitou a po delší dobu. Index tělesné kondice však mají 

lepší senioři z Görlitz. Proto se zatím jeví dosavadní fyzická příprava libereckých seniorů jako méně 

efektivní. To je velmi pravděpodobně dáno podprahovou intenzitou adaptačních procesů. Fyzické 

aktivity sice probíhají častěji, ale díky velmi nízké intenzitě bez zásadnějšího vlivu na zlepšení 

samotné kondice. Z tohoto hlediska lze v souladu s nejnovějšími poznatky z oblasti fyziologie a teorie 

sportovního tréninku pro pohybové aktivity seniorů přijmout následující metodická doporučení: 

A. pohybová aktivita by měla probíhat 2 – 3x v týdnu (obden s časem na nutnou regeneraci) 
B. pohybová aktivita vytrvalostního charakteru by měla probíhat v mírné až střední 

intenzitě 
C. optimální délka jednoho tréninku představuje 45 – 60 min. 

Tělesné parametry a biochemické vyšetření krve z kapilárního odběru 

U všech měřených tělesných parametrů vyjma Power-testu a u biochemického vyšetření krve 

uvádíme trendy změn těchto parametrů s nárůstem věku. U výsledků Power-testu trendy neuvádíme, 

protože se tohoto testování ze zdravotních nebo osobních důvodů nezúčastnili všichni senioři (účast 

byla nezávazná) a jejich počet je proto pro stanovení trendu příliš malý. Ve všech níže uvedených 

grafech jsou zvláště uváděny výsledky mužů a žen, a to vždy opět zvlášť u seniorů z Libereckého kraje 

(vyznačeni modře) a zvlášť u seniorů ze zemského okresu Görlitz (vyznačeni červeně). Grafy jsou 

nadepsány podle tělesného parametru a pohlaví. Modré body a červené čtverečky vyznačují pozice 

jednotlivých osob v grafu. Z těchto bodů jsou v programu Excel generovány lineární spojnice trendu. 

Jejich průběh je v pravém horním rohu grafů vyznačen rovnicí y=Wx + S. „Wx“ je hodnota přímky 

vyjadřující vztah k horizontální ose „x“ grafu a „S“ je hodnota průsečíku přímky s vertikální osou „y“. 

Kvůli lepší představě uvádíme ilustrační obrázek číslo 8. 

 

Obrázek číslo 8: Ilustrace k rovnici y=Wx + S. 

Záporné hodnoty Wx označují na našich grafech pokles hodnoty příslušného parametru s nárůstem 

věku, kladné hodnoty naopak její nárůst. Čím jsou hodnoty vyšší, tím je pokles nebo nárůst 

výraznější. „Nula“ vyjadřuje stav beze změn. Vpravo od rovnic nahoře je vždy označena průměrná 

hodnota parametru symbolem ∅.  

Pro každou porovnávanou položku jsme provedli statistický test ANOVA („Rozklad“ a „Analýza 

rozptylu“) a pro získání představy o vzájemné závislosti či nezávislosti  LSD post hoc test.  Za 

statisticky významné rozdíly jsme považovali ty, pro které platí, že p˂0,055. Výsledky uvádíme 

v příloze Statistika. 
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Ženy  i muži z Libereckého kraje mají vyšší průměrné hodnoty systolického krevního tlaku než senioři 

ze zemského okresu Görlitz,  zdá se proto, že je zdravotní stav seniorů z Görlitz lepší než zdravotní 
stav libereckých seniorů, dlužno však poznamenat, že tyto rozdíly nejsou statisticky významné.  U žen 

z Libereckého kraje  a u mužů z Görlitz má systolický krevní tlak téměř neměnný trend ve vztahu 
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k nárůstu věku, ale u žen z Görlitz a u mužů z Libereckého kraje dochází s věkem k jeho razantnímu 

nárůstu .  

Průměrné hodnoty systolického krevního tlaku mají vyšší muži než ženy ze stejné lokality, ale tyto 

rozdíly nejsou statisticky významné. 

 

Průměrný diastolický krevní tlak má u mužů v obou skupinách seniorů přibližně stejné hodnoty 

(trendová přímka se překrývá) a trend má u nich velmi mírně klesající tendenci. Průměrný diastolický 

krevní tlak mají vyšší liberecké seniorky s poměrně prudce klesajícím trendem s nárůstem věku. U 

seniorek z Görlitz je trend tohoto parametru naopak stoupající. 

Stejně jako u systolického krevního tlaku jsou průměrné hodnoty diastolického krevního tlaku mužů 

vyšší než průměrné hodnoty žen ze stejné lokality. 

Je otázkou, jsou-li tyto rozdíly systolického a diastolického krevního tlaku způsobené lepší zdravotní 

péčí, zájmem o vlastní zdraví a vyšší mírou pohybové aktivity nebo celkově vyšší kvalitou životního 

stylu. Statisticky významné jsou rozdíly mezi průměrným diastolickým krevním tlakem u seniorek 

z Görlitz oproti oběma skupinám mužů. 
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Maximální stisk ruky mají senioři ze zemského okresu Görlitz silnější než senioři z Libereckého kraje. 
Statisticky významný je však tento rozdíl pouze u mužů. U žen z Görlitz nemá tato hodnota výraznější 

trend ke změně s nárůstem věku. U ostatních tří skupin vykazuje síla stisku ruky s nárůstem věku 

klesající trend. 

 
102 



Jak se dalo očekávat, je maximální stisk ruky u mužů silnější než u žen. Tento rozdíl je statisticky 

významný. 
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Ženy i muži z Libereckého kraje mají vyšší průměrnou hmotnost než ženy a muži ze zemského okresu 
Görlitz. Statisticky významný je tento rozdíl pouze u žen. U všech čtyř skupin seniorů má hmotnost 

s nárůstem věku klesající trend,  u žen z Görlitz nevýrazný.  

 Jak se dalo očekávat, je hmotnost mužů větší než hmotnost žen ze stejné lokality. Tento rozdíl je 

statisticky významný. 
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Ženy i muži z Libereckého kraje průměrně vyšší procento obsahu tuku v těle než senioři ze zemského 
okresu Görlitz. Procentuální obsah tuku mají vyšší ženy než muži ze stejné lokality. Všechny uvedené 

rozdíly jsou statisticky významné. 
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U mužů má procento obsahu tuku s nárůstem věku klesající trend, u žen naopak trend stoupající. 

Vzestup trendu u žen z Görlitz je strmější než u žen z Libereckého kraje a také pokles tohoto trendu je 

u mužů z Görlitz je daleko razantnější než u mužů z Libereckého kraje. 

Triáda parametrů hmotnost, procento tuku v těle a BMI je citlivá na způsob stravování a zejména na 
míru pohybových aktivit. Nejdůležitější pro jejich posouzení je poslední z nich, protože zohledňuje 

homotnost i výšku klientů. Průměr BMI je u seniorů z Libereckého kraje vyšší než průměr BMI u 

seniorů ze zemského okresu Görlitz. Statisticky významný je tento rozdíl u libereckých seniorek oproti 

mužům i ženám z Görlitz a u libereckých mužů oproti seniorkám z Görlitz.  Svědčí to o tom, že  buď je 

skladba potravin a jejich množství u libereckých seniorů méně příznivá,  nebo mají méně pohybu než 

senioři z Görlitz, nejspíše se však na výsledném stavu podílejí oba zmíněné faktory. 

U mužů a u libereckých seniorek má BMI s nárůstem věku klesající trend, ale u seniorek ze zemského 
okresu Görlitz je tento trend naopak stoupající. 

Podle  tabulky číslo 19 jsou senioři z Libereckého kraje výrazně obéznější než senioři ze zemského 
okresu Görlitz. 

Index BMI u žen se příliš neliší od tohoto indexu u mužů ze stejné lokality. 
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Tabulka číslo 19: Procentní zastoupení seniorů ze zemského okresu Görlitz a z Libereckého kraje 

v pásmech BMI svědčících o obezitě klientů. 

Pásma BMI 
Mírná obezita 

25 - 30 
Obezita 
30 - 40 

Výrazná obezita 
Více než 40 

Görlitz 
ženy 40 % 15 % 0 % 
muži 49 % 23 % 0 % 

Liberec 
ženy 33 % 45 % 2 % 
muži 59 % 36 % 5 % 

  

Průměrná kapacita plic v litrech je u libereckých seniorek mírně vyšší než jakou mají seniorky 

z Görlitz, u mužů je tato kapacita stejná. U seniorek z Görlitz  je trend tohoto parametru stabilní, u 

ostatních tří skupin  vykazuje mírný pokles, který je nejvýraznější u libereckých mužů.  

Jak se dalo očekávat, je kapacita plic u mužů větší než u žen ze stejné lokality. Tento rozdíl je 
statisticky významný. 
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Průměrný obsah celkového cholesterolu v krvi je vyšší u seniorů ze zemského okresu Görlitz než u 

seniorů z Libereckého kraje. Tyto rozdíly jsou statisticky významné.  Také procentní zastoupení 

seniorů z Görlitz s vyššími hodnotami celkového cholesterolu je  u seniorů z Libereckého kraje  větší  

(viz obrázek číslo 9). Není vyloučeno, že je to v důsledku rozdílných stravovacích návyků. U všech 
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sledovaných seniorů má obsah celkového cholesterolu s nárůstem věku klesající trend.  U mužů je 

tento trend vědecky prokázán (Ferrara & et al., 1997), u žen nebyl tento trend zatím potvrzen. 

Průměrný obsah celkového cholesterolu je u mužů vyšší než u žen ze stejné lokality, ale statisticky 

významný je tento rozdíl pouze při porovnání dat seniorů z Görlitz. 
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Obrázek číslo 9: Procentní zastoupení seniorů  s nadnormativními hodnotami celkového cholesterolu. 

 

 

Průměrný obsah HDL cholesterolu v krvi se u seniorů ze zemského okresu Görlitz a z Libereckého 

kraje téměř neliší. V souladu s vědeckými poznatky u mužů s nárůstem věku stoupá, ale u žen klesá 

(Ferrara & et al., 1997).  
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Obrázek číslo 10: Procentní zastoupení seniorů  s nadnormativními hodnotami triglyceridů. 

Z rozsáhlé studie American Heart Association vyplývá, že u mužů i u žen dochází po 70. roku věku 

k poklesu hodnot triglyceridů v krvi  (Miller & et al., 2011), což by vysvětlovalo klesající trend tohoto 

ukazatele s nárůstem věku  u mužů, avšak nikoliv u žen.  

Vyšší průměrné hodnoty triglyceridů u žen z Görlitz než u žen z Libereckého kraje, ani opačná situace 

u mužů, nejsou statisticky významné. 
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Nejvyšší poměrné zastoupení osob s nadnormativními hodnotami triglyceridů mají seniorky z Görlitz 
(viz obrázek číslo 10). 

Ženy z Libereckého kraje mají nižší průměrný obsah triglyceridů v krvi než muži ze stejné lokality, u 

seniorů z Görlitz je tomu naopak, avšak ani tyto výsledky nejsou statisticky významné. 

 

Bylo zjištěno, že s nárůstem věku ve stáří  bez ohledu na pohlaví klesá hladina alaninaminotransferázy  

(Dong & al., 2010). Stejně jako v předcházejícím případě to vysvětluje klesající trend tohoto ukazetele 

s nárůstem věku u mužů, nikoliv však u žen. 

Průměrné hodnoty tohoto ukazatele jsou nižší u žen než u mužů ze stejné lokality. Tento rozdíl je 

statisticky významný. 

Statisticky nevýznamný rozdíl průměrných hodnot nacházíme mezi libereckými seniory a seniory 

z Görlitz. Průměrné hodnoty seniorů z Görlitz jsou nižší. 
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Někteří autoři se sice zmiňují o změnách hladiny aspartátaminotransferázy vzhledem k věku, tyto 

změny však nevykazují jednoznačný trend  ( Vasudha & al., 2006). U seniorek v naší cílové skupině 

mátento parametr s nárůstem věku mírně vzrůstající trend, u libereckých seniorů je tento trend 

naopak klesající a u seniorů z Görlitz  ke změnám v trendu nedochází. 
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Průměrné hodnoty aspartátaminotransferázy mezi seniory z Libereckého kraje a ze zemského okresu 
Görlitz se příliš neliší a rozdíly nejsou statisticky význmané. Hladina tohoto enzymu je vyšší u mužů 

než u žen ze stejné lokality a tento rozdíl je statisticky významný. 

 

Množství močoviny v krvi se s nárůstem věku zvyšuje76.  I v našem případě má tento ukazatel u všech 

sledovaných skupin s nárůstem věku stoupající trend. Průměrné hodnoty množství močoviny v krvi 

jsou u seniorů z Liberce vyšší než u seniorů ze zemského okresu Görlitz a tyto rozdíly jsou statisticky 

významné. 

Muži mají vyšší obsah močoviny v krvi než ženy ze stejné lokality, ale tyto rozdíly nejsou statisticky 

významné. 

Senioři z Libereckého kraje mají vyšší poměrné zastoupení osob s nadnormativními hodnotami 

močoviny než senioři z Görlitz, což svědčí o jejich horším zdravotním stavu (viz obrázek číslo 11). 

 

76 http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/blood-urea-nitrogen/basics/results/prc-20020239 . Staženo  
29. 11. 2014. 
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Obrázek číslo 11 .: Procentní zastoupení seniorů  s nadnormativními hodnotami močoviny. 

 

Průměrný obsah glukózy v krvi mají vyšší senioři z Libereckého kraje než senioři z Görlitz a u mužů 

jsou tyto rozdíly statisticky významné. U žen má tento parametr vzrůstající trend s nárůstem věku, u 

mužů naopak klesající trend. Tento rozdíl neumíme zatím vysvětlit.  

Průměrné hodnoty glukózy v krvi jsou vyšší u mužů z Libereckého kraje než u žen ze stejné lokality a 

tento rozdíl je statisticky významný. U seniorů z Görlitz rozdíl mezi muži a ženami nepozorujeme. 
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Polovina nebo více všech sledovaných seniorů má  nadnormativní hodnoty glukózy, nejhorší je tento 
stav u mužů z Libereckého kraje (viz obrázek číslo 12).  

 

 

Obrázek číslo 12: Procentní zastoupení seniorů  s nadnormativními hodnotami glukózy. 
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Průměrný obsah celkového bilirubinu v krvi je u seniorek z Libereckého kraje vyšší než u seniorek ze 

zemského okresu Görlitz, ale tento rozdíl není statisticky významný. Stabilní trend tohoto ukazatele 

vzhledem k nárůstu věku u žen a u mužů z Görlitz a mírně stoupající trend u mužů z Libereckého kraje 

jsou v rozporu s vědeckými zjištěními jiných autorů  (Rosenthal, Pincus, & Fink, 1984). V souladu se 
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zmíněnými autory se pouze potvrdilo, že u mužů je průměrný obsah celkového bilirubinu vyšší než u 

žen, ale ani tento rozdíl není v naší studii statisticky významný. 

Paměť 

Při zpracování výsledků paměti jsme nejprve spočetli hrubé skóre. U bezprostřední krátkodobé 

paměti (bezprostřední zapamatování 10 slov) jsme stanovili jako maximální hrubé skóre 100 bodů. 

Senior získal 100 bodů při správném opakování všech 10 slov hned napoprvé. Za každé opakování 10 

slov jsme strhávali 10 bodů, takže senior, který si zapamatoval všech 10 slov až po desátém 

opakování, získal 10 bodů. Za každé nezopakované slovo při desátém opakování jsme strhávali 1 bod. 

Senior, který by si při desátém opakování pamatoval jen 1 slovo, by dostal 1 bod. U dlouhodobější 

bezprostřední paměti (reprodukce 10 slov zhruba po jedné hodině jiné činnosti) obdržel senior za 

každé správně reprodukované slovo 1 bod. U zprostředkované paměti (metodika piktogramů) jsme 

správnou reprodukci slova hodnotili 4 body, nepřesnou reprodukci 3 body, při velmi nepřesné 

reprodukci se zachováním pojmového smyslu slova nebo sousloví jsme přidělili 1 bod a za špatnou 

reprodukci nebo nezapamatování 0 bodů. 

Kvůli nesymetrickému rozložení dat s vysokou šikmostí jsme nejprve provedli McCallovu plošnou 

standardizaci hrubých skórů a vypočetli Z-skór pro jednotlivé klienty, který jsme převedli na hodnotu 

v bodech SAT77.  Protože však byl počet klientů relativně malý, nedošlo McCallovu plošnou 

standardizací k vytvoření modelu zcela normálního rozdělení. Proto má naše škála rozmezí 229 - 736 
bodů u krátkodobé paměti a 238 - 699 u dlouhodobé paměti místo standardního rozmezí 100 - 900 
bodů. 

Pro každou porovnávanou položku jsme provedli statistický test ANOVA („Rozklad“ a „Analýza 

rozptylu“).  Za statisticky významné rozdíly jsme považovali ty, pro které platí, že p˂ 0,055. Výsledky 

uvádíme v příloze Statistika. 

77 Scholastic Aptitude Test.  Anonymizované výsledky jednotlivých klientů jsou přístupné na internetové adrese:  
Obrázek k převodu Z-skóre (na obrázku z parametr) na body SAT. Horní křivka je normální rozdělení 
pravděpodobnosti s uvedením poměrného zastoupení klientů v jednotlivých sektorech (σ=15). 
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Obrázek 13: Histogram sumy hrubých skórů jednotlivých slov a sousloví Metodiky piktogramů u 
seniorů z Libereckého kraje a seniorů zemského okresu Görlitz. Číselné označení na ose x odpovídá 

označení slov a sousloví v tabulce 20. 

Tabulka číslo 20: výsledky jednotlivých slov a sousloví u metodiky Piktogramů. 
 Slova a sousloví Celkový hrubý 

skór 
Průměrný klient 

 Česká  Německá  Liberec Görlitz 

1 Dům Haus 601 3,766 3,987 

2 Svátek Feiertag 528 3,338 3,474 

3 Bohatství Reichtum 547 3,468 3,590 

4 Matka Mutter 565 3,519 3,769 

5 Vývoj Entwicklung 447 2,688 3,077 

6 Pronásledování Verfolgung  441 2,221 3,462 

7 Chutné jídlo Schmackhaftes Essen 448 2,558 3,218 

8 Podvod Betrug 290 1,779 1,962 

9 Nemoc Krankheit 571 3,779 3,590 

10 Spravedlnost Gerechtigkeit 456 2,896 2,987 

11 Hrdinský čin Heldentat 286 1,792 1,897 

12 Trest Strafe 401 2,766 2,410 

13 Nejistota Unsicherheit 284 1,571 2,090 

14 Hladové dítě Hungriges Kind 469 2,805 3,244 

15 Štěstí Glück 494 2,961 3,410 

16 Záludná otázka Tückische Frage 226 1,338 1,577 

17 Loučení Abschied 448 2,325 3,449 

18 Zloděj Dieb 477 2,753 3,397 

19 Závist Neid 447 2,545 3,218 

20 Smutek Trauer 548 3,403 3,667 

21 Přátelství Freundschaft 560 3,377 3,846 
Na obrázku číslo 14 uvádíme histogramy hrubých skórů piktogramů průměrného klienta Libereckého 

kraje a průměrného klienta zemského okresu Görlitz. Z tohoto obrázku a z tabulky číslo 20 vyplývá, že 

všechna slova a sousloví v Metodice piktogramy až na slovo zloděj reprodukovali lépe senioři 
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z Görlitz. Také celkově dopadli senioři z Görlitz lépe. Celkový rozdíl mezi výsledky je statisticky 

významný. 

U krátkodobé bezprostřední paměti získali senioři z Görlitz průměrně 537 bodů SAT a liberečtí pouze 

477 bodů. Rozdíl je statisticky významný. Senioři z Görlitz si po jedné hodině vzpomněli průměrně na 

7,88 slov z 10 a liberečtí na 7,61 slov z 10. Tento rozdíl není statisticky významný. U zprostředkované 

paměti dosáhli senioři z Görlitz průměrného výsledku 523 bodů SAT a liberečtí 477 bodů SAT.  

Kapacita krátkodobé a zprostředkované paměti je  u seniorů z Görlitz statisticky významně lepší.  

 

Obrázek číslo 14: Histogramy hrubých skórů piktogramů průměrného klienta Libereckého kraje a 

průměrného klienta zemského okresu Görlitz. Číselné označení na ose x odpovídá označení slov a 

sousloví v tabulce číslo 20. 

Rozumové schopnosti 

Základní výsledky z testu EFEKT uvádíme v tabulce EQ. Průměrná hodnota rozumových schopností 
(IQ) je u seniorů Libereckého kraje a u seniorů zemského okresu Görlitz téměř stejná. Také průměrná 

hodnota obtížnosti prvního výběru a průměrná celková hodnota obtížnosti (průměr součtu obtížnosti 

všech 10 úloh) se příliš neliší (viz tabulka číslo 21). Konstatování potvrzuje statistický výpočet, dle 

kterého se uvedené hodnoty statisticky významně neliší. 

Tabulka číslo 21: Základní průměrné výsledky testu EFEKT 

  IQ Obtížnost prvního výběru Celková suma obtížnosti 

Liberec 99 4,62 48,63 

Görlitz 101 4,88 49,38 
 

Typ konání 

Jak vyplývá z tabulky číslo 22 a obrázku číslo 15, jsou mezi seniory Libereckého kraje a zemského 

okresu Görlitz patrné rozdíly v typech konání.  U libereckých seniorů je nejčastější typ konání „C“ 

charakteristický pro nepříliš ambiciózní jedince, pro které je důležitější vyhnout se neúspěchu než 

 
122 



dosáhnout úspěchu. U seniorů z Görlitz je tento typ konání naopak zastoupen nejméně a nejčastější 

je typ konání „D“ charakteristický pro racionální,  opatrné jedince,  kteří sice reagují na vnější zpětnou 

vazbu, ale stojí si za svou volbou, drží se svých představ a jejich jednání není vedeno momentálním 

impulzem. Jak vyplývá ze souboru tabulek uvedených na obrázku číslo 16, jsou tyto rozdíly statisticky 

významné pro p˂ 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek číslo 15: Počet pozorování jednotlivých  typů konání označených jako shluk u skupin seniorů 

z Görlitz a Liberce. 

Tabulka číslo 22: Poměrné zastoupení typů konání  

Typ konání A B C D E 
Görlitz 15 % 12 % 8 % 39 % 26 % 
Liberec 19 % 12 % 30 % 24 % 15 % 
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Obrázek číslo 16: Soubor statistických tabulek k typům konání. 

Motivační preference 

Základní výzkumy stárnutí se zabývají zejména prevencí zaměřenou na zvládání dopadů stárnutí 

organismu a psychosociálních negativních aspektů života seniorů. Za možnou taktiku je v tomto 

ohledu považováno well-being neboli životní spokojenost a pozitivní motivace k životu v pozdějším 

věku (Lupien & Wan, 2004). Well-being je souborem vnějších a vnitřních motivátorů, které naplňují 

náš život a hrají významnou roli také v životě seniorů. Řada autorů předpokládá, že v této fázi života 

ustupuje vnější motivace do pozadí a zvyšuje se důraz na motivaci vnitřní, která napomáhá k větší 

fyzické i psychické pohodě a je pro plnohodnotné stárnutí klíčová (Cerasoli, Nicklin, & Ford, 2014; 

Deci & Ryan, 2002; Ryan & Deci, 2000). Vnitřní motivace se přitom vysvětluje jako zaujetí určitou 

nezávaznou činností, doprovázenou prožíváním radosti bez nutnosti dosažení určitého společensky 

očekávaného cíle (Webster, 2008), což vede ke spokojenosti a lepšímu psychickému zdraví 

(Csikszentmihalyi & Rathunde, 1993). Někteří autoři jsou dokonce přesvědčeni, že starší lidé 

orientovaní na příjemné prožívání přítomnosti78 (Zimbardo & Boyd, 2008) jsou spokojenější a vnímají 

se jako schopní ovládat a řídit svůj život (Gana, Klein, Saada, & Trouillet, 2013).  

V rámci života seniorů se často zmiňuje problematika zhoršení zdraví, kdy se předpokládá, že čím 

horší zdravotní stav, tím méně úspěšně se stárnutí prožívá. Zdravotní stav ale s úspěšným stárnutím a 

životní spokojeností podle některých autorů spolu nesouvisejí. V rámci výzkumu M. P. Lawtona 
(1999) třetina seniorů s chronickou fyzickou nemocí hodnotila svůj současný stav jako úspěšné 

stárnutí a naopak třetina seniorů, kteří byli dle objektivních kritérií zhodnoceni jako úspěšně 

stárnoucí, prožívala svůj stav jako neuspokojivý. Hlavními faktory spokojenosti ve stáří jsou tedy spíše 

předchozí zkušenosti a zejména emoční stabilita (Aldwin, Spiro, Levenson & Cupertino, 2001; Spiro, 

Aldwin, Ward & Mroczek, 1995).  Z perspektivy životního vývojového modelu se za úspěšné stárnutí 

považuje dosažení moudrosti (Erikson, 2002; Levenson, Jennings, Aldwin & Shiraishi, 2005; Wink & 

Dillon, 2002). V této souvislosti se vyskytuje pojem „gerotranscendence“ (Tornstam, 1997), který 

odkazuje na proces probíhající v rámci stárnutí, jež je založen na spiritualitě, přehodnocení 

78 Present hedonistic orientation. 
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dosavadních existenciálních otázek, vztahu k druhým i k sobě a v ideálním případě vede k nalezení 

nového smyslu a motivace k životu (Tornstam, 2011).  

Další teorie zabývající se změnou motivace v pozdním věku hovoří o změnách, které jsou dané 

rozdílnými motivy a výrazně odlišnými cíli stanovovanými v předchozích fázích života (Heckhausen, 

Wrosch, & Schulz, 2010). Například od mladé dospělosti až do středního věku se postupně zvyšuje 

zodpovědnost spojená s tvorbou sociální a pracovní identity a stanovením priorit ve formě rodiny a 

kariéry (Nielsen & Reiss, 2012). Jakmile jedinec dosáhne staršího věku, hlavním cílem se spíše stává 

vlastní pozitivní emocionální pohoda a kvalita sociálních vztahů (Carstensen, 2006). Obecně se dá říci, 

že starší lidé jsou více úspěšní ve zvládání sociálních konfliktů a udržování kvalitních sociálních vztahů 

(Luong, Charles, & Fingerman, 2010), což se také později projevuje v jejich hlavních motivačních 

preferencích. 

Autoři Caro, Caspi, Burr & Mutchler (2009) zkoumají vliv „globální“ motivace k aktivitě (global activity 

motivation) u starších osob a z ní pak odvozují motivaci ke čtyřem činnostem seniorů: vzdělávání se, 

dobrovolná činnost, práce a cvičení. Míra globální motivace je dobrým ukazatelem úspěšného a 

aktivního prožití stáří a lze z ní usuzovat i na další specifické aktivity seniorů (Caro, Caspi, Burr, & 

Mutchler, 2009). 

Na základě předpokladu vývoje motivace byl vytvořen model „A life span model of motivation79“, 
zaměřený na čtyři klíčové proměnné, objevující se v průběhu celého života: usměrňování80, volba, 

společná regulace81 a kompenzace (Salmela-Aro, 2009). V souvislosti se svými životními cíli lidé 

usměrňují své aktivity, rozhodují se a řídí svůj vlastní vývoj. Svých cílů dosahují díky spolupráci a na 

základě zkušenosti mohou přizpůsobovat své cíle a měnit je dle dané životní etapy (Salmela-Aro, 

2012). Velké rozdíly můžeme pozorovat mezi všemi vývojovými fázemi, přičemž stáří představuje 

nové výzvy v kontextu sociálních a kulturně definovaných vývojových úkolů a životních proměn 

nutících k přehodnocení osobních cílů (Little, Salmela-Aro, & Phillips, 2007). Dle Webster (2008) je u 

seniorů nejdůležitějším motivačním faktorem v životě sounáležitost, kterou pociťují prostřednictvím 

fyzického kontaktu, sociálních aktivit, ale také autonomie, kterou si zachovávají nastavováním hranic 

a organizovanými rutinními činnostmi a neposledně kompetence ke zvládání úkolů a zajištění si 

užitečnosti v životě. Úspěšné stárnutí je provázeno pozitivními psychologickými charakteristikami, 

jako jsou štěstí, intelektuální zvědavost, vděčnost, hluboká spiritualita a sociální zařazení (Snowdon, 

2001).  

Naše představa o motivačních preferencích seniorů se opírá o model zóny možného vývoje 

osobnosti, determinované perspektivními cíli, což svým způsobem koresponduje s modelem 

životních cílů prezentovaných Katariinou Salmela-Aro (2009, 2012). Motivační preference seniorů a 

jejich perspektivní cíle jsme zjišťovali prostřednictvím metodiky času popsané výše v příslušné 

kapitole.  

Výsledky vyšetření seniorů porovnáváme s vyšetřením studentů Univerzity obrany Brno, které jsme 

provedli v srpnu roku 2012. Základní demografické údaje uvádíme v tabulce číslo 23. 

 

79 Model životnosti motivace 
80 Channelling. 
81 Co-agency. 
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Tabulka číslo 23: Základní demografické údaje cílových skupin dotazovaných metodikou času. 

  muži ženy celkem 

  
počet % 

průměrný 
věk 

počet % 
průměrný 

věk 
počet 

průměrný 
věk 

Univerzita 
obrany 244 82,4 20,4 52 17,6 20,1 296 20,4 
Senioři 
Liberec 19 27,5 72,1 50 72,5 70,4 69 70,8 
Senioři 
Görlitz 34 46,6 69,3 39 53,4 67,8 73 68,5 

 

Na obrázku číslo 17 uvádíme poměrné výsledky využití času v procentech tak,  jak je uvedli liberečtí 
senioři v metodice času ve fázi α a ve fázi β. Na obrázku číslo 18 pak pro přehlednost uvádíme poměr 
β fáze k α fázi u této cílové skupiny. V tabulce číslo 24 uvádíme číselné údaje k obrázkům číslo 17 a 
18.  

Tabulka číslo 24: Číselné údaje k obrázkům číslo 17 a 18.  

 Alfa Beta Beta/Alfa 
1 Práce nebo služba                                                                 3,8 3,6 0,94 
2 Spánek                                              25,9 22,4 0,86 
3 Péče o vzhled a hygiena                      4,8 5,4 1,12 
4 Jídlo                                                     5,6 5,1 0,91 
5 Rodina, děti, přítel, přítelkyně          9,4 9,9 1,05 
6 Obstarávání domácnosti a nákupu      6,2 5,5 0,89 
7 Televize                                                 9,0 6,8 0,76 
8 Studium                                                   1,5 2,1 1,41 
9 Četba                                                                                           5,1 5,5 1,09 
10 Sport, turistika a fitness                        5,2 6,2 1,20 
11 Diskotéky, tanec                                0,9 1,3 1,49 
12 Sex                                                     0,5 0,8 1,61 
13 Počítačové hry    0,8 0,7 0,92 
14 Sázení, výherní automaty, ruleta apod. 0,2 0,3 1,30 
15 Video a domácí kino 0,5 0,8 1,58 
16 Poslech hudby 3,7 3,3 0,90 
17 Přátelé a známí          3,6 4,7 1,31 
18 Hospody, restaurace, bary 0,7 0,9 1,42 
19 Kultura mimo domov 1,4 2,1 1,54 
20 Telefonování, psaní SMS, e-mailů 1,7 1,5 0,89 
21 Internet   2,6 2,6 0,99 
22 Pomoc druhým lidem 1,8 2,4 1,33 
23 Veřejná a spolková činnost 1,6 1,6 1,00 
24 Koníčky 4,0 4,6 1,16 
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Obrázek číslo 17: Poměrné výsledky využití času v procentech tak, jak je uvedli liberečtí senioři 
v Metodice času ve fázi α a ve fázi β. 
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Obrázek číslo 18: Poměr β fáze k α fázi v Metodice času u libereckých seniorů.  
 
V aktuálním životě libereckých seniorů má bezkonkurenčně největší podíl spánek. Na druhém místě 
je čas, který věnují rodině a na třetím místě čas strávený u obrazovek televizorů. Velmi málo času 
věnují tanci, sexu, sázení, počítačovým hrám, videu a hospodám. O něco více, avšak stále méně než 
2,5 % z celkového týdenního rozpočtu času, se zabývají studiem, kulturou, telefonováním, pomoci 
druhým a veřejné činnosti. Jak je patrné z obrázku číslo 18 a z tabulky číslo 24, nejvíce by si přáli 
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zvýšit ve svém životě podíl sexu, sledování videa, kultury a tance. V prvních třech případech více jak  
1,5x . Nejvíce by si naopak přáli snížit podíl sledování televize a dále by redukovali podíl spánku, jídla, 
vedení domácnosti, počítačových her, poslechu hudby a telefonování.  Beze změny nebo téměř beze 
změny (rozmezí poměru  β fáze k α fázi: 0,9 - 1,1) zůstávají práce, jídlo, rodina, četba, počítačové hry, 
poslech hudby, telefonování, internet a veřejná činnost. 

Na obrázku číslo 19 uvádíme poměrné výsledky využití času v procentech tak, jak je uvedli senioři 
z Görlitz v Metodice času ve fázi α a ve fázi β. Na obrázku číslo 20 pak pro přehlednost uvádíme 
poměr β fáze k α fázi u této cílové skupiny. V tabulce číslo 25 uvádíme číselné údaje k obrázkům číslo 
19 a 20.  

Aktuální život seniorů zemského okresu Görlitz je v mnoha činnostech podobný životu libereckých 
seniorů, avšak jak vyplývá z tabulky číslo 28 a z obrázku číslo 24 a po statistické kontrole82, liberečtí 
senioři se věnují více studiu, tanci, sázení, přátelům a kultuře. Naopak senioři z Görlitz se věnují více 
jídlu a domácnosti. Zdá se tedy, že je život libereckých seniorů pestřejší, a že jsou aktivnější.  

Tabulka číslo 25: Číselné údaje k obrázkům číslo 19 a 20.  

 Alfa Beta Beta/Alfa 
1 Práce nebo služba                                                                 3,6 1,9 0,53 
2 Spánek                                              27,3 24,1 0,88 
3 Péče o vzhled a hygiena                      5,0 4,9 0,97 
4 Jídlo                                                     7,1 6,4 0,89 
5 Rodina, děti, přítel, přítelkyně          9,8 9,8 1,00 
6 Obstarávání domácnosti a nákupu      6,8 5,6 0,82 
7 Televize                                                 9,2 7,2 0,79 
8 Studium                                                   0,7 0,9 1,26 
9 Četba                                                                                           5,2 5,4 1,04 
10 Sport, turistika a fitness                        4,6 6,8 1,49 
11 Diskotéky, tanec                                0,1 0,5 6,04 
12 Sex                                                     0,5 0,6 1,10 
13 Počítačové hry    0,6 0,4 0,65 
14 Sázení, výherní automaty, ruleta apod. 0,0 0,1 3,53 
15 Video a domácí kino 0,3 0,6 1,79 
16 Poslech hudby 4,0 3,8 0,95 
17 Přátelé a známí          2,6 3,9 1,52 
18 Hospody, restaurace, bary 0,5 1,6 3,39 
19 Kultura mimo domov 0,9 2,7 2,99 
20 Telefonování, psaní SMS, e-mailů 1,9 1,7 0,90 
21 Internet   2,5 2,0 0,81 
22 Pomoc druhým lidem 2,1 2,8 1,32 
23 Veřejná a spolková činnost 1,4 1,8 1,34 
24 Koníčky 3,4 4,4 1,32 
 

82 Činnosti, které uvádíme, jako odlišné jsou statisticky významné na hladině  p˂ 0,08 podle testu ANOVA a LSD 
post hoc testu - viz příloha Statistika. 
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Obrázek číslo 19: Poměrné výsledky využití času v procentech tak,  jak je uvedli senioři z  Görlitz 
v Metodice času ve fázi α a ve fázi β. 
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Obrázek číslo 20:Poměr β fáze k α fázi v Metodice času u seniorů z Görlitz.  
 
Jak je patrné z obrázku číslo 20 a tabulky číslo 25, senioři z Görlitz by si nejvíce přáli zvýšit ve svém 
životě podíl tance, sázení, hospodského života a kultury a to více než 3x. Výrazněji více by také chtěli 
sportovat, sledovat video a věnovat se přátelům. Naopak by redukovali podíl práce a počítačových 
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her a dále vedení domácnosti, prohlížení internetu a sledování televize.  Beze změny nebo téměř 
beze změny (rozmezí poměru  β fáze k α fázi: 0,9 - 1,1) zůstávají rodina, četba, sex, poslech hudby a 
telefonování. Jak vyplývá z tabulky číslo 24 a z obrázku číslo 23 a též z dříve uvedených dat.  

Senioři z Görlitz by si oproti libereckým seniorům z hlediska zóny možného vývoje svých motivačních 
preferencí přáli: 

1. Méně pracovat (aktuálně se věnují této činnosti přibližně stejně jako liberečtí, ale přáli by si 
tuto činnost redukovat na polovinu) 

2. Více sportovat a zejména tančit 
3. Méně se věnovat sexu 
4. Méně času trávit hrami na počítačích 
5. Láká je též sázení, kterému se aktuálně téměř vůbec nevěnují 
6. Rádi by více chodili do hospod a trávili svůj čas na kulturních akcích (aktuálně se této činnosti 

liberečtí senioři věnují více) 
7. Chtěli by se také více věnovat veřejné činnosti. 

Tabulka číslo 26: Číselné údaje k obrázkům číslo 21 a 22.  

 Alfa Beta Beta/Alfa 
1 Práce nebo služba                                                                 14,7 8,6 0,58 
2 Spánek                                              22,6 20,2 0,89 
3 Péče o vzhled a hygiena                      2,3 2,0 0,86 
4 Jídlo                                                     4,3 4,0 0,93 
5 Rodina, děti, přítel, přítelkyně          9,4 11,6 1,23 
6 Obstarávání domácnosti a nákupu      2,0 1,7 0,86 
7 Televize                                                 2,0 1,6 0,79 
8 Studium                                                   4,6 3,3 0,72 
9 Četba                                                                                           1,8 2,6 1,41 
10 Sport, turistika a fitness                        5,1 6,8 1,29 
11 Diskotéky, tanec                                1,0 1,4 1,41 
12 Sex                                                     1,5 2,5 1,63 
13 Počítačové hry    1,9 1,9 0,97 
14 Sázení, výherní automaty, ruleta apod. 0,0 0,0 3,59 
15 Video a domácí kino 1,3 1,6 1,21 
16 Poslech hudby 3,7 3,7 0,99 
17 Přátelé a známí          5,4 6,5 1,19 
18 Hospody, restaurace, bary 1,5 2,0 1,32 
19 Kultura mimo domov 1,1 2,2 2,04 
20 Telefonování, psaní SMS, e-mailů 1,3 1,1 0,88 
21 Internet   4,5 3,6 0,79 
22 Pomoc druhým lidem 1,6 2,6 1,56 
23 Veřejná a spolková činnost 0,4 1,0 2,27 
24 Koníčky 5,9 7,7 1,31 
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Obrázek číslo 21: Poměrné výsledky využití času v procentech tak, jak je uvedli v Metodice času 
studenti Univerzity obrany ve fázi α a ve fázi β. 
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Obrázek číslo 22: Poměr β fáze k α fázi v Metodice času u studentů Univerzity obrany.  
 
Na obrázku číslo 21 uvádíme poměrné výsledky využití času v procentech tak, jak je uvedli v metodice 
času studenti Univerzity obrany Brno ve fázi α a ve fázi β. Na obrázku číslo 22 pak pro přehlednost 
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uvádíme poměr β fáze k α fázi u této cílové skupiny. V tabulce číslo 26 uvádíme číselné údaje 
k obrázkům číslo 21 a 22.  

 

Obrázek číslo 23: Poměrné výsledky využití času v procentech tak, jak je uvedli studenti Univerzity 
obrany a senioři z libereckého kraje a ze zemského okresu Görlitz ve fázi α Metodiky času. 
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Tabulka číslo 27: Poměry mezi procentuálním vyjádřením u jednotlivých činností ve fázi alfa  
 

Poměr mezi cílovými skupinami 
Liberec Univerzita Univerzita 

Görlitz Liberec Görlitz 
1 Práce nebo služba                                                                 1,1 3,87 4,06 
2 Spánek                                              0,9 0,87 0,83 
3 Péče o vzhled a hygiena                      1,0 0,48 0,47 
4 Jídlo                                                     0,8 0,76 0,6 
5 Rodina, děti, přítel, přítelkyně          1,0 1,01 0,96 
6 Obstarávání domácnosti a nákupu      0,9 0,32 0,29 
7 Televize                                                 1,0 0,22 0,22 
8 Studium                                                   2,1 3,1 6,55 
9 Četba                                                                                           1,0 0,36 0,36 
10 Sport, turistika a fitness                        1,1 0,98 1,11 
11 Diskotéky, tanec                                10,2 1,13 11,4 
12 Sex                                                     0,9 3,23 3,06 
13 Počítačové hry    1,2 2,53 3,06 
14 Sázení, výherní automaty, ruleta apod. 7,1 0,05 0,36 
15 Video a domácí kino 1,5 2,68 3,89 
16 Poslech hudby 0,9 1,01 0,94 
17 Přátelé a známí          1,4 1,51 2,1 
18 Hospody, restaurace, bary 1,4 2,29 3,2 
19 Kultura mimo domov 1,5 0,78 1,18 
20 Telefonování, psaní SMS, e-mailů 0,9 0,77 0,69 
21 Internet   1,0 1,76 1,84 
22 Pomoc druhým lidem 0,9 0,39 0,77 
23 Veřejná a spolková činnost 1,1 0,28 0,31 
24 Koníčky 1,2 1,48 1,74 
 

Jak se dalo předpokládat, jsou studenti Univerzity obrany Brno aktivnější než senioři. V 
jejich aktuálním životě má největší podíl spánek, po kterém následuje práce a čas, který věnují 
rodině. Větší než pětiprocentní podíl má u nich sport, přátelé a koníčky.   

Jak vyplývá z tabulky číslo 26 a z obrázku číslo 22 a po statistické kontrole83, jsou studenti Univerzity 
obrany Brno pracovně aktivnější než senioři, více studují a více se věnují sexu, počítačovým hrám, 
sledování videa, přátelům, hospodám, internetu a koníčkům. Naopak se méně než senioři věnují 
spánku, hygieně, jídlu, vedení domácnosti, sledování televize, četbě, sázení a veřejné činnosti. 
Nejmarkantnější jsou posledně uvedené rozdíly u sledování televize, veřejné činnosti, vedení 
domácnosti, sázení a četby. Blok příslušných statistických výpočtů a jejich grafickou vizualizaci 
uvádíme na konci této kapitoly v příloze Statistika. 

 

83 Činnosti, které uvádíme, jako odlišné jsou statisticky významné na hladině  p˂ 0,05 podle testu ANOVA a LSD 
post hoc testu - viz příloha Statistika. 
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Obrázek číslo 24:  Poměr β fáze k α fázi v Metodice času u studentů Univerzity obrany, seniorů 
z Libereckého kraje a ze zemského okresu Görlitz. 
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Tabulka číslo 28: Poměr β fáze k α fázi v metodice času u studentů Univerzity obrany, seniorů 
z Libereckého kraje a seniorů ze zemského okresu Görlitz. 

Poměr mezi cílovými skupinami 
Liberec Univerzita Univerzita 

Görlitz Liberec Görlitz 
1 Práce nebo služba                                                                 1,8 0,62 1,1 
2 Spánek                                              1,0 1,03 1,01 
3 Péče o vzhled a hygiena                      1,2 0,77 0,89 
4 Jídlo                                                     1,0 1,02 1,04 
5 Rodina, děti, přítel, přítelkyně          1,1 1,17 1,23 
6 Obstarávání domácnosti a nákupu      1,1 0,97 1,05 
7 Televize                                                 1,0 1,05 1,01 
8 Studium                                                   1,1 0,51 0,57 
9 Četba                                                                                           1,0 1,29 1,35 
10 Sport, turistika a fitness                        0,8 1,11 0,9 
11 Diskotéky, tanec                                0,2 0,95 0,23 
12 Sex                                                     1,5 1,01 1,47 
13 Počítačové hry    1,4 1,05 1,5 
14 Sázení, výherní automaty, ruleta apod. 0,4 2,76 1,02 
15 Video a domácí kino 0,9 0,77 0,68 
16 Poslech hudby 0,9 1,1 1,04 
17 Přátelé a známí          0,9 0,9 0,79 
18 Hospody, restaurace, bary 0,4 0,93 0,39 
19 Kultura mimo domov 0,5 1,32 0,68 
20 Telefonování, psaní SMS, e-mailů 1,0 0,98 0,97 
21 Internet   1,2 0,8 0,98 
22 Pomoc druhým lidem 1,0 1,17 1,18 
23 Veřejná a spolková činnost 0,7 2,26 1,69 
24 Koníčky 0,9 1,13 0,99 
 

Jak vyplývá z tabulky číslo 28 a z obrázku číslo 24 a též z dříve uvedených dat, studenti Univerzity 
obrany Brno by si oproti seniorům z hlediska zóny možného vývoje svých motivačních preferencí 
přáli84: 

1. Méně se věnovat hygieně 
2. Méně studovat 
3. Méně sledovat video 
4. Více se věnovat rodině 
5. Více číst 
6. Více pomáhat druhým 
7. Více se věnovat veřejnému životu 

 

84 Rozdíly týkající se pouze jedné z cílových skupin seniorů v tomto rozboru neuvádíme. 
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Pouze u dvou klientů ze všech v této práci analyzovaných jsme zjistili poměr fáze β k fázi α menší než 
0,8. V obou případech se jednalo o seniory z Görlitz. Není vyloučeno, že byli v době vyšetření 
frustrováni nebo se nacházeli v subdepresivním stavu, případně byl jejich psychický stav poznamenán 
jinou nestabilitou. 

Zvláštní situace nastává, jakmile klienti odmítají vyplnit fázi β Metodiky času s odůvodněním, že by se 
nic nezměnilo, anebo ji vyplní stejně jako fázi α. Svědčí to o tom, že aktuálně nemají žádnou zónu 
možného vývoje u motivačních preferencí. V tabulce číslo 29 uvádíme jejich počty. Z tabulky je 
patrné, že jestliže u studentů Univerzity obrany Brno je jejich počet zanedbatelný, zhruba 1 %, u 
seniorů je počet těchto klientů vyšší. Konkrétně 5 % u seniorů z Görlitz a 11 % u libereckých seniorů. 
Zvláště u libereckých seniorů je počet těchto osob relativně vysoký. Jak se dalo předpokládat, vzrůstá 
u seniorů s vyšším věkem počet osob s absencí zóny možného vývoje motivačních preferencí. 
Průměrný věk seniorů majících tuto zónu činil u seniorů z Liberce 71 let (s absencí zóny 72 let) a u 
seniorů z Görlitz 68 let (s absencí zóny 73 let). 

Tabulka číslo 29: počty klientů s identickým výsledkem ve fázi alfa i beta 
 Počet % 

Studenti Univerzity obrany  
4 1,35 

Senioři z Liberce 
8 11,59 

Senioři z Görlitz 
4 5,48 

 

Nejzávažnějším výsledkem provedeného dotazování je absence zóny možného vývoje motivačních 
preferencí u 11 % libereckých seniorů a u 5 % seniorů z Görlitz. Jak se dalo očekávat, svědčí aktuální 
motivační preference o méně aktivním životním stylu u seniorů než u studentů Univerzity obrany 
Brno. Zdá  se, že liberečtí senioři jsou aktivnější než senioři z Görlitz a jejich život je asi také pestřejší. 
V mnoha směrech se však život seniorů ze zemského okresu Görlitz podobá životu libereckých 
seniorů, avšak liberečtí se více věnují studiu, tanci, sázení, přátelům a kultuře, naopak senioři z  
Görlitz se více věnují jídlu a vedení domácnosti.  

Z hlediska zóny možného vývoje motivačních preferencí si studenti Univerzity obrany Brno 
v porovnání se seniory přejí méně studovat, věnovat se hygieně a sledovat video a naopak více se 
věnovat rodině a veřejnému životu, číst a pomáhat druhým. Senioři z Görlitz si oproti libereckým 
seniorům přejí méně pracovat, hrát na počítačích, věnovat se sexu a naopak více sportovat a tančit, 
sázet, chodit do hospod a na kulturu a věnovat se veřejnému životu. 

Změny psychologických parametrů ve stáří 

Stejně jako v kapitole „Tělesné parametry a biochemické vyšetření krve z kapilárního odběru“, 

uvádíme dále trendy změn psychologických parametrů s nárůstem věku. Ve všech níže uvedených 

grafech jsou zvláště uváděny výsledky mužů a žen a to vždy opět zvlášť u seniorů z Libereckého kraje 

(modře) a zvlášť u seniorů ze zemského okresu Görlitz (červeně). Grafy jsou nadepsány podle 

psychologického parametru a pohlaví. Modré body a červené čtverečky vyznačují pozice jednotlivých 

osob v grafu. Z těchto bodů jsou v programu Excel generovány lineární spojnice trendu. Jejich průběh 

je v pravém horním rohu grafů vyznačen rovnicí y=Wx + S, kde „Wx“ je hodnota přímky vyjadřující 

vztah k horizontální ose „x“ grafu a „S“, je hodnota bodu překřížení přímky s vertikální osou „y“ (viz 

výše uvedený ilustrační obrázek číslo 8 v kapitole Tělesné parametry a biochemické vyšetření krve 

z kapilárního odběru). Záporné hodnoty Wx označují na našich grafech pokles hodnoty příslušného 

parametru s nárůstem věku, kladné hodnoty naopak její nárůst. Čím jsou hodnoty vyšší, tím je pokles 
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nebo nárůst výraznější. „Nula“ vyjadřuje stav beze změn. Vpravo od rovnic nahoře je vždy uvedena 

průměrná hodnota parametru ∅.  

Paměť 

Bezprostřední krátkodobou paměť mají horší senioři z Libereckého kraje než senioři ze zemského 
kraje Görlitz.  U mužů z Görlitz má bezprostřední krátkodobá paměť téměř stabilní trend vzhledem 

k nárůstu věku. U ostatních tří skupin vykazuje tento parametr s nárůstem věku klesající trend, který 

je nejrazantnější u libereckých seniorek. Jak vyplývá ze statistických dat v následující podkapitole, 
jsou na hladině p˂0,01 tyto rozdíly mezi ženami a také mezi muži  z Liberce a z Görlitz statisticky 

významné. 

 

V návaznosti na razantně klesající trend krátkodobé bezprostřední paměti s nárůstem věku u 

libereckých seniorek dochází ke klesajícímu trendu i u jejich dlouhodbé bezprostřední paměti. 

Naopak u seniorek z Görlitz má tento vzestupnou tendenci.  U mužů trendy dlouhodbé bezprostřední 

paměti  vzhledem k nárůstu věku razantněji klesají, než tomu bylo u paměti krátkodobé. Také 

dlouhodobou bezprostřední paměť mají horší senioři z Liberce než senioři z  Görlitz. Tyto rozdíly však 

nejsou dostatečně statisticky významné. 

Ani u zprostředkované paměti nedochází k neočekávaným změnám. S nárůstem věku je její trend u 

mužů i u žen klesající, razantněji u libereckých seniorů. Také tento typ paměti mají horší senioři 

z Liberce než senioři z Görlitz. Jak vyplývá ze statistických dat v následující podkapitole, jsou na 

hladině p˂0,05 tyto rozdíly mezi ženami a také mezi muži  z Liberce a z Görlitz statisticky významné. 

Celkově svědčí lepší stav paměti u seniorů z Görlitz o jejich lepším zdravotním stavu. 
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Blok statistického zpracování dat k paměti 

Rozkladová tabulka popisných statistik (Paměť.sta)
N=155 (V seznamu záv. prom. nejsou ChD)

Skupina 10 slov
průměr

10 slov
N

10 slov
Sm.odch.

Liberec ženy 475,4455 55 91,8752
Liberec muži 431,7909 22 94,9802
Görlitz ženy 556,8026 39 92,4750
Görlitz muži 516,5462 39 122,9753
Vš.skup. 500,0613 155 108,6195  

Analýza rozptylu (Paměť.sta)
Označ. efekty jsou význ. na hlad. p < ,05000

Proměnná
SČ

efekt
SV

efekt
PČ

efekt
SČ

chyba
SV

chyba
PČ

chyba
F p

10 slov 272026,8 3 90675,62 1544895 151 10231,09 8,862750 0,000019  
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Kategoriz. krabicový graf: 10 slov

 Průměr 
 Průměr±SmCh 
 Průměr±1,96*SmCh 

Liberec ženy Liberec muži Görlitz ženy Görlitz muži

Skupina

380

400

420

440

460

480

500

520

540

560

580

600

10 slov

 

LSD test; proměnná: 10 slov (Paměť.sta)
Označ. rozdíly jsou významné na hlad. p < ,05000

Skupina
{1}

M=475,45
{2}

M=431,79
{3}

M=556,80
{4}

M=516,55
Liberec ženy {1}
Liberec muži {2}
Görlitz ženy {3}
Görlitz muži {4}

0,089160 0,000179 0,054114
0,089160 0,000008 0,002016
0,000179 0,000008 0,080862
0,054114 0,002016 0,080862  

Rozkladová tabulka popisných statistik (Paměť.sta)
Nejmenší N ze všech proměn.: 154

Skupina 1 slov po 1h
průměr

1 slov po 1h
N

1 slov po 1h
Sm.odch.

Liberec ženy 509,1091 55 124,9838
Liberec muži 445,6476 21 113,5062
Görlitz ženy 512,8564 39 139,4268
Görlitz muži 503,6256 39 102,1927
Vš.skup. 500,0156 154 122,8827  

Analýza rozptylu (Paměť.sta)
Označ. efekty jsou význ. na hlad. p < ,05000

Proměnná
SČ

efekt
SV

efekt
PČ

efekt
SČ

chyba
SV

chyba
PČ

chyba
F p

1 slov po 1h 73560,29 3 24520,10 2236765 150 14911,77 1,644346 0,181587
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Kategoriz. krabicový graf: 1 slov po 1h

 Průměr 
 Průměr±SmCh 
 Průměr±1,96*SmCh 

Liberec ženy Liberec muži Görlitz ženy Görlitz muži

Skupina

380

400

420

440

460

480

500

520

540

560

580

1 slov po 1h

 

LSD test; proměnná: 1 slov po 1h (Paměť.sta)
Označ. rozdíly jsou významné na hlad. p < ,05000

Skupina
{1}

M=509,11
{2}

M=445,65
{3}

M=512,86
{4}

M=503,63
Liberec ženy {1}
Liberec muži {2}
Görlitz ženy {3}
Görlitz muži {4}

0,044542 0,883652 0,830444
0,044542 0,043773 0,081448
0,883652 0,043773 0,738994
0,830444 0,081448 0,738994  

Rozkladová tabulka popisných statistik (Paměť.sta)
N=155 (V seznamu záv. prom. nejsou ChD)

Skupina Piktogramy
průměr

Piktogramy
N

Piktogramy
Sm.odch.

Liberec ženy 488,2127 55 100,2373
Liberec muži 449,0491 22 125,4105
Görlitz ženy 535,2169 39 115,1277
Görlitz muži 510,1400 39 99,5820
Vš.skup. 499,9981 155 110,2087  

Analýza rozptylu (Paměť.sta)
Označ. efekty jsou význ. na hlad. p < ,05000

Proměnná
SČ

efekt
SV

efekt
PČ

efekt
SČ

chyba
SV

chyba
PČ

chyba
F p

Piktogramy 117132,6 3 39044,19 1753346 151 11611,56 3,362526 0,020373  

LSD test; proměnná: Piktogramy (Paměť.sta)
Označ. rozdíly jsou významné na hlad. p < ,05000

Skupina
{1}

M=488,21
{2}

M=449,05
{3}

M=535,22
{4}

M=510,14
Liberec ženy {1}
Liberec muži {2}
Görlitz ženy {3}
Görlitz muži {4}

0,151729 0,038870 0,332580
0,151729 0,003169 0,035110
0,038870 0,003169 0,305757
0,332580 0,035110 0,305757  
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Kategoriz. krabicový graf: Piktogramy

 Průměr 
 Průměr±SmCh 
 Průměr±1,96*SmCh 

Liberec ženy Liberec muži Görlitz ženy Görlitz muži

Skupina

380

400

420

440

460

480

500

520

540

560

580

P
iktogram

y

 

Typ konání 

Jak vyplývá z obrázků číslo 25 a 26 a statistických dat v následující podkapitole, jsou na hladině 

p˂0,01 statisticky významné  pouze rozdíly mezi typy konání a skupinami seniorů z Libereckého kraje 

a ze zemského okresu Görlitz u věkové skupiny 70 - 79 let.  Ostatní rozdíly mezi zmíněnými skupinami 

seniorů  nejsou statisticky význmané ani na hladině p˂0,05.  

 

Obrázek číslo 25: Typy konání podle věkových skupin seniorů Libereckého kraje. 
 
Při porovnání typů konání ve věkové skupině 70 - 79 let značně převládá u seniorů z Görlitz typ 

konání „D“, který je následován typem konání „E“. Tato situace je u nich analogická stavu poměrného 

zastoupení typů konání u věkové skupiny 60 - 69 let. U seniorů z Liberce ve věkové skupině 70-79 let 

převládá typ konání „A“, který je následován typem konání „C“, avšak tato situace není u libereckých 

analogická stavu poměrného zastoupení typů konání u věkové skupiny 60 - 69 let. 
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Obrázek číslo 26: Typy konání podle věkových skupin seniorů zemského okresu Görlitz. 
 
Každopádně lze konstatovat, že pro cílovou skupinu seniorů ve věku 70 - 79 let, tedy narozených 

v letech 1935 - 1944, kteří své dětství a mládí prožívali ve válečných a poválečných letech, platí, že 

největší podíl mezi seniory ze zemského okresu Görlitz mají osoby racionální a odpovědné, 
nevyhledávající riziko a dobrodružství, ale také se nevyhýbající obtížnějším úkolům. Za touto 
skupinou následuje skupina s rigidním, konzervativním chováním, které se těžko poddává změně. 

Naopak mezi libereckými seniory v této skupině převažují dvě tendence. Jedná se buď o osoby 

směřující k obtížným cílům bez ohledu na rizika s tím spojená, nebo jsou to naopak lidé, kteří se 

obtížným úlohám vyhýbají.  

Blok statistického zpracování dat k typům konání 

Kontingenční tabulka (Typ konání 2.sta)
Četnost označených buněk > 10
(Marginální součty nejsou označeny)
Skupina Shluk

A
Shluk

B
Shluk

C
Shluk

D
Shluk

E
Řádk.
součty

Četnost
Řádk. četn.
Četnost
Řádk. četn.
Četnost
Řádk. četn.
Četnost
Řádk. četn.
Četnost
Řádk. četn.
Četnost
Řádk. četn.

L 60-69 2 3 10 12 7 34
5,88% 8,82% 29,41% 35,29% 20,59%

L 70-79 11 6 9 6 2 34
32,35% 17,65% 26,47% 17,65% 5,88%

L >80 1 0 3 0 1 5
20,00% 0,00% 60,00% 0,00% 20,00%

G 60-69 7 6 4 17 11 45
15,56% 13,33% 8,89% 37,78% 24,44%

G 70-79 4 3 2 12 8 29
13,79% 10,34% 6,90% 41,38% 27,59%

G >80 1 0 0 1 0 2
50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00%  
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Kategoriz. histogram : Skupina x Shluk
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Věková skupina 60-69 

Statist. : Skupina(2) x Shluk(5) (Typ konání 60-69.sta)
Statist. Chí-kvadr. sv p
Pearsonův chí-kv.
M-V chí-kvadr.

6,698386 df=4 p=,15272
6,844016 df=4 p=,14437  

Věková skupina 70-79 

Statist. : Skupina(2) x Shluk(5) (Typ konání 70-79.sta)
Statist. Chí-kvadr. sv p
Pearsonův chí-kv.
M-V chí-kvadr.

14,01265 df=4 p=,00726
14,73097 df=4 p=,00530  

Věková skupina >80 

Statist. : Skupina(2) x Shluk(4) (Typ konání nad 80.sta)
Statist. Chí-kvadr. sv p
Pearsonův chí-kv.
M-V chí-kvadr.

4,550000 df=3 p=,20788
5,603186 df=3 p=,13260  
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Závěry a doporučení 

Již na relativně malých vzorcích seniorů ze Saska a z České republiky je patrné, že je seniorům 
věnována rozdílná péče sociální i zdravotní.  Chceme-li dosáhnout jejich většího sblížení, měli bychom 

začít analýzou možností sjednocování legislativy ohledně zajištění této péče na základě reálných 

společenských, kulturních a ekonomických podmínek v obou zemích. 

Senioři z Görlitz v námi sledované cílové skupině jsou vzdělanější, pracovně aktivnější, častěji žijí nebo 

žili před smrtí partnera v rodině s uzavřeným formálním sňatkem a mají vyšší finanční příjem. Senioři 

z Libereckého kraje pocházejí častěji z větších měst, častěji bydlí ve vlastní nemovitosti, mají více 

potomků a častěji se stýkají se svými příbuznými a přáteli.  

Podle výsledků vyšetření tělesných parametrů a biochemického vyšetření krve z kapilárního odběru 

je zdravotní stav seniorů z Görlitz lepší než zdravotní stav libereckých seniorů.  

Senioři z námi sledované cílové skupiny Görlitz mají lepší paměť než liberečtí senioři, jejich rozumové 

schopnosti jsou však přibližně na stejné úrovni. Senioři z Görlitz jsou racionálnější a konzervativnější, 

liberečtí většinou chtějí buď dosáhnout obtížných cílů nehledě na riziko, nebo se naopak obtížným 

činnostem vyhýbají.   

Často se setkáváme s názorem, že pro seniory je optimální motivace k činnostem, které dělají rádi a 

přináší jim to potěšení ( Csikszentmihalyi & Rathunde, 1993; Lupien & Wan, 2004; Webster, 2008;  

Zimbardo & Boyd, 2008; Gana & al. , 2013). Jinými slovy neměli bychom nutit seniory konat něco, co 

je pro ně obtížné, nepříjemné atd. Takový požadavek je však zavádějící a diskriminační. Vychází 

z paradigmatu společenské nabídky motivů, z nichž si jedinec pasivně vybírá motivy pro sebe 

příjemné nebo si je dokonce nechá pod tlakem reklamy vnutit a za příjemné je považuje85 .   

Zavádějící moment spočívá v tom, že ve skutečnosti dochází k vytváření motivů v procesu činnosti, ať 

už se jedná o motivy zcela nové nebo převzaté ze společenské nabídky.  Činnost primárně nelákavá 

musí nalézt motivy umožňující její realizaci a, často proto jejich osobnostní hierarchii rozšiřuje. 

Z tohoto důvodu potřebuje zóna možného vývoje pro své udržení, případně rozšíření, takové 
činnosti, které na počátku či v průběhu vyžadují disciplínu a odříkání. Jejich realizace dává možnost 

zabývat se osobnostně příjemným činnostem s větší intenzitou prožitku a vědomím užitečnosti. 

Podněcuje též touhu po realizaci jiných činností.  To však neznamená, že můžeme osobnost přetížit 

málo lákavými nebo dokonce nelibými činnostmi.  Vedlo by to nakonec také k redukci zóny možného 

vývoje motivačních preferencí.  Platí zde proto již dávno známé pravidlo zlaté střední cesty 

formulované učenci, kteří nabádali k tomu, aby se lidé vyvarovali krajností, totiž nadbytečnosti a 

nedostatečnosti (Aristoteles, Etika Nikomachova, 1996; Moše ben Maimon, 2001). 

85 Za příklad může sloužit aktuální trend užívání osobních dopravních prostředků, který současně slouží jako 
jeden ze základních momentů nárůstu spotřeby (automobily, příslušenství k nim, parkoviště, vhodná silniční síť, 
pohonné hmoty, koncentrace zboží do relativně vzdálených míst s předpokladem velkých nákupů).  Zvláště 
patrná je absurdita užívání osobních automobilů ve velkých městech s dobře řešenou hromadnou dopravou. 
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Diskriminační moment spočívá v tom, že uvedená podstata možností rozvoje zóny možného 

osobnostního vývoje platí pro všechny věkové skupiny a není tudíž možné, aby se z tohoto pohledu 

přistupovalo k seniorům jinak než k ostatním věkovým skupinám. 

Je proto nutné vytvářet pro seniory takové životní podmínky, které budou přiměřeně náročné a 

budou podporovat udržení nebo rozšíření zóny jejich možného osobnostního, kognitivního a 

tělesného vývoje. Existence této zóny jedince motivačně podporuje a působí proti regresivnímu tlaku 

stárnoucího organismu. Zvlášť důležitá je péče o její obnovu u seniorů, kde již aktuálně chybí. 

V tomto ohledu byla na tom hůře námi sledovaná skupina seniorů z Libereckého kraje, u nichž jsme 

zjistili větší podíl osob s absencí osobnostní zóny možného vývoje než u seniorů ze zemského okresu 

Görlitz. 

Senioři z Görlitz by si oproti libereckým seniorům z hlediska zóny možného vývoje svých motivačních 

preferencí přáli méně pracovat, více sportovat, méně se věnovat sexu a hrám na počítačích, ale láká 

je sázení, hospody, kultura a veřejná činnost. Mladí lidé z naší cílové skupiny studentů by si oproti 

seniorům přáli méně času věnovat hygieně, studiu a videu, ale více se věnovat rodině, číst pomáhat 

druhým a věnovat se veřejnému životu. 

Překvapivá je osamocenost seniorů z Görlitz, kterou v námi sledované cílové skupině uvádělo 7 % 
respondentů. 

Všechny uvedené rozdíly svědčí nejen o odlišném způsobu života seniorů z Libereckého kraje a ze 

zemského okresu Görlitz, který je podmíněn různorodým hmotným zabezpečením seniorů, odlišnou 

kvalitou infrastruktury a sociálních služeb a v neposlední řadě také relativně dlouhým izolovaným 

vývojem v poválečných letech druhé poloviny minulého století, pouze mírně prolamovaným 

direktivně řízenými „družebními“ kontakty a vzájemnými přeshraničními nákupy zboží. Ze 

sociologického pozorování při setkávání seniorů z obou výše zmíněných oblastí dále vyplynulo, že 

němečtí a čeští senioři spolu vůbec nekomunikují nebo komunikují jen sporadicky a ve skutečnosti 

málo znají život svých sousedů za hranicemi. 

Senioři se však společných aktivit rádi účastnili. Z našeho šetření dále vyplynulo, že alespoň aktivnější 

část seniorů, kteří byli ochotni zúčastnit se nejen společných aktivit, ale také příslušných vyšetření, 
má velmi zachovalé kognitivní schopnosti včetně schopností intelektuálních, a v drtivé většině 

případů je motivována k žádoucím změnám svého životního stylu. Nejjednodušším a zároveň 

klíčovým opatřením pro usnadnění vzájemné komunikace a kooperace seniorů z Libereckého kraje a 

ze zemského okresu Görlitz je nepochybně zlepšení jejich jazykového vybavení. V rámci aktivizace 

seniorů by proto stát a místní samosprávy měly vytvořit koncepci jazykového vzdělávání seniorů. 

Koncepce jazykového vzdělávání by měla obsahovat propagační složku s vysvětlením užitečnosti 

získání jazykové dovednosti s důrazem na to, že i v seniorském věku její získání relativně snadné. 
Propagační kampaň v Sasku musí zároveň obsahovat prvky k prolomení nechuti velkých národů učit 

se cizím jazykům. 

Různými stupni obezity trpí  v Görlitz  55 % seniorek a 72 % seniorů a v Libereckém kraji dokonce 80 
% seniorek a 100 % seniorů ze zkoumané cílové skupiny. To jednoznačně svědčí o nedostatku 

pohybových aktivit, případně o nevhodné skladbě jídelníčku. Liberečtí sice provádějí pohybové 

aktivity vícekrát v týdnu s nižší intenzitou a po delší dobu, ale jejich dosavadní fyzická aktivita je méně 
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efektivní než u seniorů z Görlitz. To dosvědčuje index tělesné kondice, který mají lepší senioři 

z Görlitz. Popsaný stav pohybových aktivit koresponduje s výše uvedeným stavem obezity. Pohybové 

aktivity pro seniory je nutné připravovat z pohledu jejich zóny možného tělesného vývoje, protože 

staří lidé velmi často podléhají představě, že již určité tělesné výkony nezvládnou, ale jejich zdravotní 
stav svědčí o opaku. Pohybová aktivita seniorů by měla probíhat obden, 2 – 3x v týdnu po dobu 45 – 
60 minut, s mírnou až střední intenzitou. 

Dnes již asi nikdo nepochybuje o tom, že obezita zhoršuje zdravotní stav. Proto by zejména zdravotní 

pojišťovny měly mít zájem na vybudování specializovaných konzultačních center se zaměřením na 

pohybové aktivity pro seniory, které by na základě objektivního lékařského vyšetření a zjištění 

aktuálního stavu tělesné výkonnosti měla pro seniora „ušít na míru“ program tělesných aktivit, 

vycházející z jeho zóny možného vývoje. Tato konzultační centra by také měla disponovat finančními 

prostředky pro podporu pohybových a společenských aktivit seniorů, například společné pěší (!) 

turistiky spojené s využitím bohatého kulturního dědictví zemského okresu Görlitz a Libereckého 

kraje. 

Ukázalo se jako velmi užitečné umožnit seniorům nahlížet do rozvoje informačních technologií 

zábavnou formou, například návštěvou podobného zařízení jakým je IQ centrum v Liberci, a usnadnit 

tím bourání psychologických bariér k užívání nových informačních technologií.  Toto usnadnění musí 

být propojeno s příslušnou teoretickou i praktickou edukací. Senioři tím získají nové kompetence, 

mohou se zbavit sanbenita počítačové negramotnosti a budou posléze mladšími generacemi 

respektováni ve větší míře než je tomu doposud. Je to jistě jedna z důležitých cest k bourání 

mezigeneračních bariér. 

Všechna uvedená doporučení jsou však obtížně realizovatelná bez vnitřního přesvědčení seniorů o 

tom, že i v pokročilém věku mohu od života očekávat něco nového a směřovat ke své zóně možného 

osobnostního vývoje. Bez krásy měnícího se života není život plnohodnotně naplněn. Senioři bývají 

často konzervativní a dosáhnout změny v jejich smýšlení nebývá jednoduché, avšak působení 

k dosažení identifikace s nezbytností vyvíjet svou osobnost i v pokročilém věku pomáhá. K tomu je 

zapotřebí využít osobního příkladu známých osobností i cestou vytváření kulturních děl a televizních 

pořadů cílených na tuto problematiku. 

Stravování seniorů 

Starší lidé dosti těžko mění své stravovací návyky a často trvá delší dobu, než přijdou na to, že musí 

denně „hlídat“ své stravování, dbát nejen na jeho vyváženost po stránce složení živin, vitaminů a 

minerálů, ale též na jeho objem, rozložení příjmu potravy během dne, objem tekutin a příjem 

vlákniny. Zpočátku je třeba sebekázně, aby se člověk naučil jíst přiměřeně svému věku. Nadměrný 

příjem potravy vede k obezitě, nedostatečný příjem k podvýživě, avšak rozhodující roli hraje složení 

potravy. Stává se, že starší lidé mají sklon odbývat se jednostrannou stravou, jako kupř. bílým 

pečivem a mlékem, ale v takových případech je jejich zdravotní stav ohrožen. Nevhodná strava se 

vždy, dříve nebo později, na zdravotním stavu člověka odrazí.  

Ve stáří se snižuje potřeba energie v důsledku involučních procesů, omezené pohyblivosti a celkově 

zpomaleného životního tempa. Snižuje se podíl svalové hmoty, zvyšuje se lomivost kostí, snižuje se 

schopnost vlastní tvorby bílkovin.  Při kvalitní stravě s dostatkem vitaminů a minerálů neprobíhá 

proces stárnutí tak rychle, jako u lidí, kteří svůj jídelníček změnám zdravotního stavu nepřizpůsobí. 

 
152 



Proto má význam propagovat zdravý životní styl, neboť při prodlužování délky života Evropanů jde 

také o to, aby stáří nebylo ztrpčováno nemocemi, jimž se lze prostřednictvím správné výživy vyhnout. 

Správné složení stravy zabezpečuje i dobrou regeneraci organismu, imunitní pochody a hojení. 

Ve výživě seniorů je především důležité zvýšit příjem bílkovin a zeleniny. Pojem „masozeleninová 

strava“ zavádí v posledních letech např. K. Kopec jako základ pro podporu regeneračních procesů 

v organismu (Kopec, 2010).  Bílkoviny získává tělo především z masa, mléka a mléčných výrobků, 

vajec a luštěnin, a měly by být na jídelníčku seniorů každý den. U starších lidí je však nutné brát ohled 

na nutná dietní omezení, k nimž dochází v důsledku nemocí (diabetes, dna, arterioskleróza aj.).  

Zelenina je hlavním zdrojem vlákniny, což jsou nestravitelné látky, které u člověka nejsou štěpitelné 

trávicími enzymy a ani se nevstřebávají. Jejich hlavním přínosem je posílení rychlosti průchodu 

potravy trávicím ústrojím jako prevence karcinomu tlustého střeva, zácpy, žlučníkových a dalších 

onemocnění, jejichž riziko ve stáří stoupá zvláště ve spojení s nižšími pohybovými aktivitami či 

sedavým způsobem života. Potřeba denního příjmu vlákniny je cca 30 g denně, nejvíce jí obsahují 

ovesné vločky, otruby, luštěniny, celozrnná mouka, zelenina a ovoce (Kopec, 1998). 

Příjem bílkovin, tuků a sacharidů v potravě by měl být v poměru 10 – 20 % bílkovin: 30 % tuků: 50 – 
60 % sacharidů. Doporučený denní příjem bílkovin pro seniory činí cca 1 g na 1 kg tělesné hmoty za 

den, jinak 10 – 20 % z celkového příjmu potravy. Příjem tuků se obvykle doporučuje omezit a dávat 

přednost nenasyceným tukům, které neovlivňují, nebo naopak spíše snižují hladinu cholesterolu. 

Minimální denní doporučený příjem nenasycených tuků je 10 – 15 g. Jsou obsaženy hlavně v  
slunečnicovém a sójovém oleji, v rybím tuku. K tukům, které jsou vůči hladině cholesterolu 

v organismu neutrální, patří olivový a řepkový olej. K živočišným tukům jako je máslo a sádlo by se 

starší lidé měli stavět obezřetně. Celkově by podíl tuku v potravě neměl přesahovat 30 %. U 

sacharidů se doporučuje, aby tvořily 50 - 60 % celkového kalorického příjmu za den, přičemž 

monosacharidy (glukóza) představuje okamžitě využitelný zdroj energie, při větším příjmu i zásobní 

zdroj, zatímco polysacharidy (chléb, těstoviny, rýže, ale také ovoce) se organismus více zasytí. 

Polysacharidy se v trávicím systému postupně mění a glukóza je až jejich konečným produktem. 

Hladina glukózy v těle je celkem stálá, ale při nadměrném příjmu sacharidů dochází k produkci 

inzulinu, který zvyšuje využitelnost sacharidů v krvi a současně podporuje ukládání tuku (Svačina & 

al., 2008).  

Celková životní křehkost seniorů se projevuje i sníženými možnostmi trávení, takže u nadměrného 

příjmu potravy dochází k nadýmání, plynatosti, poruchám spánku a jiným nepříjemným fenoménům. 

Starší člověk si musí uvědomit, že oběd či večeře se u něho neskládá „povinně“ ze tří a více chodů, 

které byl schopen pozřít v mladém věku. Specialisté na výživu pro snadnou představu považují za 

vhodné rozložení potravy do 5 – 6 dávek (5 – 6 malých misek) během dne, poslední nejpozději  
2 hodiny před spaním. Do těchto „malých misek“ je třeba počítat i to, co člověk jí „mezi jídly“, tj. 

ovoce, zeleninu, oříšky a pochutiny.  

Mimo složení stravy je nutné dbát na příjem tekutin u starších lidí, a to jak z hlediska 

nedostatečného, tak i nadměrného pití. U starých lidí se vyskytuje snížený pocit žízně, v extrémních 

případech vedoucí k dehydrataci, ale také pocit suchosti ústní sliznice, nedostatečná tvorba slin, 

vedoucí člověka naopak k nadměrnému příjmu tekutin, eventuálně může být velká žízeň příznakem 

onemocnění cukrovkou.   
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Pro kontrolu se uvádí denní dávka potřebných tekutin 1 – 2 litry, záleží však na místě pobytu, ročním 

období, okolní teplotě, fyzické námaze i míře stresu, jemuž je starší člověk vystaven. K pocitu žízně 

velmi často přispívá nadměrné množství soli v potravě. Lidé, kteří mají sklon k hromadění tekutin 

v organismu, zejména k otokům dolních končetin, se musí vyvarovat slaných potravin (a také 

nadměrného objemu tekutin) ve svém jídelníčku. Již krajíc chleba ke snídani obsahuje takové 

množství kuchyňské soli, jaké člověku stačí na celý den.   

Nemoci ve větší míře doprovázející starší věk (onemocnění oběhového systému, diabetes, 

onemocnění ledvin, dna, artróza a další) a užívání léků s jejich kontraindikacemi (např. omezení 

příjmu zelených druhů zeleniny při užívání antikoagulačních přípravků86, zákaz grapefruitů při užívání 

léků proti vysokému krevnímu tlaku) často doporučované vyvážené složení potravy komplikují. 

Některé léky způsobují nechutenství (např. digoxin u srdečních onemocnění, antiparkinsonika, 

antibiotika). Navíc se s věkem mění chutě člověka a tak se stává, že člověk, který celý život nejedl 

sladké, začne mít na sladké nezřízenou chuť, jakmile se objeví počínající diabetes.  

Mimořádně velká nabídka sofistikovaných potravin v současné době u nás vede k příjmu potravin, 

které jsou pro člověka zbytečné nebo „nezdravé“, tím trpí psychika („to nesmíš“) a člověk se stále 

pohybuje mezi Scilou a Charybdou svých náklonností a vědomého přestupování zákazů. Co se týče 

alkoholu, střídmá spotřeba alkoholu může mít příznivý vliv na zdraví u zdravých seniorů. V malém 

množství může alkohol snižovat společenskou nejistotu. Vadí však v kombinaci s určitými léky a u 

mnoha starších lidí vede k závratím. Nelze proto tvrdit, že pozitivní účinky alkoholu převažují nad 

těmi zápornými (Zdravé stárnutí, 2008). 

Pro kvalitní život seniora a komplexní péči o něj je nutné zohlednit všechna jeho omezení a 

přizpůsobit se jim. Pro zajištění potřeb není důležitá pouze zdravotní stránka, ale také jeho psychická 

a sociální situace. Záleží na tom, jak člověk žije, zda sám či v rodině, jak si vaří a jak je schopen 

obstarat si jídlo (pohyblivost, dojít si na nákupy), jaká jídla preferuje a jak je zvyklý stolovat. Zdravotní 

vyšetření ohledně stravování nejsou zpravidla nutná, mnohdy stačí vstřícný rozhovor a projev zájmu 

o osobu seniora. 

 

 

 

 

 

                                         

86 Např. účinek Warfarinu, léku užívaného proti nadměrné srážlivosti, prokazatelně blokuje zelenina s vysokým 
obsahem vitaminu K (ten naopak srážlivost potlačuje) jako je brokolice, špenát, zelí, kapusta, ale též např. 
zelený čaj a olivový olej.  
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