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Abstrakt 

 Diplomová práce se zabývá tématem ageismu vůči starým lidem v souvislosti nejen se 

stereotypy objevujícími se ve vnímání těchto lidí. Výzkum je dále zaměřen na související 

hodnoty a další aspekty vstupující do této percepce ze strany různých jedinců uvnitř společnosti. 

Pro empirickou část byla použita metodologie kvantitativního charakteru a data získána 

prostřednictvím dotazníkového šetření. První část práce obsahuje teoretický rámec ageismu, s 

ním spojených stereotypů, předsudků, diskriminace, hodnot, dále pak věkové segregace, stáří a 

prevence ageismu. Ve druhé části je zahrnuta realizace výzkumu, stanovení výzkumných 

otázek, interpretace výsledků, diskuse a závěr této práce. 

 

Klíčová slova:  

ageismus, stereotypy, předsudky, hodnoty, diskriminace, věk, věková segregace, starý člověk, 

stáří, prevence ageismu 
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Abstract: 

 This Diploma Thesis concerns ageism towards elderly people. It analyses more than just 

stereotypes emerging in the view of elderly people. The research is focused on related values 

and other aspects that have an impact on the perception of different people in society. A 

quantitative methodology was used for this study. Data were obtained by a questionnaire. The 

first part of this Diploma Thesis is presenting the theoretical background within the framework 

of Ageism, Stereotypes, Prejudice, Discrimination, Values, Segregation based on age, 

Senescence, and the Prevention of ageism. The second part comprises the realization of the 

research, testing hypotheses, drawing conclusions, and discussion. 

 

Key words:  

Ageism, Stereotypes, Prejudice, Values, Discrimination, Segregation based on age, Age, Old 

Age, Prevention of Ageism 
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ÚVOD	

Stárnoucí člověk se v průběhu posledních dějin ocitá v proměňujících se možnostech, 

jak být sám se sebou, s druhými a světem. Mění se nejen hodnoty ve společnosti, ale také to, 

jak je tento člověk vnímán a samotný proces stárnutí též. V naší percepci nahlížíme na starého 

člověka coby na skupinu, avšak to, jak budeme vnímat skupinu, může ovlivnit pouhý jedinec. 

Často nebereme v úvahu jeho jedinečnost a on i stáří se tak ocitá v okovech našich stereotypních 

konstrukcí ageismu. I my sami skrze optiku ageismu v nich můžeme uvíznout.  

Ageismus je rozmáhající se fenomén po celém světě, což dokládají teorie a výzkumy 

mnoha vědců. Ageistické vnímání však nezůstává pouze skryto uvnitř nás, ale mnohdy se 

projevuje v našem chování, bohužel spíše v negativní formě, čímž je snížena kvalita života 

starého člověka a ohrožena jeho bezpečnost a důstojnost. Společnost se tak dopouští morálních 

přešlapů.  

Autorka se netají svou náklonností ke starším lidem, avšak odmítá diskriminaci 

jakékoliv skupiny i jednotlivce. Je na své životní cestě již celých padesát let, a tak by mohla být 

psychoanalytikem Freudem pokládána za starou. Především je to však dost dlouhá doba pro 

získávání zkušeností se starými lidmi, k registraci neopodstatněných stereotypů a hodnotových 

změn v české společnosti. V rámci této magisterské práce tak autorka využila prostor ke 

hlubšímu zkoumání ageistického vnímání.  

Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická se skládá z 

osmi kapitol. Ty postupně pojednávají o ageismu, dále pak o stereotypech, předsudcích, 

diskriminaci, hodnotách s ním spojených, o věkové segregaci, stáří a prevenci ageismu. 

Výzkumná část obsahuje pět kapitol. V nich je představen kvantitativní výzkum 

exploračního charakteru. Data pro zodpovězení výzkumných otázek byla od laskavých 

probandů získána dotazníkovým šetřením a zpracována ve statistickém programu SPSS. 

Výsledky byly vyhodnoceny a interpretovány.  

Empirickou část uzavírá diskuse. 
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TEORETICKÁ	ČÁST	

1	 AGEISMUS	

Uchopení tohoto fenoménu je velmi složité, neboť ani ve vědecké oblasti neexistuje 

jednotný koncepční rámec ageismu a stejně tak jeho jedna univerzální definice pro výzkum. 

Autorka vnímá vliv těchto faktorů i ve své práci. Předkládá tak toto téma tak, jak se sama 

zorientovala s vědomím, že pojetí jiných autorů může být odlišné, avšak společně potvrzující 

závažnost tohoto tématu.   

K lepšímu porozumění tato kapitola přibližuje v jednotlivých, společně se velmi 

prolínajících podkapitolách pojem ageismus, jeho souvislosti, původní i jiné definice, 

problematiku při výzkumné činnosti a také vztah ageismu k nemoci, jeho zdroje, aspekty a 

formy.   

Autorka též zjišťovala ageismus ve své profesní oblasti psychoterapie. Získané 

poznatky jsou uvedeny v závěru této kapitoly. 

1.1	 SOUVISLOSTI	AGEISMU	A	ZÁSADNÍ	DEFINICE	

 

V roce 1957 byla v Americe vydána rozsáhlá publikace s názvem „America as a 

civilization“ (Amerika jako civilizace – vlastní překlad autorky) autora Maxe Lernera. Více než 

deset let pracoval na nezkresleném antropologickém popisu tehdejší americké společnosti, jež 

ctila především hodnoty úspěchu, pokroku a kultu mládí. V její kultuře bylo přirozeností 

přistupovat ke starým lidem, kteří takových hodnot již nedosahovali jako k neperspektivním, 

ačkoliv se v jejich produktivním věku velmi výkonným způsobem podíleli na růstu ekonomiky. 

Lerner (1957) tehdy vyzdvihl potřebu kodexu chování vůči letitým za předpokladu budování 

hodnot po další generace, z nichž nebudou tito lidé vyloučeni.  

Možná právě tento muž byl jednou z prvních osobností, jež veřejnosti zpřítomnila její 

negativní vnímání a přístup ke generaci letitých lidí.  

O více jak deset let později během konající se debaty o bytové politice použil pojem 

ageismus Robert N. Butler, tehdejší předseda poradního sboru pro stárnutí distriktu Columbia 

a pozdější ředitel amerického Národního institutu (Butler in Vidovičová, 2007). Důrazně 

upozornil na politický a sociální problém přehlížení diskriminace lidí na základě rasy, 
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příslušnosti k sociální skupině, stáří a předsudků vůči nim. Zcela důrazně nesouhlasil se 

skrýváním reality stáří a rasové heterogenity. Ageismus vykládal jako diskriminaci nebo 

předsudky jedné věkové skupiny vůči druhé (Butler, 1969). Pravdivost údajů zprávy však byla 

zpochybňována pro jeho možnou zaujatost, a proto pravděpodobně byla vydána až v roce 1975 

(Farková, 2009, s. 100). Tehdy pojem dovysvětlil:  

„Ageismus můžeme chápat jako proces systematického stereotypizování a diskriminace 

lidí pro jejich stáří, podobně jako se rasismus a sexismus vztahují k barvě pleti a pohlaví. Staří 

lidé jsou kategorizováni jako senilní, rigidní ve svém myšlení a způsobech, staromódní v 

morálce a dovednostech (...) Ageismus dovoluje mladším generacím vidět starší lidi jako 

odlišné od nich samých, a proto jim brání, aby se se staršími lidmi identifikovali jako s lidskými 

bytostmi“ (Butler in Vidovičová, 2007).  

Tehdejší společnost obklopující Butlera zaujímala ke stárnutí a ke stáří negativní postoj. 

Většina jednotlivců odmítala přijmout reálnou podobu stáří a zavírali před ní oči. Staří lidé byli 

prezentováni jako ti s neschopností se o sebe postarat, najíst se a chodit bez opory. To je pouhá 

část výčtu. Senioři se tak bez ohledu na skutečnost stali oběťmi těchto zkreslených představ. 

Butler právě na toto reagoval (Achenbaum, 2015). Takové vnímání ovlivňuje životy skupin 

obyvatel a jednotlivců, jenž dosáhli vyššího věku. Ageismus je tak možné chápat i jako formu 

oprese, kdy jsou dotčeným lidem připisovány různé atributy stáří (Štěpánková, Höschl, & 

Vidovičová, 2014, s. 32). 

Sám Butler se osobně setkával na lékařské fakultě s neodpovídajícím množstvím zdrojů 

informací o stárnutí a bohužel i s hojnými pejorativními narážkami na adresu starších osob. 

Postupně odhalil zajímavé pozadí ageismu. Tím byl strach ze smrti, nemocí a stárnutí 

především mladších osob, vzbuzovaný při pohledu na letité lidi (Achenbaum, 2015, s. 84). 

Ageismus lze tedy pokládat také za způsob obrany (Štěpánková et al., 2014). 

Na základě výše popsaného lze říci, že nežli Butler použil pojem ageismus, ještě před 

tím v západním světě, světě lidí, docházelo k velkým změnám. Ekonomická síla díky neustále 

se rozvíjejícímu se průmyslu v Americe rostla a zároveň dříve uznávané hodnoty radikálně 

měnily v lidském vnímání své pořadí, což zachytil Lerner (viz výše). Podle těchto hodnot byla 

pak přiřazována hodnota člověku. Byl-li tedy např. úspěšný a krásný, jeho hodnota byla vysoká 

v opačném případě nikoliv. Bohužel staří lidé patřili do té druhé skupiny. Byli degradováni a 

oddělováni od společnosti. Nebyli jediní, kdo byl diskriminován. Důvodem k diskriminaci byla 

podle Butlera také rasa, pohlaví apod., právě včetně věku. Věnoval se především té věkové.  
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Ve vztahu ke starým lidem lidská mysl vytvářela předsudky (a je jí to vlastní), avšak 

více méně negativní, skrze které pak tito lidé byli generalizovaným způsobem vnímáni a kvalita 

jejich života byla snižována.  

Butler pojem ageismus nejen představil, ale později definoval a vymezil, viz výše. 

Objevil v ageismu také jistý obranný mechanismus u generace mladých lidí, který je chránil 

před strachem z vlastního stáří se všemi jeho aspekty, včetně smrti, jež byl vzbuzován v 

kontaktu se starými lidmi.  

1.2	 VÍCE	O	DEFINICÍCH	AGEISMU	

 

Autorka pokládá za důležité na tomto místě připomenout, že její pozornost je v rámci 

ageismu směřována prioritně ke starým lidem a tomu pak odpovídají i výzkumné otázky, jež si 

v empirické části položila. Přičemž problematika ageismu se týká i jiné věkové skupiny, nežli 

jsou senioři. Butler (1969) ji vztáhl také k věkem omezené, a to zejména k lidem mladším třiceti 

let. A ani v tomto případě nelze problematiku nijak snižovat. V každém případě bude i tato 

podkapitola pojednávající o definicích ageismu zrcadlit primární autorčin zájem. 

Ageismem, jehož koncept je složitý, se v současné době zabývá nejen politická a 

sociální věda, ale i praxe sociálně-politická a sociálně-psychologická. Záběr je velmi široký, 

proto pouze jediná obecná definice nemůže existovat (Pokorná, 2010, s. 69). Jiní autoři však 

poukazují na potřebu zavedení právě jednotné definice, neboť soudobý výzkum jich používá 

hned několik nebo dokonce žádnou. Příčiny a důsledky ageismu jsou tak zkoumány bez jasné 

definice jevu. Výsledky výzkumů pak podle těchto autorů nelze znovu otestovat a porovnat neb 

jsou odlišné. Z těchto důvodů je poté těžké získat rámec ageismu (Iversen, Larsen, & Solem, 

2009).  

Jak vidno, panuje zde neshoda v přístupu a bylo by vhodné kritické posouzení 

jednotlivých argumentů a usilování o jednotu v konečném závěru. 

Ageismus je též přímo jedním z předmětů multidisciplinární gerontologie, poskytující 

množství poznatků o procesu stárnutí a věkové kategorii stáří. Konkrétně tato problematika 

patří do sociální gerontologie zahrnující mimo jiné i psychologické aspekty. Ta studuje 

ekonomické, společenské, urbanistické, legislativní aspekty včetně těch, jenž se projevují 

v životě starých lidí (Tošnerová, 2002, s. 40). 

Ageismus byl prezentován po dlouhý čas především v negativním smyslu, nežli přišel 

významný gerontolog a zároveň výzkumník předsudků a diskriminace starších lidí Erdman 
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Palmore. Ve snaze o vyváženost upozorňuje na existenci pozitivního ageismu nejen 

negativního. Ve své knize „Ageism: Negative and positive“ definoval ageismus jako „jakýkoli 

předsudek nebo diskriminaci proti nebo ve prospěch věkové skupiny. Předsudek proti věkové 

skupině je negativní stereotyp o této skupině nebo negativní postoj založený na stereotypu. 

Diskriminace proti věkové skupině je nevhodné negativní zacházení s členy této věkové 

skupiny“. Palmore sice použil věkovou skupinu obecně, avšak v dovysvětlení definice směřoval 

ke stáří a starým lidem (Palmore, 1999, s. 4; Vidovičová, 2007).    

Ageismus se tedy v pojetí Palmora může objevovat buď v negativní formě namířené 

proti lidem vyššího věku nebo pozitivní tedy podporující formě. Součástí ageismu jsou dle 

tohoto autora předsudky (přesvědčení a postoje), tak i činy projevující se diskriminace. Palmore 

(1999, s. 19) rozlišuje čtyři typy ageismu – pozitivní předsudky, negativní předsudky, pozitivní 

diskriminace a negativní diskriminace. Dále používá toto dělení: negativní předsudky dělí na 

negativní stereotypy ve formě přesvědčení a negativní postoje – pocity. Odhaluje minimálně 

devět stereotypů odrážejících negativní předsudky. Lidé neopodstatněně ve svých 

přesvědčeních spojují staré lidi s nemocí, ošklivostí, chudobu, duševním onemocněním, 

depresí, impotencí, senilitou, izolovaností a zbytečností. Naopak někteří přiřazují ve svých 

přesvědčeních ke starým lidem spolehlivost, moudrost, bohatství, politickou moc, laskavost, 

svobodu a štěstí. 

Tato podkapitola vede k závěru, že možnost existence jedné definice ageismu je sporná. 

Ageismus je diskutován v mnoha oblastech společnosti, a tak nahlížen z rozmanitých úhlů. Jsou 

to celkem logické důvody k popření možnosti vymezení jednotné definice. Jenomže pro oblast 

výzkumu je toto nepřijatelné. Zde se vychází dokonce z více definic nebo žádné a obojí 

ohrožuje platnost výzkumů, potažmo pak i teorie, která je na jejich základě stavěna. Jednotná 

definice je tak doslova nutná.  

Dále u stávajících definic, jak jsou získávány nové a nové poznatky, dochází k jejich 

změnám. Uvedena, proto v této podkapitole byla ta od Palmora, která se na první pohled liší od 

Butlerovy, zmíněné v podkapitole 1.1. Mimo jiné Palmore prostřednictvím své definice přišel 

s povzbudivou zprávou o výskytu pozitivní formy ageismu nejen té negativní. Staří lidé tedy 

nejsou vnímáni pouze v negativním světle. Opačný případ by se tak nespravedlivě mohl stát 

dalším negativním stereotypem či předsudkem. 
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1.3	 PROBLEMATIKA	PŘI	VÝZKUMNÉ	ČINNOSTI	

 

Již v předchozí podkapitole je nastíněn jistý konflikt problematizující výzkumnou 

oblast. Na jedné straně vzhledem k širokému průsaku ageismu do mnoha oblastí nelze jeho 

jednotnou definici stanovit a na druhou stranu je taková definice pro výzkum přímo 

vyžadována, neboť jednotlivé definice se od sebe liší. Tato podkapitola o něco hlouběji 

pojednává o problematice definic ageismu v rámci výzkumu a měření ageismu. 

1.3.1	 PROBLEMATIKA	DEFINIC	

 

Definic ageismu lze v publikovaných výzkumných článcích vyhledat v řádu desítek. 

Autorka nepokládá za nutné uvádět je zde všechny. Pakliže jsou však podrobeny bližšímu 

zkoumání, včetně již uvedené Butlerovy a Palmoreho, je mezi nimi patrný rozdíl v obsahu 

jednotlivých složek. Konkrétně se jedná o složku kognitivní, afektivní a behaviorální; pozitivní 

a negativní aspekty; implicitní a explicitní formy ageismu a úrovně, na kterých tento jev probíhá 

– mikro, mezo a makroúroveň. Přesněji – to, jak lidé vnímají a jaké mají představy o starém 

člověku jakožto předmětu postoje, zahrnuje kognitivní složka (negativní či pozitivní 

stereotypy). Zda v jeho přítomnosti mají negativní či pozitivní pocity, obsahuje hodnotící 

afektivní složka (předsudky). Behaviorální složka představuje dispozice nebo impuls 

k určitému způsobu chování ke starému člověku (diskriminace). Dále ageismus může u jedince 

probíhat na nevědomé (implicitní) úrovni nebo vědomé (explicitní). Různé stupně úrovně se 

rozlišují, projevuje-li se ageismus na úrovni jednotlivce – mikroúroveň, sociálních sítí – 

mezoúroveň a konečně na úrovni institucionální a kulturní – makroúroveň (Iversen et al., 2009).  

Tento podrobnější pohled tak podporuje postoj, že k výsledkům výzkumů je nutné 

vzhledem k rozdílnosti obsahu jednotlivých složek v definicích přistoupit kriticky a neustále 

usilovat o řešení této problematiky.  

Autoři Iversen et al. (2009) též upozornili na převažující trend u výzkumníků směřující 

nežli k nalezení nejvhodnější definice spíše k popisu příčin a důsledků. 

V souvislosti s definicemi ageismu je taktéž nutné brát v potaz upozornění Pokorné, že 

některé z nich, které pracují s pojmy stáří coby objektivními kategoriemi integrujícími 

neurčitou skupinu osob dle chronologického věku, jsou ve skrytu ageistické. Vytváří tak propast 

mezi my – nestaří a oni – staří.   
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1.3.2	 PROBLEMATIKA	MĚŘENÍ	

 

V problematice výzkumu se ocitá i samotné měření ageismu neboť se jedná o velmi 

složitou záležitost. Lidé totiž chápou projevy ageismu odlišně a subjektivně. Co se pro jednu 

osobu jeví v pořádku, druhá bude nazírat jako například diskriminaci apod. Z těchto důvodů 

jakákoliv snaha získat měřením ageismu číselná a platná data je komplikovaná (Palmore, 2003).  

Jedním ze znaků dnešní doby je stárnutí populace a nelze zpochybnit negativní dopady 

ageismu na zdraví a pohodu starších lidí. Aby však společnost na tento fakt přistoupila a 

podnikla příslušné kroky, potřebuje toto doložit změřenými údaji.  

V současné praxi se využívá mnoho různých nástrojů pro měření, jen chybí jejich jakási 

syntéza, což přináší možnou pochybnost o přesnosti stávajících výsledků měření. Bohužel v 

této době je však klíčové stanovit relevantní metody měření přesně měřící prevalenci ageismu. 

Tuto nutnost podporuje kolektiv autorů (Ayalon et al., 2019). Ve svém výzkumném šetření 

zjistil existenci 11 základních přístupů k měření ageismu majících kvantitativní charakter a 

používaných v různých empirických výzkumech. Jejich výsledky tak mohou být nesourodé. Je 

tedy na místě usilovat o vytvoření jednotné a široce uplatnitelné škály. 

Nicméně Butler (1980) apeloval na praktické využití dosavadních výsledků výzkumu v 

nastavení sociální politiky směrem k podpoře udržení nezávislosti starých lidí do co 

nejpozdějšího věku, jejich životní kvality a lidské důstojnosti, která je hluboce podkopávána.  

Samotná koncepce ageismu se i přes všechny zmíněné překážky rychle rozvíjela. K 

tomuto závěru lze dojít na základě zkoumání Butlerových děl. Právě jeho definice ageismu a 

vytvoření teoretických základů tento progres vyvolaly. Ageismus pak byl diskutován v různých 

oblastech života, ať už ve zdravotnictví, vzdělání, v zaměstnanosti či v rámci mediální činnosti 

(Achenbaum, 2015). I přes značnou kritiku Butlerovy definice z jejího tripartitního modelu, 

obsahujícího složku kognitivní, afektivní a behaviorální vycházelo mnoho teoretiků a 

výzkumníků (Iversen et al., 2009). 

Jak již bylo zmíněno, výzkum má významnou roli v oblasti ageismu. Naráží však na 

neustálé a obtížně odstranitelné překážky, týkající se někdy i ageisticky působících definic a 

metod měření. Jeden jev, v tomto případě ageismus je zkoumán skrze optiku hned několika 

definic s rozdílným obsahem složek a měřen nesjednocenými měřícími nástroji. Také o tom, 

zda se dá určitý projev ageismu pokládat za pozitivní či negativní rozhoduje subjektivní 

vnímání jednotlivce, které může být odlišné od druhého.  
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I přes veškeré uvedené nedostatky dochází v koncepci ageismu k rozvoji, a to především 

díky Butlerovi. Ten a autorka s ním souzní, důrazně apeloval k uvádění dosavadních výsledků 

výzkumů do praxe.  

Dle autorky, pokud například v případě, kdy je prokazatelně člověk vzhledem ke svému 

vyššímu věku nepřijat do zaměstnání, ačkoliv je zdráv a kompetentní, nelze čekat na 

dohodnutou jednotnost ve výzkumu, protože již získaný rámec ukazuje na projev ageismu, 

kterému je potřeba preventivně předcházet, zabránit a takovému člověku zabezpečit důstojné 

zacházení.  

1.4	 AGEISMUS	VE	VZTAHU	K	NEMOCI	

 

Ač metafora patří spíše do umělecké tvorby, své místo občas nachází i v odborném 

světě, protože pomáhá lépe popsat a pochopit podstatu určitého nejasného jevu, v tomto případě 

ageismu. 

V této práci hojněji citovaný Butler přirovnával samotný ageismus k nemoci, v jejímž 

ohrožení starší lidé jsou a která na ně může velmi škodlivě působit (Butler in Achenbaum, 2013, 

s. XII). V tom je možné dát Butlerovi za pravdu, protože v dnešní době je to zřejmé.  

Nelson (2017, s. 236) zas přistupuje k ageismu coby ke stresoru vyžadujícímu obecně 

nějakou adaptivní reakci či změnu chování. V případě věkové diskriminace však reakce 

způsobuje škodu na psychickém zdraví včetně fyzického a ohrožuje životní pohodu.  

Že ageismus je velmi nepříznivý jev ovlivňující i psychické zdraví jedince potvrzují 

také Truhlářová a Vosečková (2013) a dále tvrdí, že to, jak starý člověk subjektivně hodnotí 

své zdraví, ovlivňuje řada různých faktorů. O nich bude ještě pojednáno v následující 

podkapitole. Těmi nejvýznamnějšími tyto autorky označují faktory psychosociální. Z pohledu 

subjektivního vnímání pak letití lidé prožívají své zdraví negativně. Subjektivní složka se 

ukazuje jako velice zásadní. Přímo rozhoduje o tom, zda senior bude popisovat svůj život jako 

kvalitní či nikoliv. Relevantní součástí péče o seniory by tedy mělo být i udržení pozitivního 

stavu psychosociálních faktorů.  

I tento pohled přispívá k postoji, že výskyt ageismu může být vysoce negativním jevem 

a způsobovat narušení psychiky. 

Podpůrné v tomto směru jsou výzkumy opět jmenovaných autorek a Dvořákové. 

Truhlářová a Vosečková (2013) došly k závěru, že pokud starý člověk vnímá své sociální 

prostředí jako oporu a bezpečné, svůj zdravotní stav subjektivně hodnotí pozitivněji. Tento 



18 
 

subjektivní pocit se pak odráží v lepším příležitostném zapojování do okolních aktivit. Takto 

se tak v praxi preventivně předchází situaci sociálního vyloučení seniora.  

Výzkum Dvořáčkové (2014) zas potvrdil, že respondenti pociťující ageismus jako 

diskriminaci jejich věku, subjektivně vnímali své zdraví hůře. Na pozadí stál nedostatek zájmu 

ze strany okolí o potřeby seniorů. Velká část respondentů žijících v domácím prostředí se 

shoduje v tom, že okolí nerespektuje jejich svobodu v rozhodování ve svých záležitostech a 

dokonce jim v tom brání. Jejich práva jsou se zvyšujícím se věkem více a více omezována. Jsou 

případy, kdy příbuzní sami tato práva přejímají bez ohledu na jejich souhlas, či úplnou rezignaci 

a smíření se se sociální izolací. 

V krátkém shrnutí této podkapitoly lze i díky trefnému přirovnání ageismu k nemoci 

nebo stresoru říci, že tento jev může v konečném důsledku způsobit újmu na psychickém a 

fyzickém zdraví starého člověka, tedy nemoc. O ageismu se tak dá uvažovat nejen jako o 

nemoci, ale i samu nemoc způsobujícím. Zásadní je, jak tento člověk před tím své celkové 

zdraví subjektivně vnímá a zda je obklopen společenstvím lidí s ageistickými nebo opačnými 

projevy. Velmi zjednodušeně lze vysledovat, s vědomím existujících vyjímek, pravidlo: "Když 

Ty jsi se mnou OK, Já se cítím OK a jsem s Tebou též OK" a tak bytostný lidský vztah může 

prosperovat.  

Podle názoru autorky, když mluvíme v souvislosti s ageismem o "těch či oněch" 

faktorech, jevech atd., je důležité si za tato slova dosadit lidské bytosti, které jsou jejich 

původci. To proto, aby tak případně nezaznívalo z lidských úst "ono samo", a lidská 

zodpovědnost tak nebyla zcela vytěsněna.  

1.5	 AGEISMUS	–	ASPEKTY,	ZDROJE,	FORMY	

 

Autorka v předchozí podkapitole mimo jiné zmiňuje zodpovědnost, v této však také 

skrze různé autory předkládá různé aspekty a zdroje ageismu, jenž i nevědomky útočí na 

nedokonalou lidskou mysl a deformují její vnímání starých lidí. Ageismus tak nemusí být 

pokládán za něco původně úkladného. Dále jsou zde také popsány formy ageismu, v nichž se 

projevuje. 

Podle Butlera (1980) doba, kdy stárnutí bylo přijímáno jako přirozená součást života je 

ta tam a nastal čas, kdy toto období začalo být považováno za sociální problém a společnost na 

něj nahlížela skrze nezdravou zaujatost, předsudky a stereotypy. Butler odhalil několik aspektů 

problému ageismu. Tím prvním jsou předsudečné postoje vůči starším dospělým, stáří a stárnutí 
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zaujímané (a zní to možná paradoxně) i samotnými staršími lidmi. Druhým aspektem je 

diskriminační chování, probíhající především v pracovním prostředí. A posledním, třetím 

aspektem jsou politické strategie a institucionální postupy, jenž bohužel přítomné stereotypy a 

omezení možností žít život těchto lidí kvalitně a důstojným způsobem podporovaly. 

Tošnerová (2002, str. 41) zas poukazuje na následující souhrn faktorů, jenž se podílejí 

na vzniku a přetrvávání ageismu ve společnosti: 

• demografické změny ve vyspělých zemích světa, předpokládané i v rozvojových, 

• rozvrstvení lidí na základě věku do rozdílných skupin, 

• obecné snížení významu tradic, 

• hodnoty vycházející z individualismu a nezávislosti, 

• rychlé sociální změny v novém stadiu společenského vývoje (postindustriální 

informační společnost), 

• technologický vývoj nárokující si operativní změny i odbornou kompetenci, 

• hodnotová preference mladistvého vzhledu, 

• víra v neužitečnost stáří, 

• podpora ageismu a gerontofobie1 v masmédiích.   

 

Zdroje ageismu mapovaly autorky Hudáková, Matulová a Mudríková (2011). Hovoří o 

zdrojích individuálních, projevujících se zejména jako strach ze smrti a stárnutí chápaného ve 

smyslu psychosomatického úpadku. Konkrétními individuálními zdroji jsou v tomto případě 

frustrace, agrese, z nichž vyvěrá nepřátelský vztah k seniorům, snaha jim ublížit, jinak škodit 

apod. Řadí se sem i selektivní vnímání. Dalšími zdroji jsou zdroje sociální projevující se 

hodnotovým konfliktem. Předpokládá se totiž, že osoby ve svém stáří mají potřebu ve vztahu s 

mladší generací obhajovat své hodnoty. Těmi posledními jsou kulturně podmíněné zdroje, 

např. v mediální kultuře, jazyce, umění, literatuře či humoru. 

V běžném životě si mnohdy lidé ani neuvědomí své zdrojové předsudky ageismu neb v 

nich byli tiše utvářeny pod rouškou určitého stylu výchovy. S tímto poznatkem pracuje Farková 

(2009, s. 101-103) a hlouběji uvažuje o následujících zdrojích takto – lidský strach ze smrti a 

stárnutí chápaného jako psychosociální úpadek připisuje možnému nezájmu a neznalosti o 

procesu biologického stárnutí. Strach se až na pár vyjímek z antropologického pohledu 

 
1 extrémní strach ze smrti a stárnutí jako psychosomatického úpadku (Palmore in Vidovičová, 2007) 
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vyskytoval v dějinách každé kultury. Frustraci a agresi považuje za možné zdroje hostility 

vůči členům minoritní skupiny. K agresi se často uchyluje i autoritářská osobnost projevující 

tak nejistotu, potlačené impulsy, důraz na moc ve vztazích s lidmi a rigiditu. Další zdroj – 

selektivní vnímání – Farková vysvětluje snižováním statusu starých lidí ve společnosti. Když 

např. dopravní nehodu způsobí mladší řidič, je to špatné, ale pakliže se jedná o seniora, je to 

hrozné. Do souvislosti dává stereotypy a autostereotypy. S ageistickými stereotypy ze strany 

okolí, např. v zaměstnání se totiž může starší zaměstnanec plně ztotožnit (autostereotyp) a svým 

chováním tak naplní predikci, že vzhledem k věku již není schopen plnit pracovní úkoly. V 

publikaci Farkové jsou uvedeny ještě poslední dva zdroje ageismu, a to kultura ve smyslu 

rozmanitosti vnímání stáří v jednotlivých kulturách a demografická panika, jenž je zdrojem a 

produktem zároveň. Vyspělé země se vzhledem ke stoupajícímu počtu starých lidí obávají o 

svůj blahobyt, z toho důvodu se pak podněcuje nepřátelské prostředí vůči těmto lidem. 

U výše uvedených autorů, respektive v jejich textu lze vystopovat přítomnost 

předsudků, postojů, diskriminačního chování a stereotypů.  

Tyto jednotlivé složky nehrají svou roli v ageismu každá samostatně, ale jsou ve 

vzájemně posilujícím se vztahu (Butler, 1980). 

Ageismus se projevuje v různých formách. Farková (2009, s. 103) vyjmenovává tyto: 

• vytváření stereotypního image věkové skupiny mladých a starších skrze jejich 

prezentace v různých médiích, 

• restriktivní opatření ve zdravotnictví prezentující se coby úsporné programy, 

• udržování ekonomického napětí skrze neakceptovatelné výroky adresované věkově 

diskriminovaným skupinám, 

• diskriminační přístup k těmto skupinám na pracovním trhu, jehož důsledkem může 

být jejich nezaměstnanost, 

• diskriminace obou skupin v souvislosti se vzdělávacími programy v podnicích a 

organizacích. 

 

Obsah této kapitoly podle autorky nasvědčuje tomu, že vyšší věk člověka, jakožto 

přirozená etapa kontinua lidského života, je ze strany vyspělé společnosti neslučitelný s jejím 

prioritním zájmem o neustálé zvyšování prosperity. Vzhledem k nárůstu stárnoucí populace tak 

může staré lidi vnímat jako zvětšující se, šedivý a hrozivý mrak, jenž se snaží pod erbem 

ageismu rozehnat, vyzbrojena předsudky, stereotypy a diskriminačními strategiemi. Avšak 

spíše ho sytí a udržuje, čemuž nasvědčují výše uvedené zdroje a faktory ageismu.  
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 V rámci ageismu taktéž podle Malíkové (2020, s. 31) dochází v poslední době k 

jednomu závažnému progresu. Nejenže se devalvující projevy ke stárnutí objevují stále častěji, 

ale ageismus se posouvá stále do nižšího věku. Děje se to oběma směry. Na jedné straně vše, 

co ke stáří patří, zesměšňují stále mladší lidé dokonce i děti. Na straně druhé, označovány za 

staré a nepotřebné jsou stále mladší ročníky. Není tak výjimečné, že lidé od 50 let jsou úmyslně 

odmítáni k obsazení pracovních pozic. Již v tomto věku jsou pokládáni za staré a ani jim není 

umožněno, aby prokázali své schopnosti a nabyté zkušenosti. 

1.6	 AGEISMUS	V	PSYCHOTERAPII	

 

To, že za staré jsou pokládáni stále ještě relativně mladí lidé podle autorky není pouze 

dějstvím dneška a ageismus lze vystopovat nejen na pracovním trhu, v médiích, zdravotnictví 

atd., ale bohužel také už v první polovině 20. století v psychoterapii, jenž je zároveň směr, jímž 

se sama autorka ubírá. 

Možná určitou míru ageismu je možné spatřit v odepírání příležitosti pro 

psychoterapeutickou pomoc skupině starých lidí počínající vlivem Freuda (2000, s. 23). 

Věkově tyto osoby ohraničil právě rokem kolem padesáti a výše. Označil je dokonce jako 

nevychovatelné. Jejich duševní pochody považoval za nepružné a práci s nimi za nekonečnou. 

Hammer (1972, s. 590) potvrdil převládající pesimismus u početné skupiny 

psychoterapeutů vůči terapii se starými lidmi, související s blížícím se koncem klientova života 

a pocitem marnosti profesionálního úsilí. Zřejmě je těmto psychoterapeutům při setkávání s 

těmito lidmi připomínána jejich vlastní smrt a konečnost. Hammer též zmiňuje přítomnost 

předsudků u těchto terapeutů, které je potřeba odstranit a nutnost přizpůsobení terapie 

individuálním potřebám starého člověka.  

Kalvach (2004, s. 433-434) pak hovoří o konkrétních mýtech v psychoterapii s letitými 

a vhodně v jejich neprospěch argumentuje. Podle tohoto autora lze se starými lidmi smysluplně 

terapeuticky pracovat, neboť i lidé vyššího věku jsou schopni změnit své postoje a 

komunikovat. K čemuž se na základě vlastních zkušeností přiklání i autorka. 

Vyhýbání se starým lidem také naznačuje velmi malé množství výzkumů o problematice 

účinnosti psychoterapie se starými lidmi. Několik autorů s aktivním přístupem k této skupině 

však přece jen existuje. Jedním z nich je například psychoanalytik Meerloo (1955, s. 86-93). 

Ten kritizuje neochotu pracovat se stárnoucími lidmi a také nedostatek vhodné literatury. 

Účinnost terapie stanovuje přibližně padesáti procentní, přičemž v převážné míře čerpá ze své 
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klinické praxe. Meerloo zmiňuje také psychoanalytika Abrahama prohlašujícího terapii s lidmi 

v pokročilém věku za příznivou a účinnou. Také poznamenává Abrahamovu kritiku Freuda za 

jeho negativní přístup ke starým lidem. 

Závěrem tohoto oddílu lze vnímat pozitivní zprávu, že i když i na poli 

psychoterapeutickém v jisté míře ageismus probíhá, nelze to pokládat za obecně platný fakt, 

protože v této oblasti jsou tací odborníci, kteří staré lidi ve svých terapiích ochotně provázejí. 

Dokonce existují terapeutické směry, otevřené pro generaci těchto lidí, například existenciální 

psychoterapie (McDougall, 1995) 
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2	 STEREOTYPY	(JAKO	KOGNITIVNÍ	SLOŽKA	AGEISMU)	

 

Pakliže se hovoří o ageismu, tak ve valné většině jsou skloňovány minimálně pojmy 

stereotypy, předsudky a diskriminace. Není tomu jinak ani v této práci. Autorka s těmito pojmy 

postupně pracuje v následujících třech kapitolách a vychází z jejich pojetí autorů Iversena et al. 

(2009) přiblíženého v podkapitole 1.3.1.  

V odborné literatuře je ke stereotypům přistupováno rozdílně. Butler (viz s. 9) je chápal 

společně s předsudky a diskriminací jako jednu ze samostatných složek ageismu. Palmore (viz 

s. 11) zas stereotypy považoval společně s postoji (pocity) za součást předsudků. Autorka se 

pokusí následovat Butlerův přístup, avšak s vědomím silné propojenosti všech složek. 

Lidé disponují mnohými mentálními schopnostmi, aby byli schopni porozumět druhým 

i světu. Určitým způsobem v rámci kognitivního procesu vnímají a vytváří si určité představy 

– stereotypy definované jako „mínění o třídách individuí, skupinách nebo objektech, která jsou 

v podstatě šablonovitými způsoby vnímání a posuzování toho, k čemu se vztahují“ (Nakonečný, 

1997, s. 223). Podle Gordona Willarda Allporta (1954/2004, s. 215), věnujícímu se této 

problematice, stereotypy, jakožto výsledky chybné generalizace ospravedlňují naše jednání s 

danou kategorií. Allport má na mysli stereotypy jak negativní, tak pozitivní. 

Pro člověka je typické dichotomické myšlení. Myslí černo-bíle a jeho hodnocení jsou 

předčasná a zjednodušená. Podle Hrozenské a Dvořáčkové (2013, s. 55) pak z tohoto myšlení 

a hodnocení vznikají stereotypy o stáří. Mnohým lidem tak uniká skutečnost, že stárnutí je v 

přírodě nezvratným a složitým biologickým procesem. Každý živočišný druh, tedy i člověk, má 

délku života specificky vyměřenou a geneticky podmíněnou. 

V současné společnosti se v souvislosti s ageismem objevuje a přetrvává velké množství 

stereotypních názorů, přičemž se vztahují k samotnému období stáří nebo starým lidem.  

 Podobně jako existuje negativní a pozitivní ageismus, tak i stereotypy nabývají 

negativní či pozitivní náboj. V rámci pozitivních stereotypů jsou staří lidé vnímáni například 

jako moudří, spolehliví, laskaví a soucitní (Tošnerová, 2002, s. 11). K velké lítosti však dle 

dostupných zdrojů převažují stereotypy negativní. Problematika věku a generačního souboje 

jsou integrované i v politických kampaních. To vede k vytváření negativních stereotypů o 

seniorech (Vidovičová & Honelová, 2018). 

Spíše negativní pohled na stáří se objevuje již u dnešní mládeže. To potvrdil výzkum 

Taliánové a Mikšovské (2013). Mladí stáří charakterizují jako období ztrát či různých disabilit 
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než přínosů. Sedm z deseti nejčastěji respondenty uváděných charakteristik poukazuje na 

převážně negativní image stáří zahrnující nemoci, poruchy smyslových funkcí, omezení 

soběstačnosti, změnu vzhledu, poruchy paměti, samotu, smrt atd.  

Ve společnosti trvá jakýsi stereotypní názor, že stáří přináší specifické potřeby. Opak je 

pravdou. Mění se pouze jejich subjektivní význam a zaměření (Truhlářová, Vosecká, 2013). S 

tím souhlasí Mlýnková (2011, s. 38) a uvádí další velmi zásadní poznatek. Totiž senior 

nezařazený v pracovním procesu, může být okolím pokládán za neproduktivního. Jeho přínos 

pro společnost za nulový. Nic nebuduje ani nevylepšuje. Konzumuje pouze sociální dávky a 

zejména pokud vyžaduje péči okolí, stává se pro společnost zátěží. 

Existují tací senioři, kteří ve svém stereotypu dobrovolně ustrnou. Může se to dít z 

důvodů zhoršující se schopnosti adaptovat se na životní změny i nedostatečné motivace 

provozovat jiné a nové činnosti (Mlýnková, 2011, s. 24). Pokud jedinec získá zkušenost s takto 

nastaveným starším člověkem nebo s několika dalšími a jiného nepotkal, pravděpodobně bude 

přesvědčen, že takoví jsou i další senioři. Takovéto přesvědčení představuje elementární případ 

stereotypu (Hnilica, 2010, str. 12-13). 

Problematice stereotypů spolu s mýty o stárnutí a stáří se věnuje řada mezinárodních 

organizací včetně WHO (Světová zdravotnická organizace) i odborníků, jak uvádí Wija (2018). 

Jejich činnost směřuje zejména k minimalizaci jejich výskytu a působení skrze informační a 

edukační činnost. Snahou je stereotypní diskriminující názory a mýty o stárnutí a stáří odstranit, 

ač je to k jejich široké řadě těžké.  

Wija (2018) pak předkládá přehled převažující stereotypů a nejčastější mýtů s 

argumenty o faktech a skutečné realitě. Z nich vyplývají tyto závěry: 

• Mýtus, převažující stereotyp, že jsou starší lidé všichni stejní neplatí. Faktem, realitou je, 

že čím jsou lidí starší, tím různorodějšími se stávají. 

• Špatné zdraví není nutná součást vyššího věku. Je mnoho zdravých a soběstačných starších 

lidí a někteří se mentálně a fyzicky vyrovnají i mnohem mladším jedincům. 

• Starší osobou se stáváme ve věku šedesáti a více letech. Ani toto není pravda. Najednou se 

nikdo starší osobou nestane v žádném věku.  

• Postoj ke stárnutí ovlivňuje jedincovo zdraví málo nebo vůbec. Pokud je tento postoj 

negativní, dopad může být naopak vážný jak na zdraví, tak i na délku života. To je doloženo 

výzkumem. 

• Dobrého života lze dosáhnout překonáním překážky, jíž stáří je. Pokud člověk zaujme tento 

postoj, může poškodit vztah k sobě samému i ostatním, omezit své životní možnosti, a 
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dokonce si tak ubrat několik let života. Ve stáří však může identifikovat také mnoho výhod. 

Lépe se například poznává, ovládá, a tak může zlepšovat třeba své emocionální a sociální 

dovednosti. 

• Staří lidé zatěžují ekonomiku a zdravotní systém. Ne, tito lidé jsou významným příspěvkem 

pro společnost. Často pečují o svá vnoučata, poskytují blízkým ekonomickou podporu, jsou 

posilou pro komunitu atd. 

• Stereotyp, že výdaje pro starší lidi jsou plýtváním a zároveň redukují zdroje pro mladé lidi 

není zcela relevantní. Tyto výdaje je možné chápat jako investice, přinášející zisk v oblasti 

zdraví a kvality života společnosti. A je mnoho malých využitelných prostředků 

(naslouchadla, léky, poradenství atd.), jak podpořit soběstačnost a aktivitu seniora a snížit 

tak potřebu dodatečné péče.  

• Mnoho starších osob si přeje ve stáří zůstat v klidu a ústraní. Ba naopak většina starších lidí 

vítá více času ke svým zájmům, relaxaci a kontaktu s blízkými. 

• Rodiny samy mohou pečovat o starší lidi se sníženou soběstačností. Důležitost rodiny je v 

péči a podpoře velmi důležitá. Jsou však případy, kdy je profesionální pomoc nevyhnutelná. 

Péče může pro rodinu znamenat finanční zátěž nebo znevýhodnění. Odpovědnost je tak 

rozložena mezi rodiny, veřejné služby a komunitu. 

• Muži a ženy nestárnou stejně. Opačně znějící stereotyp se tedy nezakládá na pravdě. Ženy 

dokonce žijí déle nežli muži avšak se u nich proto četněji projevují nemoci. 

• Ani poslední velmi rozšířený mýtus – starého psa novým kouskům nenaučíš, nelze brát 

zcela vážně. Starší lidé jsou dle výzkumu naopak mnohem motivovanějšími a vytrvalejšími 

studenty, než mladí. Učit se však potřebují sobě přizpůsobeným způsobem a tempem. 

 

Z těchto mýtů se pak podle Čevely, Kalvacha a Čeleďové (2012, s. 27) jako 

nejzávažnější označuje představa o homogenní seniorské populaci, šedé vlně. Jde o 

jednoznačně stereotypní představu starých lidí, která je diskriminuje, avšak: „jednotliví staří 

lidé si vesměs přejí být akceptování jako jedinečné bytosti s reflexí nejúspěšnější fáze života, na 

níž si nejvíce zakládají, a s využitím stávajícího potenciálu k participaci. Stereotypizace šířená 

médií i mocenskými elitami je však obvykle chápe jako uniformní, odosobněnou masu 

charakterizovanou funkčními deficity, pasivitou a závislostí na péči". 

Na základě výše uvedeného lze závěrem této kapitoly říci, že stereotypy jako kognitivní 

složka se neobjevují pouze v souvislosti s ageismem, ale sami o sobě jsou výsledkem lidského 

poznávání (kognice) světa, které je velmi zjednodušené. Podle názoru autorky se jedná o jakýsi 
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automatický proces vytváření, přijímání a aplikování stereotypů, bez objektivního hodnocení. 

Moderní společnost lidí je zahlcena stále novými a novými podněty, a tak relativně efektivní 

stereotypizace jí pomáhá k jejich snadnějšímu pochopení, zaujetí postoje k nim a zároveň k 

udržení kroku každého jednotlivce se zrychleným společenským tempem.  

V rámci ageismu však "nově" stojí před společností staří lidé, kteří jsou v rámci kognice 

"zpracováváni" stejným výše popsaným způsobem. Hojné množství stereotypů s nimi pak 

spojovaných, není založené na pravdivých důkazech a vyvolává v převážné většině zaujímání 

negativních postojů. Staří lidé jsou tak degradováni na pouhé předměty bez lidské hodnoty. 

Odbornou veřejností je tento jev vnímán a jsou podnikány konkrétní kroky k jeho odstranění. 
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3	 PŘEDSUDKY	(JAKO	AFEKTIVNÍ	SLOŽKA	AGEISMU)	

 

Podobně jako u stereotypů, tak i v případě předsudků se ze strany teoretiků objevuje 

jejich nejednotné pojetí. Také jsou v reálném životě předsudky od stereotypů jen těžko 

rozpoznatelné a oddělitelné, většinou se vzájemně prolínají (Novák, 2002, s. 11). Pokud pak 

autoři s pojmem předsudky pracují, není též vždy zcela jasné, z jaké definice vychází neboť je 

jich mnoho.  

Autorka se spíše přiklání k předsudkům, coby hodnotící afektivní složce ageismu. Tedy 

zda přítomnost starého člověka vyvolává negativní či pozitivní pocity. To podporuje definice 

Allporta (1954/2004, s. 41), tvrdící, že předsudek je "antipatie, která vychází z chybné́ a strnulé 

generalizace. Tuto antipatii lze pociťovat nebo vyjádřit. Může být namířena proti skupině jako 

celku, anebo proti jedinci, protože je příslušníkem této skupiny.“  K předsudku přistupuje také 

jako k postoji.  

Vznikla by jistě velmi zajímavá diskuse mezi Allportem, a Hnilicou a Bartuškovou 

(2018, s. 298) nad jejich definicí: "Předsudek není antipatií, ani žádnou jinou emocí, ale 

kognicí. Předsudek je nepodloženým tvrzením, které připisuje příslušníkům určité skupiny 

atributy, které jsou součástí stereotypu dané skupiny", která pocitovou složku předsudků 

opomíjí.  

Allport (1954/2004, s. 38) evidentně zkoumal definice předsudků i jiných autorů, neboť 

tvrdí, že nejen ta možná nejkratší, ale všechny odkazují "na ničím nepodložený úsudek a na 

citové zabarvení“ a nejen to. Popisuje také tři fáze proměny významu slova předsudek 

odvozeného od latinského praejudicium. Ve starověku znamenalo úsudek, vycházející z 

dřívějších rozhodnutí a zkušenosti. O něco déle (v angličtině) byl úsudek chápán jako 

předčasný, ukvapený, protože si jej člověk vytvořil ještě před tím, než se zabývá fakty. V 

poslední fázi pak v dnešní době získal úsudek v předchozím významu emocionální akcent 

přízně nebo nepřízně.   

Tím by se podle autorky v podstatě dalo vysvětlit, proč není možné se domluvit na 

jednotné definici i jiných zmiňovaných pojmů, neboť význam může být chápán odlišně.  

Při přezkumu různých zdrojů, lze lehce nabýt dojmu, že předsudky jako postoje jsou 

pouze negativní. Výzkumníci se zabývají především jimi.  Podle Hayes (2006, s.132-135) 

existují však i pozitivní. Potvrzuje to i Nolen-Hoeksema (2012, s. 766) a zcela jednoduše 

popisuje, jak své postoje často vyjadřujeme. Vztáhneme-li to na staré lidi, může vyjádření znít 
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asi takto: "Mám rád staré lidi." nebo "Nemám rád staré lidi." Jsou zde vyjádřeny naše pocity 

spjaté s kognitivní složkou, především přesvědčením, míněním, stereotypem spojeným s těmito 

lidmi. V určitých situacích s nimi pak na základě postojů můžeme i jednat, třeba diskriminačním 

chováním a zapojit tak behaviorální složku.  

Problematika postojů (předsudků) veřejnosti vůči skupině seniorů nabývá na velké 

aktuálnosti. Demografický vývoj jednoznačně poukazuje na stárnutí v rámci Evropské unie, 

včetně České republiky. Pokud nebudou předsudky vůči starým lidem eliminovány, bude 

docházet k jejich diskriminaci, což se stane velkým společenským problémem (Taliánová & 

Mikšovská, 2013). Ať již se jedná o jakýkoliv předsudek a budeme-li na jejich základě ke 

starým lidem přistupovat, povede to k jejich nepochopení, ignoraci jejich potřeb, nároků a práv. 

Tento přístup se stane projevem nerespektu lidské důstojnosti, ponižování a degradování 

osobnosti (Malíková, 2020, s. 35). 

Inklinace k předsudkům se jeví coby lidská přirozenost. Mysl člověka generalizuje, 

vytváří představy a kategorie neboť tak si zjednodušuje zažívání zkušeností ve světě. Kategorie 

si vedle určitých racionálních tvoří i iracionální, jejichž součástí jsou právě předsudky, zrcadlící 

pozitivní a negativní hodnoty. Ty jsou produktem toho, co je slyšeno, emocí, fantazie a nemusí 

se zakládat na pravdě (Allport, 1954/2004, s. 58-59). U předsudků lze objevit jejich zákeřnost 

v tom, že se můžeme lehce ocitnout v jistém, dle Malíkové (2020, s. 33), názorovém ustrnutí, 

které nás dále ovlivňuje. 

Zajímavé je porovnání pohledů na předsudek této autorky a Ondrušové a Krahulcové 

(2019, s. 105), přičemž dvě poslední jmenované pracují s ageismem jako s postojem 

vyjadřujícím obecně sdílené přesvědčení o nízké hodnotě a nekompetentnosti starých lidí. 

Ageismu se tak stává významným předsudkem, který pohled společnosti na stáří značně 

ovlivňuje. Stáří je tak pokládáno za období ztrát, celkového úpadku a zhoršení kvality života, 

ve kterém člověk pouze chátrá. Pro Malíkovou (2020, s. 34-37) jsou, podobně jako u jiných 

autorů, předsudky jednou ze složek ageismu, které vedou k řadě různých, na pravdě 

nezaložených mýtů o stáří.  

Z těchto pohledů by se dalo usoudit, že předsudky jsou součástí jednoho významného 

předsudku – ageismu. Autorka, reflektujíc, získala pocit pohybu v labyrintu různých cest, pojetí 

a významů.  

Přes tyto odlišnosti je společným předmětem zkoumání autorů "vzájemný vztah mezi 

přesvědčeními, pocity a chováním" (Nolen-Hoeksema, 2012, s. 766). 

Předsudky také mají jistou moc. Podle Dvořáčkové (2014) brání plnému integrování 

starších lidí do společenského života. Stárnutí je vyobrazováno v kontextu se zvyšujícími se 
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náklady na zdravotní a sociální péči a rostoucími nároky na důchodový systém. O přínosech 

starších občanů se nehovoří a když ano, tak pouze okrajově či ve velmi malé míře.  

Z pohledu např. sociální gerontologie na ně nelze pohlížet jako na "postproduktivní", 

více méně závislé na okolí, jejichž funkčnost už nelze zlepšit, ačkoliv je nutné brát zřetel na 

jejich funkční znevýhodnění a zhoršující se kvalitu zdraví, kterou zažívali ve středním věku 

(Čevela et al., 2012, s. 108). 

Tato kapitola poukazuje na různé přístupy k předsudkům. Autorka uvádí jen některé z 

nich a není v jejím úmyslu hodnotit jejich pravdivost či nepravdivost, je-li to vůbec možné. Ba 

naopak je vítá. Podle jejího názoru je velmi dobré, pokud se tímto zabývá více autorů. Skrze 

jejich různé úhly pohledu je možné získat objektivnější náhled na věc. Tou je především to, že 

ať už se díváme na předsudky jakkoliv, jednoznačně ovlivňují pohled na stáří a staré lidi a v 

okolí vzbuzují zejména nelibé pocity podporující ageismus. Neboť jsou předsudky běžnou 

součástí lidského myšlení, cesta k výrazné redukci těch negativních se jeví složitá a těžká, avšak 

nevyhnutelná. Pokud se totiž bude aktivně společnost zabývat nezdravými předsudky a 

stereotypy, paralelně tak již preventivně působí na předcházení diskriminačním postojům a 

chování. 
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4	 DISKRIMINACE	(JAKO	BEHAVIORÁLNÍ	SLOŽKA	AGEISMU)	

 

Poslední složkou a to behaviorální, o které pojednává tato kapitola, je diskriminace 

související s určitým způsobem chování ke starým lidem.  

Na základě toho, o čem již bylo pojednáno, je možné říci, že tato skupina lidí není na 

základě negativních stereotypů a předsudků jinými skupinami přijímána, neboť jsou 

etnocentricky orientovány.  

Allport (1954/2004, s. 80) hovoří přímo o odmítání, probíhající v různých intenzitách a 

pro zjednodušení je shrnuje do tří. V první stupni jsou tedy staří lidé osočováni – odmítání 

verbálně. Ve druhém stupni dochází k jejich diskriminaci, včetně oddělování a v posledním k 

fyzickému napadání dosahujícímu intenzity všech těchto stupňů.  

Opět je zajímavé, jak je s pojmem diskriminace zacházeno. Pro Allporta se jedná o krok 

v rámci odmítání, pro jiné diskriminace zahrnuje veškeré jím zmíněné kroky, čehož si lze 

povšimnout například u Ondruškové a Krahulcové (2019, s. 105) popisujících oblasti, ve 

kterých se projevuje ageismus. Konkrétně uvádějí tzv. "občanství druhé třídy", v němž dochází 

k odmítání, podceňování, odporu ke starým lidem, omezování jejich participace.  

Allport (1954/2004, s. 82-83) ještě diskriminaci doplňuje v jakém případě k ní dochází, 

a to pouze, když "...jedincům nebo celým skupinám odpíráme stejné zacházení, o které zřejmě 

stojí" a aktivně podnikáme kroky, abychom je dostali ze své blízkosti, např. pracoviště, školy 

atd. 

Z výše uvedeného lze poukázat na behaviorální složku diskriminace, projevující se v 

konečném chování k těmto jedincům či skupinám. 

Yinger vede pozornost na vztah diskriminace a předsudků. Tyto dvě složky se mohou 

potencovat a k tomu také s největší pravděpodobností dochází. Diskriminace může být příčinou 

předsudků a opačně. Diskriminace může vůči skupině existovat bez přítomnosti předsudků a 

platí to i obráceně (in Novák, 2002, s. 37).  

Diskriminace seniorů je rozšířená po celém světě i napříč evropskými společnostmi. 

Projevuje se nevhodným chováním mladší generace vůči starým lidem, přestupky ze strany 

zdravotnického personálu, pohrdlivým přístupem zaměstnanců úřadů, obchodů atd. 

(Holzcerová & Dvořáčková, 2013, s. 27).  

Že diskriminace jako negativní forma ageismu je přítomna i v České republice dokládá 

výsledky vlastního bádání Vidovičová (2008). Potvrzují to i další výzkumy. Podporující 
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výsledky přinesla např. analýza "Hodnoty, postoje, chování", realizovaná v rámci projektu 

European Social Survey Sociologickým ústavem České akademie věd, přičemž se zapojilo 

dvacet devět evropských států. Z výsledků vyplývá, že největší praktické zkušenosti s 

diskriminací kvůli věku mají Češi. Šedesát dva procent z nich, bez ohledu na věk, mělo 

zkušenost s projevy nedostatku respektu, senioři v 67 % případů. Podceňování seniorů v České 

republice má několik základních důvodů, a to horší ekonomickou situaci této skupiny, dále stáří 

evokuje chudobu, negativní mediální obraz starších lidí, či osobní zkušenosti respondentů se 

seniory (osobní zkušenost napomáhá k pochopení, že ne každý starší Čech je neschopný stařec) 

(Plecitá & Chaloupková, 2013; Novinky, 2020). 

Diskriminace je obecně v rámci Evropské unie, tedy i České republiky považována za 

neakceptovatelný jev a je uchopena v rozsáhlé právní legislativě. V ČR o diskriminaci 

pojednává nejstarší platné ustanovení v čl. 14 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod. Píše se zde, že: "užívání práv a svobod přiznaných touto Úmluvou musí být 

zajištěno bez diskriminace založené na jakémkoli důvodu, jako je pohlaví, rasa, barva pleti, 

jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národnostní nebo sociální původ, příslušnost 

k národnostní menšině, majetek, rod nebo jiné postavení“ (Čižinský et al., 2006). 

Součástí ústavního pořádku ČR je Listina základních práv a svobod, kde je použita 

obdobná formulace a společně s druhým dokumentem označují diskriminací situaci, kdy nejsou 

zajištěna (nezaručena) určitá, právním předpisem vymezená práva všem, bez rozdílu konaného 

na základě určitých důvodů. Z tohoto lze usoudit, že diskriminace je nejen nežádoucím jevem, 

ale zároveň je zcela nemorální, protizákonná a protiústavní. 

Důsledkem diskriminačního chování je podle Holczerové a Dvořáčkové (2013, s. 27) 

široká škála negativních dopadů, ať už z hlediska společenského, občansko-právního či trestně 

právního. Navíc se zvyšuje riziko sociálního vyloučení, tzv. exkluze seniorů, kdy dochází k 

rapidnímu snižování kontaktů i v rámci rodiny. A protože ageistická diskriminace vychází z 

předpokladu, že jednotliví zástupci určité věkové kategorie či generace mají nejen rozdílné 

charakteristiky, ale též odlišnou lidskou hodnotu, upozorňuje Pokorná (2010, s. 69) na její 

vysokou společenskou nebezpečnost. 

Počet případů, kdy dochází k diskriminaci starších osob roste, a to z důvodu povahy 

demografického trendu, kdy narůstá populace ve starším věku. Ve větší míře pak dochází k 

fyzickému či psychickému násilí nabývajících forem zanedbávání, zneužívání nebo týrání 

(Hudáková et al., 2011). Tyto autorky pojímající diskriminaci starších lidí jako vyhraněný 

vztah, v souladu s Butlerem (1969) konstatují, že má společné rysy s rasismem. Podle Butlera 
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(1969) jsou tito lidé menšinou, podobně jako jiné skupiny obyvatelstva a jako jeden z prvních 

upozorňuje na dalekosáhlé důsledky ageismu. 

Objevují se i takové pohledy na ageismus, např. u Čevely a spol. (2012, s. 107), kdy 

může mít ageismus v podobě věkových omezení i oprávněnou podobu. Jedná se například o 

případy, kdy se omezení vztahují na čerpání bankovních úvěrů, na nucené penzionování apod. 

V oblasti zaměstnávání, kde je diskriminace velmi výrazná, se o ní dá také diskutovat, zda v 

konkurzu na určité pracovní místo v případě nepřijetí staršího člověka se o ni skutečně jedná. 

Z uvedeného výše lze odvodit, že celosvětově přítomná diskriminace, v tomto případě 

v rámci ageismu vůči starým lidem, odkazuje na chování proti těmto osobám, které je v zásadě 

neakceptovatelné a právně postižitelné, na rozdíl od předsudků a stereotypů. Přičemž vztah 

diskriminace, předsudků a stereotypů napovídá o jejich spíše symbiotickém vztahu.  

Toto chování se vyskytuje v rozmanitých podobách a intenzitách. Za takové 

prokazatelné jednání je nesena plná zodpovědnost a dokonce ten, kdo tak jedná, může být 

trestně stíhán. Dle autorky v určitém smyslu se pak starý člověk stane obětí, jejichž počet díky 

neustálému zvyšování počtu těchto lidí stoupá. Případná ignorace tohoto trendu by mohla být 

dokladem morální lhostejnosti společnosti. 
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5	 HODNOTY	

 

Tato pátá kapitola se dotýká hodnot. Nejsou zde uvedeny poprvé. Již v předchozím textu 

o nich byla zmínka v souvislosti s jejich změnou a mezigeneračním konfliktem. I ony v ageismu 

zaujímají zásadní místo, a proto je jim tato stať věnována. Taktéž v případě hodnot je možné 

zaregistrovat jejich různé pojetí. 

Schwartz (2012) se například domnívá, že o našich hodnotách vlastně přemýšlíme v 

okamžiku našich úvah o tom, co je pro náš život důležité, např. úspěch a moudrost. A ačkoliv 

si je člověk běžně neuvědomuje, výrazně zasahují do jeho každodennosti a života, tvrdí 

Velehradský (1978, s. 72). Podle něj můžeme chápat hodnoty jako jakousi nejhlubší vrstvu 

osobnosti.  

Hodnoty jsou zásadní pro pěstování vztahů mezi jedincem a společností, i světem. Jsou 

to jevy společenské i přírodní, duchovní nebo hmotné povahy a podporují zachování jedincova 

života (Výrost & Slaměník, 2008, s. 152-153).  

Hodnoty a ageismus však spolu úzce souvisí. Tomuto vztahu se věnuje také Palmore 

(1999, s. 79-81) vysvětlující možný vznik ageismu v důsledku konfliktu hodnot. K tomuto 

konfliktu dochází především mezi mladší a starší generací. Věk totiž do jisté míry zasahuje do 

hodnot jednotlivce. Rozdílnost v hodnotách mladých a starých lidí tak lze logicky vysvětlit. 

Pokud mezi skupinami nedochází k dostatečnému respektu a toleranci, objevují se konflikty.  

Podobného názoru jsou i Hrozenská a Dvořáčková (2013, s. 55) a samotný konflikt 

hodnot považují za sociální zdroj ageismu. Předpokládají, že stárnutí vyvolává u starých lidí 

vyznávání zcela jiných hodnot, nežli zastávají lidé mladší. To lze vidět například v rozdílné 

preferenci politických opatření nebo v odlišnosti rodinných hodnot.  

V obecné rovině Štěpánková et al. (2014, s. 24-26) uvádějí tři úrovně hodnotových 

orientací, které se z obecného hlediska zpravidla rozlišují, a to individuální hodnoty, 

institucionální a skupinové hodnoty, a také společenské hodnoty. Přičemž, neustále dochází 

k proměnám hodnotových orientací ve společnosti, či u jedinců. To je viditelné i u seniorů, 

jejichž hodnoty se také v průběhu jejich života různě mění. Současní senioři ve věku 80+ z 

České republiky trávili velkou část aktivního života v období totality a centrálního 

hospodářství. To se projevilo v jejich hodnotovém žebříčku, který byl více či méně kompatibilní 

s totalitním režimem. V případě seniorů ve věku 60+ se však v uvedeném režimu hodnotové 

struktury teprve utvářely apod.  
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To opět poukazuje na různorodost mezi jednotlivými skupinami seniorů a nelze tedy 

jednoduše zobecňovat. Ageismus je z tohoto pohledu opět negativním jevem, který 

nerespektuje rozdíly mezi jednotlivci v seniorském věku. 

Specifická situace českých seniorů po čtyřiceti letech minulého režimu bývá i odborníky 

zcela opomíjena. Na to upozorňují Štěpánková et al. (2014, s. 26-27). Tento jev je dle těchto 

autorů nepříznivý, neboť vedle biologických základů a specifických podmínek individuálních 

životů mají velký vliv na vytváření hodnot i obecnější faktory kulturního a sociálního prostředí. 

Autoři zmiňují například makrosociální změny (intenzivního a dlouhodobého charakteru typu 

změny politického režimu), které vedou k posunům v hodnotových prioritách. 

Mezi samotnými starými lidmi lze nalézt širokou řadu individuálních rozdílů, jak tvrdí 

Čevela et al. (2012, s. 27). Kromě zdravotního stavu či funkčního, stylu života, zázemí v rodině, 

vzdělání atd.  se liší právě i hodnotami. 

Kdy se však hodnoty utváří? Eyrová a Eyre (2013, s. 10) tvrdí, že v dětství. Děti je 

přejímají nejen od svých rodičů a blízkých, ale i z médií, knih a od vrstevníků. Hodnoty jsou 

vývojovou záležitostí, a tak se mohou měnit. Velmi důležitým mezníkem v tomto ohledu je 

např. nástup do školy. Pak v období dospívání si starší děti, často bez závislosti na systému 

rodičů, vytváří svůj vlastní systém hodnot. Vývojovou podstatu hodnot potvrzují i Langmeier 

a Krejčířová (2006, s.132-135), přičemž se opírají o teorie vážených expertů, jakým je například 

Piaget. Podle něj dále to, jak dítě chápe hodnoty, mravní normy a jednání podle nich, souvisí s 

vývojem kognitivním. Pro tyto autory pak zůstává otázkou, proč, ač jsou to děti či dospělí, 

jednají v určité situaci i proti svému nejlepšímu přesvědčení o kvalitě svých hodnot. 

Allport (1954/2004, s. 58-59) poukazuje na vztah mezi hodnotami a předsudky. Osobní 

hodnoty jsou dle tohoto autora stěžejním druhem kategorizace, který jedince silně ovlivňuje při 

vytváření bezdůvodných předčasných úsudků, tj. předsudků a dodává: „Tyto hodnoty, podstata 

veškeré lidské existence, nás mohou snadno dovést k láskyplným předsudkům. Nenávistné 

předsudky jsou předsudky druhotné, ale mohou se objevit – a také se často objevují – jako odraz 

pozitivních hodnot.“ 

 

Měření hodnotových orientací metodou S. H. Schwartze 

 

Celostním pojetím hodnot se zabývá Schwartz (původně psycholog). Jeho hodnotový 

systém považují Štěpánková et al. (2014, s. 25-26) za nejvíce oceňovaný a nejčastěji využívaný 

k výzkumné činnosti a uvádějí, že Schwartz považuje hodnoty za "jeden ze základních kamenů 

možného porozumění společnosti". 
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Schwartz (2012) ve své teorii formuloval základní lidské hodnoty. Každou jejich 

definici rozšířil o komentář k povaze hodnot s vysvětlením funkcí, pro všechny hodnoty 

společné. Zároveň i osvětlil rozdíly mezi hodnotami. Schwartz identifikoval deset základních 

hodnot každého jedince, uznávané napříč kulturami a seznamuje čtenáře s původem 

jednotlivých hodnot. Teorii prolíná zásadní myšlenka, že hodnoty vytváří motivaci jedince, 

která se pak reflektuje do jeho chování, postojů, jednání apod. Tyto hodnoty tvoří kruhovou 

strukturu, která odráží právě motivaci, kterou každá z hodnot vyjadřuje. Kruhová struktura pak 

definuje konflikty a kompatibilitu mezi zmíněnými deseti základními hodnotami. Tuto 

strukturu definuje následující obrázek. 

 

 
Obrázek 1 Hodnotové orientace dle Schwartze (Řeháková, 2006) 

 

Důležité je také zmínit výzkumem podložené tvrzení Saka (1997), že hodnoty seřazené 

do hodnotových systému jedince se v závislosti na jeho věku a v různé míře mění v průběhu 

celého jeho života. Taktéž mezi jednotlivci i mezi skupinami různého věku jsou zřetelné rozdíly 

v hodnotové orientaci. 
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Řeháková (2006) ještě dále hovoří o tom, že prakticky neustále dochází k modifikaci a 

úpravám Schwartzovy teorie, a to zejména na základě empirických výzkumů. V současnosti lze 

proto hovořit o těchto 11 základních hodnotách: 

• Samostatnost (nezávislost myšlení a výběru jednání, tvořivost, zvídavost). 

• Stimulace (vzrušení, novota, výzva). 

• Požitkářství (požitek, rozkoš, smyslové uspokojení). 

• Úspěch (osobní úspěch). 

• Moc (dosažení sociálního statusu a prestiže, kontroly či dominance nad lidmi a zdroji). 

• Bezpečnost (vlastní bezpečnost, harmonie a stabilita). 

• Konformismus (sebekázeň v jednání, zálibách, popudech). 

• Tradice (symboly, zvyky, které reprezentují jejich sdílenou zkušenost a osud). 

• Spiritualita (nalezení vnitřní harmonie a smyslu života). 

• Benevolence (zájem o prosperitu těch, s kterými jsme v každodenním styku). 

• Univerzalismus (pochopení, uznání, tolerování a ochrana prosperity všech lidí a 

přírody). 

 

Přínosem teorie Schwartze (2012) však není pouze identifikace těchto hodnot, ale také 

definice doporučených postupů k měření těchto hodnot u každého jedince. K tomuto se využívá 

zejména tzv. Schwartz Value Survey, tj. dotazníku, ve kterém respondent hodnotí 57 (nebo 56) 

určitých položek. Každá položka se vztahuje k nějaké hodnotě a respondent je posuzuje jako 

vůdčí řídící principy ve svém životě. K posouzení se využívá škály od – 1 do - 7 (tj. od – je v 

protikladu k mým hodnotám, do – je extrémně důležitá). Jako další se hodnotové orientace v 

přístupu Schwartze měří prostřednictvím portrétů. 

Tento přístup Schwartze a jeho měření hodnotových postojů lze využít i v rámci studia 

a výzkumu ageismu. O tom hovoří Trusinová (2014), která poukazuje na to, že například 

sociologický výzkum European Social Survey využívá metodu hodnotových portrétů 

Schwartze. Tento výzkum každé dva roky zjišťuje, mimo jiné, hodnotové orientace obyvatel 

několika států Evropy. Například v roce 2010 se do výzkumu zapojilo 19 evropských zemí 

včetně České republiky. Bylo zjištěno a v podstatě potvrzeno, že jedním z podstatných zdrojů 

mezigeneračního napětí a ageismu jsou právě rozdíly v hodnotách. 

 Trusinová (Feminismus, 2014) dále potvrzuje, že mezi českými občany dle věku 

existují rozdíly v hodnotách, přičemž v České republice jsou rozdíly mezi hodnotami mladých 

lidí a seniorů největší v komparaci s dalšími zeměmi, a to rozdíly následujícího charakteru: 
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• U mladého dvacátníka je nejvýraznější hodnotou překročení sebe sama čili budování 

dobrých mezilidských vztahů, pak hodnota intenzivních prožitků (tj. zažívat vzrušení z 

nových dobrodružství), dále je třetí nejdůležitější hodnotou posílení vlastního ega čili 

vlastní úspěch. Nejméně je důležitá hodnota konzervace. 

• U českého šedesátníka je klíčovou hodnotou překročení sebe sama, což odpovídá i 

mladé generaci. Až následně jsou viditelné významné rozdíly. Na druhém místě je 

hodnota konzervace (hodnota intenzivních prožitků je zcela upozaděná a není o ní téměř 

zájem) a na třetím místě je posílení ega (ale jen u nižšího podílu respondentů). 

 

V závěrečném shrnutí tohoto výzkumu pak Trusinová (Feminismus, 2014) konstatuje, 

že: „životní zkušenosti dnešních dvacátníků a šedesátníků se zásadně odlišují, což ovlivňuje i 

jejich odlišné hodnotové orientace. V nich je možné hledat jednu z příčin vysoké míry zkušeností 

Čechů s ageismem. Nepřijdou-li v následujících desetiletích další zásadní společenské převraty, 

lze do budoucna očekávat přiblížení hodnotových orientací napříč generacemi. To by 

znamenalo možnost snížení významu jednoho z podstatných zdrojů ageismu ve společnosti". 

Tato kapitola potvrzuje, že hodnoty jsou zdrojovým pramenem ageismu a mají 

proměnlivý charakter. To znamená, že jedinec (každý pak ve své jedinečnosti) je ve svém 

dětství přejal od rodiny, ale v rámci svého přirozeného, životního vývoje získávají novou 

podobu. To souvisí nejen s věkem, ale i s nestabilním kontextem jeho života, jenž zakouší a 

společenskými změnami. Člověk sám, pokud by se ve svém stáří potkal se sebou, když byl 

hodně mlád, byl by možná překvapen z rozdílnosti vlastních hodnot. K takovému setkání 

dochází ve skutečnosti mezi generací starších lidí a mladých, kde zmíněná rozdílnost způsobuje 

konflikty. 

Hodnoty tedy s ageismem úzce souvisí a odrážejí se v předsudcích a chování. Jsou 

klíčem k porozumění společnosti. Hodnotami se zabýval expert Schwartz, který je nejen 

identifikovat, ale nalezl způsob, jak je měřit, čímž se stal velkým přínosem pro oblast výzkumu 

ageismu. 
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6	 VĚKOVÁ	SEGREGACE	

 

Rozdílné hodnoty velmi pravděpodobně podporují segregování lidí na základě věku, 

které přiživuje ageismus. Proto je věkové segregaci věnována tato kapitola. 

Podle autorky je věková segregace, tedy nepropustné separování lidí do oddělených 

skupin podle věku škodlivým a velmi zjednodušeným přístupem společnosti, jenž narušuje 

přirozenou komunikaci mezi lidmi různého věku, sociální učení, včetně zájmu o pospolitost.  

V souvislosti s ageismem dochází přímo k vyčleňování skupiny starších lidí ze života 

společnosti. Věkovou segregaci podporují problémy z oblasti ekonomicko-sociální a také 

představy společnosti, jenž zcela stáří podceňují (Tošnerová, 2002, s. 6). V rámci vyčleňování 

jsou zároveň např. v případě ústavní péče tito lidé začleňováni do selektovaných skupin, 

přičemž jejich věková struktura je nepřirozená a kontakt s okolním světem omezen (Kalvach, 

2008, s. 296). Podle Trusinové (2012) se staří lidé dokonce s jejich věkovou skupinou sami 

identifikují. Díky tomu se velmi těžko považují za členy jiné skupiny. Právě u nich má věk 

vysoký význam pro vnímání postavení ve společnosti. 

Již Butler ve své době, v rámci své definice upozornil na vysokou míru vnímaného 

mezigeneračního odstupu, znemožňujícího přijetí starších lidí coby příbuzných z lidského rodu 

ze strany mladých lidí. Starší lidé byli těmito lidmi pociťováni jako "ti" jinací a odlišováni. Tuto 

věkovou segregaci Butler identifikoval jako zdroj ageismu (Butler in Vidovičová, 2007, s. 95). 

Označení skupin typu senior, důchodce, starší člověk, může být senzitivní a nekorektní. 

Důvodem je totiž předpoklad, že takovéto nálepkování může vést k profesnímu nebo 

účelovému zúžení a zjednodušení či k různě deformovaným obrazům o stáří a stárnutí. Senioři 

jsou tak posuzování jako skupiny osob, nikoliv jako jednotlivci, mající nejen vlastní jméno, ale 

i jedinečnost. Sami tito lidé neprojevují zájem, aby byli vnímáni jako příslušníci určité věkové 

či jiné skupiny, ale jako jednotlivé osoby (Wija, 2018).  

Jak uvádí Vidovičová a Rabušic (2003) negativní mediální obraz stárnutí velmi 

ovlivňuje vnímání české veřejnosti. Většina z ní si myslí, že zastoupení starších obyvatel je 

procentuálně mnohem vyšší (30 %), nežli je ve skutečnosti (14 %, ve věku 65+). Zároveň nárůst 

počtu starších a starých lidí negativně hodnotí převážně Ti, kteří s těmito lidmi nemají žádnou 

vztahovou vazbu. Oproti tomu pozitivní hodnocení lze nalézt mezi těmi, kdo naopak tuto vazbu 

mají. Pokud tedy stárnoucí společnost má prospívat a zachovat porozumění mezi generacemi, 

je potřebné věkovou segregaci odstranit. 
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V konci této kapitoly autorka připouští myšlenku, že například označení skupiny – 

důchodci, nemusí být hned čistě ageistické, jedná-li se o pouhé zahrnutí starého člověka do 

skupiny lidí, kteří fakticky pobírají starobní důchod. Nebezpečné však je, když je tento název 

spojován s negativními emocemi, stereotypy, předsudky, diskriminačním chováním a konkrétní 

lidská bytost není akceptována. Bohužel se dle popsaného objevuje ta druhá varianta, vedoucí 

i přes vůli samotných starých lidí k jejich neopodstatněné izolaci. Ukazuje se však nadějná cesta 

z tohoto problému a tím je podpora pro vytváření mezigeneračních vztahů. Pakliže totiž mladí 

lidé zažívají dobré vztahy se starými, necitlivá segregace ztrácí smysl a moc.  
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7	 STÁŘÍ	

Doposud se autorka dotýkala starých lidí v rámci ageismu. V této kapitole by se k nim 

chtěla přiblížit více a alespoň v několika odstavcích představit období, kdy jejich skráně 

získávají stříbřitý nádech. Už i v tomto případě "nestříbrní" každý stejně a podobně je tomu i v 

jiných oblastech jejich stárnutí. 

Věda a společnost bez souhlasu člověka rozhoduje odkdy je stár. On sám však mnohdy 

"zaokrouhlí" svůj věk a přistupuje k sobě coby starému. Nicméně z ontogenetického hlediska 

je ve vývoji jedince stáří chápáno jako jeho poslední etapa (Taliánová & Mikšovská, 2013).  

Zkoumání právě tohoto období v rámci různých vědních oborů, včetně psychologie, má 

velmi zásadní význam, neboť tato etapa zahrnuje podstatnou část lidského života (Poláčková, 

Chrz, Dubovská, & Šolcová, 2019). Paradoxně však přes mnoho změn, ke kterým v ní dochází, 

a to změnám tělesným, kognitivním, emočním a sociálním, je oproti jiným obdobím stáří 

věnováno mnohem méně pozornosti. Za začátek tohoto období je běžně pokládán 65. rok 

(Langmeier & Krejčířová, 2006, s. 204).  

Člověk podle Gumperta (1949) obecně zaujímá negativní postoj ke změnám a konkrétně 

změnám v rámci stárnutí a pak i ke smrti. Mnoho věcí se děje ve zmenšující se míře poprvé a 

naopak se děje naposledy. Ve chvíli, kdy si jedinec uvědomí své stárnutí, zažije v životě možná 

vedle umírání největší šok. 

Na stáří lze pohlížet jako na danost determinovanou biologicky, úsek života časově 

vymezený, či v rámci životního cyklu, na část sociálně specifickou. Tyto tři úhly pohledu 

charakterizují komplexitu příčin stárnutí, jeho projevy, důsledky na úrovni jedince nebo 

společnosti a jejího přístupu ke skupině lidí v seniorském věku (Tomeš & Šámalová, 2017, 75-

76). 

Období stáří se neustále prodlužuje, což nabádá k nutnosti jeho periodizace (Farková, 

2009, s. 118). V posledních stoletích došlo k jeho velmi zásadní proměně. Roky života byly 

oproti počátku 20. století navýšeny až o 30 let. Stejně tak kvalita života se změnila. Senioři jsou 

například v současné době mnohem vzdělanější. Vzniká nový typ společnosti, tedy společnost 

dlouhověká, v níž je nutné a morální zajistit důstojnost každého letitého jedince (Sak & 

Kolesárová, 2012, s. 10).  

Jistě je pro mnohé příznivá zpráva, že lidský život má díky především lékařské vědě 

prodlužující se tendenci, avšak na druhou stranu změny, o kterých již byla zmínka výše, nelze 

odvrátit.  



41 
 

Většina kognitivních funkcí, ač nerovnoměrně se zhoršuje. Změny jsou podmíněny 

nejen biologicky, ale možný je i vliv psychosociálních faktorů. Velmi typické je zpomalení 

psychických funkcí. Dotyčný člověk často sám zaznamená postupné zhoršování pozornosti a 

paměti. Kvalita percepce se snižuje. Podobně je popisován i úbytek rozumových schopností, v 

nichž v oblasti fluidní inteligence je pokles nejzřetelnější, oproti tomu po delší dobu přetrvávají 

funkce naučené. Starší člověk je vystaven různým potížím, s nimiž se musí vypořádat, což je 

závislé na míře jeho resilience – schopnosti odolávat (Vágnerová, 2007, s. 333).   

K již nastíněným aspektům stáří se dále řadí míra autonomie ovlivňující kvalitu 

prožívání člověka. Sama autonomie, úzce související s lidskými potřebami se vytváří a je 

udržována po celý život, a to kontinuálně. Ve stáří to, jak si starý člověk dokáže uchovat svou 

samostatnost, nezávislost a soběstačnost je velmi individuální a podmíněné mnoha faktory, 

např. zdravím, sociální oporou a finančními možnostmi atd. Stáří nepřináší specifické potřeby, 

což je v rozporu s přetrvávajícím stereotypním názorem. Jedná se spíše o možnou změnu 

subjektivního významu dané potřeby a zaměření často ovlivněné zdravotním stavem, aktuální 

kvalitou rodinných či jiných vztahů, životním prostředím atd. Do popředí pak může vstoupit 

například potřeba spirituality a bezpečí. I v případě autonomie je nutné zdůraznit, že u každého 

jedince rozhoduje jeho jedinečnost a individuální kontext prostředí v němž setrvává. 

Zobecňovat na celou skupinu letitých nelze. Praktikovat by se měl ryze individuální přístup 

(Truhlářová & Vosečková, 2013).  

Celým lidským životem a v tomto případě i stářím se prolíná problematika vývoje 

identity člověka. Vysokého významu nabývá v dospělosti, kdy jedinec zároveň přijímá 

zodpovědnost za sebe sama i za rozhodnutí jež činí. Identita ovlivňuje celý lidský běh člověka 

a zároveň sama je ovlivňována množstvím různých faktorů. Identitu lze chápat (definic je však 

několik) jako sebeprezentaci osobnosti v rámci psychického fungování i vztahů sociálních a 

pracovních. Je složkou proměnlivou a v aktuální fázi života je ovlivněna předchozím vývojem. 

To znamená, že jinak bude prožívána v dospělosti a jinak ve stáří (Whitbourne, Sneed, & 

Skultety 2000). 

Velkou a důležitou část myšlenkového toku starého člověka tvoří vzpomínky z dětství 

a mládí, živě se prezentující v přítomnosti (Sak & Kolesárová, 2012, s. 13). Proč má nostalgické 

vzpomínání takovou váhu a pozitivně ovlivňuje chování, vysvětluje z pohledu neurověd 

Medina (2019, s. 226). Podle něj, pakliže totiž letitý člověk vzpomíná na příjemné zážitky, jsou 

aktivovány nejen příslušné paměťové systémy, ale i mozkové části podílející se na vzniku 

pocitu odměny a dojde k využití dopaminu – neurotransmiteru podporujícího dobrou náladu. 
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Člověk je pak mozkem odměňován a vyvolána je jistá míra závislosti na opakování této 

odměny. Aktivován je i jiný neurotransmiter podílející se na procesu učení a motorice.  

Na stáří je také vhodné pohlédnout skrze teorii E. H. Eriksona, přiblíženou autory 

Langmeierem a Krejčířovou (2006). Období stáří pokládal do jisté doby za poslední stádium 

vývoje člověka, v němž se odehrává vývojová krize. Do psychologie zavedl dva pojmy – 

integritu ega a zoufalství či beznaděj ega, jež jsou východiskem z této krize a zároveň stavem 

mysli.  

Letití lidé mají mnoho oprávněných důvodů propadat zoufalství a beznaději. Již nemají 

možnost život případně prožít jiným způsobem, v přítomnosti mohou ztrácet socioekonomický 

status, pevné zdraví, zažívat izolaci, závislost atd. S budoucností očekávají bolest, nejistotu a 

jedinou jistotou je v ní konečný odchod ze světa. Navíc zůstávají se svými tématy sami, neboť 

společnost s nimi neumí zacházet. Beznaděj a zoufalství ke stáří patří a je dobré je přijmout. 

Stejným způsobem se dá přistoupit k integritě ega. Jedinec je schopen v negativním i pozitivním 

smyslu přijmout vše, co v životě zažil a dosáhnout moudrosti. Se sebe akceptací pak zahlédne 

svůj život jako smysluplný. Integrita a zoufalství se ocitá na pomyslných miskách vah a 

usilováno je o nalezení rovnovážného stavu, čímž je dosahováno růstu v procesu stárnutí 

(Poláčková et al., 2019). 

Stáří, jak vidno, je neoddělitelnou součástí života celé lidské populace a pokud jedince 

nepostihne nějaká nepředvídatelná, život zkracující událost, postupně, každý svým jedinečným 

způsobem, vplouvá do období, kdy stejně jako před tím zažívá mnoho změn. Ony změny vedou 

člověka k vnitřnímu dialogu, v němž se s nimi vyrovnává. Neboť jsou to změny neustále 

probíhající, může tak jednotlivec prožívat proměnlivě stavy zoufalství a beznaděje nebo 

integrity a přijetí svého života, jakožto smysluplného celku. 

Ageismus tedy zcela necitlivě a nehumánním způsobem tyto záležitosti zcela ignoruje 

a starým lidem čelit výzvám stáří znesnadňuje, ba přímo znemožňuje. Z určitého úhlu pohledu 

se může snaha o prodloužení lidského života zdát absurdní.    
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8	 PREVENCE	A	PŘÍSTUPY	

 

Tato osmá kapitola uzavírá teoretickou část práce autorky. Problematika ageismu je 

velmi široká, tudíž vzhledem k možnému rozsahu ji tato práce nemůže zcela obsáhnout. 

Nicméně předchozí text ukazuje na negativní ageismus, jako na nebezpečný, na zdraví škody 

páchající a nehumánní jev. 

A ať už je vzbuzována jakákoliv emoce, stárnutí a stáří se dotýká každého člověka. 

Právě proto je potřebné zabývat se otázkou věkové diskriminace a tolerance věku. V současné 

době toto představuje pro společnost jednu z nejzásadnějších výzev. K postupnému zamezení 

ageismu je nutné přistoupit již v oblasti prevence a použitím konkrétních opatření (Wija, 2018). 

Senioři se často ocitají v nelehkých ekonomických, sociálních či zdravotních situacích. 

Současná moderní společnost disponuje množstvím prostředků, aby život letitých zkvalitnila a 

chránila je před vlivem ageismu. Existuje předpoklad, že systematickým zlepšováním kvality 

života seniorů dojde k podpoře jejich nezávislosti do co možná nejvyššího věku, což se odrazí 

v prospěchu celé společnosti (Butler, 1980). Je nutné zachovat jejich možnost sociální, politické 

a ekonomické participace na společenském životě, zajistit dostupnost bydlení, služeb, dopravy 

i účast na kulturních událostech (Dvořáčková, 2014).  

Neboť obyvatelstvo stárne je nutné diskutovat o zajištění jeho plnohodnotného stáří. 

Podkladem k této diskusi jsou nové teorie a modely, vycházející z teoretických poznatků, 

výsledků výzkumů i zkušeností starších lidí (Amrhein, 2018). 

Na jedné straně je společnost schopná proti ageismu bojovat, na druhou stranu se sama 

stává živnou půdou pro tento závažný jev. Je bezpodmínečně nutné zabránit znehodnocujícím 

aktivitám směřujícím vůči starším lidem a poskytnout jim pomoc a péči neb to by mělo být 

obrazem moderní společnosti. (Hudáková et al., 2011; Dvořáčková, 2014). Jak vyspělá je a 

na jaké morální úrovni se ocitá, vypovídá důležitý ukazatel, a to kvalita jejího vztahu k 

seniorům a dalším handicapovaným skupinám (Malíková, 2020, s.34). Příznivé a bezpečné 

prostředí je potřebné vytvářet nejen pro generaci starších, ale pro všechny (Hudáková et al., 

2011, Dvořáčková, 2014). Ani České republice se ageismus nevyhýbá a je stále 

diskutovanějším tématem odborné veřejnosti, politiků i dalších skupin obyvatel (Dvořáčková, 

2014). 

Základním preventivním nástrojem vůči ageismu vidí Wija (2018) vzdělávání. Započít 

je vhodné již na základních a středních školách. Jistě je praktické u dětí zvyšovat finanční a 
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zdravotní gramotnost, též je však důležité, aby získaly povědomí o problematice z oblasti 

vztahů mezilidských i mezigeneračních a tolerance. Aby porozuměli stereotypům a mýtům o 

stáří, zvyšovaly svou citlivost na rizikové společenské jevy a dokázaly na ně adekvátně 

reagovat. Vzhledem k existenci strachu a předsudků ze stáří a též z dopadů stárnutí populace 

by se měla jedním z klíčových úkolů vzdělávání stát jejich eliminace. Již v dětském věku lze 

jedince postupně připravit na to, až se ve stáří ocitnou nejen jeho blízcí, ale i on sám. Také aby 

pochopil pozadí stárnoucí společnosti, ve které se ocitá. Podmínkou je samozřejmě adekvátní a 

vhodně koncipované vzdělávání.  

Prevence a stejně tak jiné oblasti zabývajícími se stářím by měly vycházet z platné teorie 

i praxe. Věk, jehož se lidé v moderním světě dožívají, stoupá. Je vedena diskuse o nástupu 

dlouhověké společnosti a předpokladu délky lidského života do zhruba sto let. Z těchto důvodů 

je nutné stáří přehodnotit a jeho klasifikaci vymezit a aktualizovat. Stejně tak žádoucí je 

přehodnotit účinnost přístupů k letitým lidem. Brát na vědomí a respektovat je nutné tyto 

faktory a jevy (Čevela et al., 2012, s. 26-27):  

• dlouhé trvání života ve stáří, 

• heterogenita stáří, 

• důsledně osobnostní, individuální, personifikovaný přístup k jednotlivým starším lidem, 

• značný osobní i společenský potenciál seniorů, ambice úspěšného stárnutí a zdravého 

aktivního stáří. 

 

Butler nedostatečné znalosti o starých lidech považoval za důvod k opovrhování a 

vyhýbání se jim. Stejně tak uvažoval nad omezeným kontaktem s nimi (Achenbaum, 2015). 

V rámci samotného kontaktu se starší osobou je potřebné vytvářet vhodné klima 

podporující ochotu být s takovým člověkem a utváření kladného vztahu, v němž je obsažena 

nevynucená empatie, projevy autenticity, upřímnosti a pozitivita. Takové jednání je jednou z 

cest, jak přispět k ulehčení  a ke zpříjemnění života stárnoucích lidí. Konkrétně je doporučeno 

zařazení těchto následujících postupů vycházejících z potřeb každého člověka (Farková, 2009, 

s. 121): 

• zdržení se postoje - musím se o starého člověka (např. matku) postarat, protože to 

vyžaduje moje role (např. dcery) a vyhnutí se požadavkům na splnění úkolů ve velmi 

omezeném čase;  
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• využití technik orientovaných zúčastněností, částečně navozujících dobrou naladěnost, 

pocit určitého uspokojení a vědomí, že tento člověk není uvězněn ve své samotě a 

opuštěnosti; 

• aplikování psychoterapeutických postupů, umožňujících stárnoucím a starým lidem 

opět získat pozitivní zkušenost, pochopení a uznání, naplňujících již od dětství 

přítomnou potřebu souhlasu, uznání a ocenění; 

• dostatečné nasycení potřeby někomu patřit - tato potřeba mít k někomu blízký vztah, 

přátele a známé, k nimž se mohou obrátit. 

 

Pokud senior vnímá ze strany okolí sociální oporu a bezpečí, lépe také subjektivně 

vnímá svůj zdravotní stav, jenž sám o sobě v období stáří nabývá na významu. Tento 

psychosociální faktor působí motivačně na aktivní přístup seniora k vlastnímu stárnutí, 

pojímaný jako součást životního stylu (Truhlářová & Vosečková, 2013). 

Se zajímavými výsledky výzkumu přišla Bočková (2017). Zabývala se v něm 

problematikou utváření sociálních sítí v seniorském věku (osoby starší padesáti let), v rámci 

něhož zkoumala i oblast ageismu. Došla k závěru, že období stáří související s ukončováním 

pracovního procesu otevírá dostatek volného času, avšak ruku v ruce probíhá snižování 

sociálních kontaktů ze strany starých lidí. Aby k tomuto procesu nedocházelo a staří lidé žili 

svou závěrečnou část života plnohodnotněji, musí dojít k aktivování jiných zdrojů. Těmi se 

ukazuje být praktické rozvíjení sousedských vztahů a vyplňování volného času účelným 

způsobem. Do rozvíjení sociálních sítí zasadním způsobem také vstupují  minulé zkušenosti 

jednotlivých osob s utvářením vazeb s rodinou, přáteli a okolím. V České republice i ve světě 

velké množství strategických veřejně politických dokumentů přikládá význam celoživotnímu 

přístupu jako jednomu z předpokladů pro prevenci a důstojné stárnutí.  

I stárnoucí člověk, pakliže není vážně omezen, za sebe nese zodpovědnost a může se na 

prevenci podílet. Když sám zaznamená přicházející signály stáří,  neměl by opomenout přípravu 

na toto období, ale aktivně odolávat svodům k pasivitě a i nadále přiměřenou činností 

uskutečňovat svou seberealizaci, včetně uchování své užitečnosti. Konkrétní příklady takto 

uvažujících lidí podpoří pozitivní vnímání ze strany okolí (Farková, 2009, s. 127). Vzdáli se 

člověk ve stáří pohledu na svůj život skrze perspektivu vlastního ega, může se zahlédnout v 

kontextu společnosti, kultury i lidstva a také jako ten, kdo nejen uplatňoval, ale i předává 

hodnoty a významy dalším generacím načerpaných od předků (Erikson, 1993, s. 133). 

Vycházejíc z celé teoretické části není možné popřít existenci ageismu. Jeho 

nežádoucnost lze potvrdit i zveřejněnými výzvami k jeho odstranění. Jednou z důležitých cest 
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se jeví prevence a aplikace konkrétních opatření, která jsou připravena. Prevence by měla být 

zařazena už do výuky základních škol. Autorka připomíná, že v prvé řadě do výchovy dětí v 

rodinách. Přirozené stáří by v žádném věku nemělo být zapovězeným tématem, ba naopak. Pro 

staré lidi je nezbytné, třeba jen v podobě mezigeneračních setkání, vytvářet akceptující a 

laskavé prostředí pro uchování jejich trvalé platnosti ve společnosti, čímž je podporován jejich 

pozitivní pocit prožívání kvalitního života, celkové zdraví a důstojnost. Sám starý člověk v 

prevenci není chápán pasivně, ale jako ten s vědomím své zodpovědnosti, který je aktivním 

účastníkem tohoto procesu. Celá společnost je pak postavena před otázky, jakým směrem se 

bude ubírat a jaké hodnoty pro ni jsou důležité. 
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VÝZKUMNÁ	ČÁST	

9	 CÍLE	VÝZKUMNÉ	ČÁSTI	

 

Primárním cílem této výzkumné části práce bylo v rámci ageismu mapování stereotypů 

ve vnímání starých lidí, tedy vhodněji řečeno, zda různí lidé, dle věku a případně etnické 

příslušnosti uvnitř společnosti připisují starým lidem různé vlastnosti. Dále pak zda s tím, jak 

různí lidé vnímají staré lidi souvisejí jejich hodnoty, strach ze smrti a stárnutí, kontakt se 

starými lidmi v dětství, chování jejich rodičů k těmto lidem a konečně je-li u vnímajících lidí 

implicitně obsažen prototyp starého člověka. 

9.1	 VÝZKUMNÝ	PROBLÉM		

 

Výzkumem ageismu vůči starým lidem se zabývalo již mnoho autorů. Zájem o toto téma 

je i v ČR. V ageismu se odráží to, jak jsou lidé v období stáří druhými vnímáni. Výzkumy ve 

většině případů vychází z rozdílných definic, přiblížených v teoretické části. Autorka této práce 

nevychází z žádné z nich ani nenavazuje na žádnou práci. Nicméně se ve výzkumu zabývá 

dvěma složkami ageismu, konkrétně stereotypy a hodnotami. Zajímá ji také, zda faktory – 

vlastní strach ze smrti a stárnutí, osobní zkušenost se starými lidmi v dětství, chování rodičů k 

těmto lidem, včetně zmíněných hodnot, vstupují do percepce ze strany různých jednotlivců a 

je-li u nich v tomto procesu implicitně přítomen prototyp starého člověka.  

Autorce jde o hlubší pohled do problematiky ageismu bez předem stanovených hypotéz. 

Formulovala přitom několik výzkumných otázek uvedených v následující podkapitole. 

9.2	 FORMULACE	VÝZKUMNÝCH	OTÁZEK		

 

Autorka si položila jednu základní výzkumnou otázku (VO) a několik dalších 

souvisejících podotázek: 

VO1: Připisují lidé různého věku případně i různé etnické příslušnosti ve společnosti 

starým lidem různé vlastnosti? 
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VO1.1: Souvisejí hodnoty lidí s tím, jak vnímají staré lidi? 

VO1.2: Má strach lidí ze smrti a stárnutí vliv na vnímání starých lidí? 

VO1.3: Má kontakt lidí se starými lidmi v dětství vliv na vnímání starých lidí? 

VO1.4: Ovlivňují rodiče lidí svým chováním ke starým lidem jejich vnímání těchto lidí? 

VO1.5: Existuje implicitně u lidí prototyp starého člověka? 
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10	 REALIZACE	VÝZKUMU	

10.1	 VÝZKUMNÝ	VZOREK	

 

Výzkum byl věkově limitován, a to dolní hranicí respondentů 18 let. Na výzkumu 

spolupracovalo celkem168 respondentů, z 90,5 % českého etnika (viz. tabulka1).  
Je důležité uvést, že počet respondentů byl upraven. Původně byl zájem směřován i k etnicky definovaným skupinám, 

bohužel v celkovém počtu 168 respondentů bylo zastoupeno pouhých 7 etnika slovenského, 2 romského a 7 jiného. Pro 
nedostatečný počet členů těchto skupin a nevýznamnost byl tak vzorek zredukován na N = 152. 

 

 Tabulka 1. Rozložení respondentů podle etnické příslušnosti 

 
 

Výzkumný vzorek, jak zobrazuje tabulka 2., zastupuje 118 žen a ve výrazné menšině 34 

mužů. Věk se u žen pohybuje v rozmezí od minimálně 19 let do maximálně 62 let. Jejich 

průměrný věk činí 34,28 let. U mužů je to od 20 do 76 let a 40, 65 let je věk průměrný. 

 
  

 

 Tabulka 2. Rozložení respondentů podle pohlaví; údaje o věku 

 
U respondentů bylo též zjišťováno nejvyšší dosažené vzdělání, o němž vypovídá tabulka 

3. Dotazník vyplnilo 28 respondentů vysokoškolsky vzdělaných – magisterské studium; 44 

Etnický původ Frekvence Procent 
 Čech 152 90,5 
 Jiná 7 4,2 
 Rom 2 1,2 
 Slovák 7 4,2 
 Celkem 168 100,0 

 

 

věk 

Celkem 
Průměrný 

věk 
Minimální 

věk 
Maximální 

věk SD 
Pohlaví: muž 34 40,65 20 76 14,96 

žena 118 34,28 19 62 11,94 
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vysokoškolsky – bakalářské studium; 4 s vyšším odborným vzděláním; 67 se středním 

vzděláním s maturitou; 6 se středním s výučním listem a 3 dosáhli základního vzdělání.   

 
 Tabulka 3. Rozložení respondentů podle vzdělání 

 

10.2	 SBĚR	DAT	

Výzkumná data byla sbírána pomocí vlastního online dotazníku vytvořeného v aplikaci 

Google Forms. Neboť bylo velmi důležité zajistit maximální srozumitelnost dotazníkových 

položek a jejich jasnost, byl za tímto účelem v únoru 2020 proveden malý předvýzkum a 

osloveno 11 probandů, z toho 9 Čechů, 1 Slovák a 1 Rom. Po vyplnění dotazníku byli požádáni 

o vyjádření, zda kladeným otázkám porozuměli či zda nenarazili na jakoukoliv nejasnost. 

Protože ani jeden z těchto respondentů neměl žádné připomínky, dotazník nebyl dále 

upravován.  

Pro získání důvěry respondentů a podporu pravdivosti jejich vyjádření byl dotazník 

v úvodu opatřen textem ujišťujícím o naprosté anonymitě a využití dat pouze takovým 

způsobem, aby nebyla umožněna jejich identifikace. Prakticky respondenti v dotazníku nebyli 

dotazováni na jméno, příjmení a bydliště. Text dále obsahoval upozornění o poskytnutí 

souhlasu se zpracováním dat z jejich strany odesláním vyplněného dotazníku.  

Stěžejní sběr dat byl spuštěn 4. března 2020 a ukončen 16. června 2020. Přímý odkaz 

na dotazník byl nahrán na jednu ze sociálních sítí Facebook, kde byl dál šířen metodou 

„snowballing“ (sněhová koule). Pro tuto metodu také tvořilo základnu několik konkrétních 

respondentů oslovených dle vlastního úsudku emailovou cestou. V obou případech byli 

respondenti nepřímo pobídnuti k šíření dotazníku ve svém okolí.  

Ačkoliv do období sběru dat vstoupila jarní koronavirová situace, jež se projevila 

sníženým zájmem o dotazníkové šetření, přesto se dotazníková metoda ukázala jako rychlá a 

efektivní. Možnou nevýhodou mohla být nemožnost doptání se respondenta v případě 

 Celkem 
Vzdělání 
(nejvyšší 
dosažené): 

základní 3 
střední s výučním listem 6 
střední s maturitou 67 
vyšší odborné 4 
vysokoškolské 
bakalářské 44 

vysokoškolské 
magisterské 28 
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nepochopení otázek. V závěrečné části dotazníku byl proto vytvořen alespoň prostor pro 

zpětnou vazbu, v němž mohli respondenti zaznamenat své poznámky. Stejně jako 

v předvýzkumu, tak i v těchto poznámkách se neobjevily negativní výhrady.   
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11		 APLIKOVANÁ	METODIKA	VÝZKUMU	

 

Pro tuto práci byl využit kvantitativní výzkum exploračního charakteru, neboť jde o 

snahu získat hlubší poznání existujícího fenoménu, jeho vlastností a souvislostí mezi nimi, 

v tomto případě ageismu (Reichel, 2009, s. 34). Z důvodů získání dat od co největšího počtu 

lidí rychlejším způsobem a možnosti je lépe kvantifikovat, byla zvolena dotazníková metoda, 

přestože má i své nevýhody již zmíněné v předchozí podkapitole (Ferjenčík, 2010, s. 183). Data 

byla zpracována ve statistickém programu SPSS. 

11.1	 DOTAZNÍK	

 

Sestavení vlastního dotazníku se stalo pro autorku náročným úkolem. V jejím zájmu 

bylo, aby získaná data přinesla nejen informace o probandovi a přiblížení jeho vnímání starého 

člověka, ale i nahlédnutí na respondentovy hodnoty, jeho vztah ke stárnutí a smrti a zda v jeho 

mysli existuje člověk, jenž je možným prototypem starého člověka. Z tohoto důvodu dotazník 

sestává z 5 částí, celkem z 31základních položek, z nichž 28 bylo nezbytné vyplnit pro jeho 

zařazení do výzkumu. S ohledem na časovou nenáročnost byly odpovědi zaznamenávány 

zaškrtávacím způsobem. Níže jsou popsány jednotlivé části dotazníku: 

 

I. Informativní část 

 

V této první části respondenti po informativním úvodu vyplňovali informace o svém 

pohlaví, roku narození, příslušnosti k etnické skupině a nejvyšším dosaženém vzdělání. Mužům 

byla přiřazena hodnota - 1, ženám hodnota – 2. 

 

II. Vlastní vnímání typického starého člověka 

 

Pro druhou část dotazníku se autorce inspirací částečně stal E. B. Palmore rozlišující 

ageismus na negativní a pozitivní a dále pak dotazník "Věkové IQ" využitý v práci T. 

Tošnerové, který obsahuje tvrzení, jejichž správnost byla ověřena výzkumem. Oba autoři jsou 

citování v teoretické části.  
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Dle vlastní úvahy bylo vybráno celkem 23 vlastností, 11 pozitivních a 12 negativních. 

Pořadí těchto vlastností vzniklo na základě seřazení jejich počátečních písmen podle abecedy. 

Respondenti byli vyzváni, aby dle míry souhlasu či nesouhlasu u jednotlivých vlastností sdělili, 

jaký pro ně typický starý člověk je. Pro odpovědi byla využita pěti bodová Likertova škála 

nabývající hodnot od vůbec nesouhlasím (1) do zcela souhlasím (5). Součástí škály byla i 

možnost odpovědi „nevím“, aby nedocházelo k manipulaci respondentů k případné 

nevyhovující odpovědi. 

R. Likert, autor škály zavedl tento typ nejpoužívanější škály, jako přímý a jednoduchý 

způsob měření postojů. Probandi tak mohou celkem snadno vyjádřit do jaké míry souhlasí či 

nesouhlasí s jednotlivými tvrzeními. Odpovědi jsou pak sumovány, což je základem pro 

skórování (Výrost, Slaměník & Sollárová, 2019). 

Pro ukázku následují alespoň tři položky z této části: 

 

Typický starý člověk je: 

- moudrý 

Vůbec nesouhlasím, Spíše nesouhlasím, Nevím, Spíše souhlasím, Zcela souhlasím. 

 

- depresivní 

Vůbec nesouhlasím, Spíše nesouhlasím, Nevím, Spíše souhlasím, Zcela souhlasím. 

 

- překážející v dopravním provozu, pokud řídí automobil 

 

Vůbec nesouhlasím, Spíše nesouhlasím, Nevím, Spíše souhlasím, Zcela souhlasím. 

 

III. Vlastní vnímání podobnosti s určitým člověkem 

 

Třetí část měřila prostřednictvím šestnácti otázek, do jaké míry se respondent podobá 

určitému člověku, jemuž byla v rámci konstruování dotazníku dle vlastní úvahy přiřazena 

konkrétní hodnota. Při studiu literatury k teoretické části této práce byl pro tuto část podnětný 

Butlerův článek, ve kterém spojuje ageismus se změnou lidských hodnot. Další podporou pro 

třetí část byl významný psycholog S. H. Schwartz vyvinuvší kromě dalších metod na měření 

hodnot dotazník PVQ. I v tomto případě respondenti odpovídali na pěti bodové Likertově 

stupnici, avšak v možnostech od vůbec nepodobám do zcela podobám s neutrální možností – 

nevím. Pro větší názornost následují tři náhodně vybrané položky této části: 
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Do jaké míry se podobáte člověku, který na první místo ve svém životě řadí rodinu? 

(Sledovanou hodnotou je rodina.) 

 

Vůbec nepodobám, Spíše podobám, Nevím, Spíše podobám, Zcela podobám  

 

 Do jaké míry se podobáte člověku, který ochotně naslouchá jiným a dokáže se 

do nich vcítit? (hodnota – empatie) 

 

Vůbec nepodobám, Spíše podobám, Nevím, Spíše podobám, Zcela podobám  

 

 Do jaké míry se podobáte člověku, který usiluje o společenskou prestiž a 

úspěch?  (hodnota – úspěch) 

 

Vůbec nepodobám, Spíše podobám, Nevím, Spíše podobám, Zcela podobám  

 

IV. Vlastní míra souhlasu s určitými tvrzeními 

 

Na stejném principu předchozích dvou části byla postavena čtvrtá dotazníková část. 

Respondenti byli požádání, aby dle míry souhlasu s jednotlivými tvrzeními označili u celkem 

šesti otázek jednu z možností na stupnici od vůbec nesouhlasím do zcela souhlasím s variantou 

nevím. Formulování tvrzení vyvstala z autorčiny zvědavosti, zda strach ze smrti, stárnutí, 

kontakt se starými lidmi a chování jejich rodičů k nim ovlivňuje vnímání starých lidí ze strany 

respondentů? Například dvě z položek zněly takto: 

 

Pohled na staré lidi ve mně vyvolává pocit strachu ze stárnutí a smrti. 

 

Vůbec nesouhlasím, Spíše souhlasím, Nevím, Spíše souhlasím, Zcela souhlasím. 

 

Stárnutí je přirozenou součástí života. 

 

Vůbec nesouhlasím, Spíše souhlasím, Nevím, Spíše souhlasím, Zcela souhlasím. 

 

V. Představa konkrétní osoby (prototypu) při vyplňování dotazníku 
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V této závěrečné části respondenti narazili na otázku, zda si při vyplňování dotazníku 

představili nějakou konkrétní osobu či osoby s možnou volbou „ANO“ nebo „NE“. Pakliže 

označili variantu „NE“, další otázky ignorovali a pokročili k odeslání dotazníku. V případě 

zakliknutí varianty „ANO“, měli na základě žádosti zodpovědět tři další otevřené otázky 

dotazující se na identifikaci konkrétní osoby/osob v představě, kvalitu vztahu k ní/nim a 

její/jejich věk. Poté celý dotazovací proces ukončili pokynem „Odeslat“. 
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12		 VÝSLEDKY	VÝZKUMU	

 

Pro lepší přehlednost této výsledkové kapitoly bylo použito uspořádání dle dílčích částí 

dotazníku, s nimiž souvisí jednotlivé výzkumné otázky. Je vhodné předeslat, že výsledky 

jednotlivých částí nebyly vždy zpracovávány pouze v rámci jedné části, ale porovnány i mezi 

sebou. Zároveň tato část kopíruje postupný proces analýz dat. Též obsahuje získané výsledky, 

popis a jejich interpretaci.  

 

I. část dotazníku je přeskočena, protože má především informativní charakter a blíže již 

byla popsána v podkapitole 2.1 Výzkumný vzorek.  

 

II. část dotazníku Vlastní vnímání typického starého člověka 

 

S touto částí souvisí hlavní otázka: 

 

VO1: Připisují lidé různého věku případně i různé etnické příslušnosti ve 

společnosti starým lidem různé vlastnosti? 

 

Odpovědi, jak lidé vnímají staré lidi z pohledu různé etnické příslušnosti je nutné se 

vzdát neb počet respondentů jiných etnik, nežli českých nebyl dostačující (blíže podkapitola 

2.1) a byl proto snížen na N = 152. Nicméně na základě dat získaných pouze od českých 

respondentů lze odpovědět:  

Ano, různé věkové skupiny připisují starým lidem různé vlastnosti. Dokonce je 

viditelný rozdíl mezi vnímáním žen a mužů. 

Pro tuto část byla provedena prvotní analýza. Patrné bylo, že to není jeden trs měřící 

jeden konstrukt, ale jedná se o více shluků a každý z nich měří částečně něco jiného. Analýza 

hlavních komponent ukázala tři hlavní dimenze a z těch byly sestaveny tři škály nazvané 

Negativní image stáří, Pozitivní image stáří a Zdraví a vitalita. Pro všechny byl spočítán test 

reliability.  

 První škála Negativní image stáří s velmi vysokou reliabilitou α = 0,836 

obsahuje 12 negativních vlastností jako například depresivní, méně inteligentní, bezmocný 

nebo rezignovaný.  
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 Druhou škálu Pozitivní image stáří (α = 0,808) tvoří 7 pozitivních atributů, např. 

láskyplný, moudrý a společenský. 

 Třetí čtyř položková škála Zdraví a vitalita (α = 0,633) zahrnuje přívlastky, např. 

aktivní a zdravý. 

Postupně byly srovnány všechny tři škály s věkem a pohlavím (Muži – N = 34; ženy N 

= 118; blíže tabulka 2, podkapitola 2.1 Výzkumný vzorek).  

Je velmi zajímavým zjištěním, že u mužů se stoupajícím věkem negativní image stáří 

výrazně klesá a pozitivní image stáří se postupně zlepšuje. Naopak ženy s přibývajícím věkem 

vnímají image stáří negativněji a znatelně méně pozitivněji (viz Graf 1. a Graf 2.). 

Rozdílnost mezi muži a ženami potvrzuje i Graf 3. Čím jsou muži starší, tím více 

připisují starým lidem image zdraví a vitality. Ženám patří přímka s opačnou tendencí. 

 

 

 

 
Graf č. 1 Škála negativní image stáří a pohlaví respondentů 
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Graf č. 2 Škála pozitivní image stáří a pohlaví respondentů 

 

 

Graf č. 3 Škála Zdraví a vitalita a pohlaví respondentů 

 
 

Tabulka 4.  přináší tři více či méně zajímavé korelace: 

 

První korelace se týká vztahu věku a pohlaví, přičemž mužům je přiřazena hodnota – 1 

a ženám hodnota – 2. Z ní vyplývá, že ženy jsou v souboru mladší než muži. Korelace je záporná 

– r= -0,206; p = 0,011. 
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V případě druhé korelace r = -0,208, p = 0,01 se stářím se stáří negativně koreluje 

s negativním imagem stáří. To znamená, že čím jsou lidé starší, tím méně pozitivní image stáří 

mají nebo lze říci – tím méně mají pozitivní image starého člověka (prototyp).  

Třetí korelace – negativní image stáří X zdraví a vitalita – r = -0,232; p = 0,004 (záporná 

korelace) vypovídá, že čím méně jsou staří lidé vnímáni jako zdraví a vitální, tím více jsou 

spojováni s negativním image stáří. 

Statisticky velmi významný je čtvrtý vztah – zdraví a vitalita X pozitivní image stáří – 

r = 0,468; p < 0,0005 (kladná korelace). Říká, čím více je připisováno starým lidem zdraví a 

vitalita, tím více je s nimi spojován pozitivní image stáří. 

 
  

 Tabulka 4. Korelace – věk, pohlaví, jednotlivé škály 

 
 

III. část Vlastní vnímání podobnosti s určitým člověkem, jemuž je přiřazena určitá 

hodnota.  

 

K této části se váže otázka: 

 

VO1.1: Souvisejí hodnoty lidí s tím, jak vnímají staré lidi? 

 

I v tomto případě je odpověď kladná:  

Ano, hodnoty respondentů souvisí s jejich vnímáním letitých lidí, však pouze 

některé. 

Hodnoty, k nimž se dotazovaní hlásí, byly korelovány s jednotlivými škálami Pozitivní 

image stáří, Negativní image stáří a Vitalita a zdraví. Tabulka 5. níže prezentuje souvislost 

  Pohlaví: věk negativn
í image 

stáří 

pozitivní 
image 
stáří 

zdraví a 
vitalita 

Pohlaví:  1     
N 152     

věk r -0,206 1    
p 0,011     

negativní 
image stáří 

r -0,040 -0,044 1   
p 0,629 0,588    

pozitivní 
image stáří 

r -0,014 -0,208 -0,057 1  
p 0,865 0,010 0,482   

zdraví a 
vitalita 

r -0,021 0,007 -0,232 0,468 1 
p 0,796 0,930 0,004 0,000  
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každé hodnoty s jednotlivou škálou. Následují hodnoty, u nichž se prokázala dostatečná 

statistická významnost, pro podporu kladné odpovědi: 

 

Ochota pomáhat. Čím více se respondenti ztotožňují s člověkem s ochotou pomáhat, 

tím méně se u nich projevuje negativní image stáří – r = -0,231; p = 0,004. 

Empatie. Čím jsou empatičtější, tím vyšší je pozitivní image stáří – r = 0,186; p = 0,022. 

Bezpečnost. Čím více si přejí bezpečnost, tím více se u nich vyskytuje negativní image 

stáří – r = -0,177; p = 0,029. 

Úcta ke stáří. Čím více se pokládají za člověka s úctou ke stáří, tím nižší je pak u nich 

negativní image stáří a zároveň vyšší pozitivní image – r = -0,336; p < 0,0005 a r = 0,239; p = 

0,003. 

Zdraví. Čím více uznávají podporu zdraví jako společensky prospěšnou, tím vyšší je 

pozitivní image stáří – r = 0,285; p < 0,0005. 

Vzhled. Čím více věnují času svému vzhledu, tím více spojují image stáří se zdravím a 

vitalitou – r = 0,198; p = 0,015. 

Bohatství. Čím více si přejí být bohatí, tím májí negativnější image stáří – r = 0,182; p 

= 0,025. 
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Tabulka 5. Korelace – hodnoty, jednotlivé škály 

 
 

IV. část – vlastní míra souhlasu s určitými tvrzeními  

 

K tomuto oddílu se pojí celkem 3 otázky:  

 

VO1.2: Má strach lidí ze smrti a stárnutí vliv na vnímání starých lidí? 

 

  
negativní 

image stáří 
pozitivní 

image stáří zdraví a vitalita 
rodina (na první místo ve svém 
životě řadí rodinu) 

r -0,161 0,015 -0,037 
p 0,048 0,855 0,650 

ochota pomáhat ( pomáhá nejen 
členům své rodiny, ale i ostatním 
lidem nebo je k pomoci ochoten) 

r -0,231 0,079 -0,066 
 
p 0,004 0,333 0,419 

empatie (ochotně naslouchá jiným 
a dokáže se do nich vcítit) 

r -0,074 0,186 -0,072 
p 0,366 0,022 0,380 

bezpečí (si  přeje, aby ve státě, ve 
kterém žije, byla zajištěna 
bezpečnost) 

r -0,177 0,013 0,024 
p 0,029 0,875 0,770 

úcta ke stáří (pro kterého je úcta 
ke starým lidem samozřejmostí) 

r -0,336 0,239 0,132 
p 0,000 0,003 ,104 

zdraví (uznává podporu zdraví 
všech včetně starých lidí jako pro 
společnost prospěšnou) 

r -0,140 0,285 0,151 
p 0,086 0,000 0,064 

svoboda (si váží svobody a 
zároveň přijímá plnou 
odpovědnost za své chování) 

r -0,086 0,143 0,046 
p 0,290 0,078 0,572 

prestiž a úspěch (usiluje o 
společenskou prestiž a úspěch) 

r -0,054 0,117 0,118 
p 0,509 0,150 0,147 

užívat si života (si chce pro vlastní 
spokojenost užívat života) 

r 0,114 0,091 -0,018 
p 0,162 0,267 0,825 

moc a vliv (si přeje mít moc a řídit 
druhé) 

r 0,066 0,041 0,135 
p 0,419 0,614 0,098 

vzhled (pravidelně věnuje svému 
vzhledu mnoho času) 

r 0,030 0,147 0,198 
p 0,718 0,070 0,015 

bohatství (si přeje vlastnit rozsáhlý 
majetek a velké množství peněz) 

r 0,182 0,100 0,107 
p 0,025 0,220 0,191 

přátelské vztahy (pro kterého je 
důležité udržování dobrých 
přátelských vztahů) 

r 0,046 0,116 -0,047 
p 0,570 0,154 0,566 

nekonfliktní (se chová a říká věci 
tak, aby u okolí nevzbudil 
odmítavý postoj) 

r 0,009 -0,075 -0,093 
p 0,914 0,357 0,256 

nespravedlnost (odsuzuje 
nespravedlnost vůči komukoliv bez 
rozdílu) 

 -0,042 0,019 0,048 
 0,606 0,820 0,554 

religiózní (má náboženskou víru a 
podle ní se i chová) 

r -0,071 -0,120 0,091 
p 0,388 0,142 0,262 
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VO1.3: Má kontakt lidí se starými lidmi v dětství vliv na vnímání starých lidí? 

 

VO1.4: Ovlivňují rodiče lidí svým chováním ke starým lidem jejich vnímání těchto 

lidí? 

 

Analýza neprokázala žádnou souvislost ani s jednou ze tří škál (Negativní image stáří, 

Pozitivní image stáří, Zdraví a vitalita). Jinak řečeno – ne, tyto faktory, vyjádřené v otázkách, 

nemají vliv na vnímání starých lidí, avšak další analýza (tabulka 6.) dospěla k zajímavým 

zjištěním: 

� Čím více je pro ženy a muže stárnutí přirozenou součástí života, tím méně v nich pohled 

na starého člověka vyvolává strach ze stárnutí a smrti, r = -0,367; p < 0,0005. 

� Čím více byli respondenti v dětství ve velké blízkosti se starými lidmi, tím i v tomto 

případě strach ze stárnutí a smrti je při pohledu na starého člověka menší = -0,240; p = 

0,003. 

� Čím více se v jejich rodině o smrti nemluvilo, tím menší jejich velká blízkost se starými 

lidmi byla a tím méně se jejich rodiče ke starým lidem chovali hezky, r = -0,236; p = 

0,003 a r = -0,199; p = 0,014. 
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Tabulka 6.  Korelace – jednotlivá tvrzení (IV. část dotazníku) 

 
V. část dotazníku – Představa konkrétní osoby při vyplňování dotazníku 

 

VO1.5: Existuje implicitně u lidí prototyp starého člověka? 

 

Ano, existuje. 

Na otázku, zda si respondenti při vyplňování dotazníku vybavili nějakou konkrétní 

osobu/osoby, kladně odpovědělo z celkového počtu 102 dotázaných, z nich 99 bylo ochotných 

uvést, kdo tímto člověkem/lidmi je. Takového člověka (osoby) lze pokládat za prototyp starého 

člověka. Nejčastěji účastníci dotazníkového šetření uváděli babičku, a to v 53 případech. Ve 28 

případech uváděli prarodiče, v nich je pravděpodobně zahrnuta polovina babiček. Ty se tak jeví, 

  

Pohled na 
staré lidi ve 

mně 
vyvolává 

pocit 
strachu ze 
stárnutí a 

smrti. 

Stárnutí je 
přirozenou 
součástí 
života. 

V dětství 
jsem byl/a ve 

velké 
blízkosti se 

starými lidmi. 

Moji rodiče 
(vychovatel

é) se ke 
starým 
lidem 

chovali 
vždy hezky. 

V mé 
rodině se 

o smrti 
nemluvilo

. 

Za 
určitých 

okolností 
může být 
umírání 

pro 
starého 

člověka a 
jeho 

rodinu 
velmi 

důstojné 
a klidné 

rozloučen
í. 

Pohled na staré 
lidi ve mně 
vyvolává pocit 
strachu ze 
stárnutí a smrti. 

 1      
       
N 

152      

Stárnutí je 
přirozenou 
součástí života. 

r -0,367 1     
p 0,000      

V dětství jsem 
byl/a ve velké 
blízkosti se 
starými lidmi. 

r -0,240 0,135 1    
p 
 0,003 0,098     

Moji rodiče 
(vychovatelé) se 
ke starým lidem 
chovali vždy 
hezky. 

r -0,076 0,059 0,216 1   
 
p 0,349 0,467 0,008    

V mé rodině se o 
smrti nemluvilo. 

r 0,027 -0,060 -0,236 -0,199 1  
p 0,739 0,461 0,003 0,014   

Za určitých 
okolností může 
být umírání pro 
starého člověka a 
jeho rodinu velmi 
důstojné a klidné 
rozloučení. 

r -0,081 0,125 -0,025 0,091 -0,055 1 
 
 
p 0,323 0,125 0,762 0,267 0,500  
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jako nejfrekventovanější prototyp starého člověka ve srovnání s prototypem dědečka, rodičů, 

prababičky a jiných. (Tabulka 7. níže) 

 
 Tabulka 7. Četnost jednotlivých prototypů 

 
Pátá část dotazníku přinesla též informace o věku prototypů. Velké věkové rozpětí je 

ohraničeno rokem 45 a 104 lety. Pro další zpracování, byla věková data dále rozdělena do 

kategorií. Toto rozdělení znázorňuje tabulka 8. v prvním sloupci. Čísla ve druhém sloupci 

vyjadřují počet respondentů uvádějící věk svého prototypu v této kategorii. V několika 

případech si dotazovaní představili i dvě či tři osoby ve věku spadajícím do téže skupiny.  

 
 Tabulka 8. Věkové kategorie prototypů, počet věků v této kategorii 

 
 Seskupení věku respondentů do kategorií nebylo dostačujícím počinem pro další 

analýzy. Autorku zajímalo, zda věk prototypu závisí na věku respondenta a případně i na 

pohlaví. Neboť jak již bylo uvedeno, někteří dotazovaní uvedli prototypů více nežli jednoho a 

odlišného věku, tento věk byl proto zprůměrován (tabulka 9.) a poté korelován s věkem 

respondentů. Po shlédnutí grafu č. 4 lze usoudit na nesouvislost věku prototypu s věkem 

respondenta. Ani mezi pohlavími není zásadní rozdíl. Mladší lidé mají jako starého člověka 

prototyp vysokého věku a starší respondenti mnohem mladšího věku, nežli jsou oni samy. 

Rozhodně to však není pravidlem, neboť nezávisle na svém věku zde v průměru udávají věk 

 Celkem 

$prototyp babička 53 
dědeček 16 
prababička 2 
prarodiče 28 
rodiče 18 
jiné 28 

 

 Celkem 

45 až 64 1 14 
65 až 74 1 23 

2 9 
3 1 

75 až 84 1 44 
2 5 
3 2 

85 +(104) 1 35 
2 4 
3 1 
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mezi 60 až 90 lety. Nezávislost věku respondenta na věku prototypu potvrzují i hodnoty 

v tabulce č., jenž nedosahují minimální statistické významnosti. Hodnoty jsou větší nežli 

minimální hodnota p = 0,05. 
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Tabulka 1. Průměrný věk prototypů 

 

 Frekvence Procent 
Platné 

procento 
Kumulativní 

procento 
věk 45,00 1 ,7 1,0 1,0 

60,00 1 ,7 1,0 2,0 
62,00 1 ,7 1,0 3,1 
64,00 1 ,7 1,0 4,1 
64,33 1 ,7 1,0 5,1 
65,00 1 ,7 1,0 6,1 
67,50 1 ,7 1,0 7,1 
68,50 1 ,7 1,0 8,2 
70,00 8 5,3 8,2 16,3 
70,50 2 1,3 2,0 18,4 
71,00 1 ,7 1,0 19,4 
71,25 1 ,7 1,0 20,4 
71,67 1 ,7 1,0 21,4 
72,00 4 2,6 4,1 25,5 
72,33 1 ,7 1,0 26,5 
72,50 2 1,3 2,0 28,6 
73,00 1 ,7 1,0 29,6 
73,50 1 ,7 1,0 30,6 
75,00 7 4,6 7,1 37,8 
76,00 2 1,3 2,0 39,8 
76,33 2 1,3 2,0 41,8 
76,67 1 ,7 1,0 42,9 
77,50 1 ,7 1,0 43,9 
77,75 1 ,7 1,0 44,9 
78,00 2 1,3 2,0 46,9 
78,33 1 ,7 1,0 48,0 
79,50 1 ,7 1,0 49,0 
80,00 9 5,9 9,2 58,2 
80,50 1 ,7 1,0 59,2 
81,50 1 ,7 1,0 60,2 
81,67 1 ,7 1,0 61,2 
82,00 7 4,6 7,1 68,4 
82,33 1 ,7 1,0 69,4 
82,50 2 1,3 2,0 71,4 
83,00 1 ,7 1,0 72,4 
84,00 1 ,7 1,0 73,5 
85,00 5 3,3 5,1 78,6 
86,00 1 ,7 1,0 79,6 
87,00 3 2,0 3,1 82,7 
87,50 1 ,7 1,0 83,7 
88,00 2 1,3 2,0 85,7 
89,00 2 1,3 2,0 87,8 
89,50 1 ,7 1,0 88,8 
90,00 3 2,0 3,1 91,8 
91,00 2 1,3 2,0 93,9 
92,00 4 2,6 4,1 98,0 
95,00 2 1,3 2,0 100,0 
Total 98 64,5 100,0  

Missing System 54 35,5   
Total 152 100,0   
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 Graf č. 4 Věk prototypu, pohlaví respondentů 

 
  

 Tabulka 9. Věk prototypů, věk respondenta 

 

 

Pokročeno bylo k analyzování dalších dat, jež byly v této části dotazníku shromážděny 

prostřednictvím otázky kladené respondentům ve smyslu kvality jejich vztahu ke svým 

prototypům (babičkám, dědečkům, a jiným). Čtení údajů z tabulky 11.  podněcuje radostný 

pocit, neboť pouta mezi dotazovanými a jejich prototypy jsou v drtivé většině, až na několik 

případů neutrálních (uvedeno v 9 případech) a negativních (10 – součet položek obezřetný, 

chladný a negativní) pozitivní, ba i více než pozitivní. Nejčetněji je uváděn vztah velmi dobrý 

(39 případů), vřelý (37 případů) a v 17 případech dobrý.  

I v případě těchto dat byly stanoveny různé proměnné pro hledání souvislostí. Na 

počátku výzkumu sice položené základní otázky stály, avšak teprve při zkoumání již získaných 

dat se objevovaly další, nové. Minimálně, jak s nimi operovat. Jednotlivé vztahy byly stejně 

jako v přechozích částech srovnány se třemi škálami – Negativní image stáří, Pozitivní image 

stáří a Zdraví a vitalita, protože se nabízela otázka, například jaké vlastnosti starým lidem 

(image) připisují dotazovaní hodnotící vztah k člověku, jehož si vybavili jako vřelý.  

Z celkového zahrnutého množství 24 kvalit vztahů se pouze u jednoho, a to vztahu 

negativního, připsaného v 7 případech ukázala významná souvislost se škálou Negativní image 

  věk věk_prot. 

věk r 1  
p   
N 152  

věk prot. r 0,153 1 
p 0,131  
N 98 98 
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stáří, r = 0,226; p = 0,005 (tabulka 12.). Lidé popisující vztah ke svému prototypu atributem 

negativní, připisují starým lidem negativní vlastnosti. Ani v případě vřelosti ani v jiném dalším 

souvislosti zjištěny nebyly.  

Autorka pokračovala seskupením atributů do 5 smysluplných skupin. První skupina 

s názvem Kladné plus vztahy zahrnovala přívlastky např.: láskyplný, milující a úžasný; druhá 

skupina Kladné vztahy např.: hezký, přátelský a milý, třetí skupina Kladné jiné vztahy: 

důstojný, pečující a vděčný. Atribut neutrální spadal pod stejnojmennou čtvrtou skupinu a 

poslední skupina Negativní vztahy obsahovala atributy jako např. chladný a obezřetný. Tyto 

trsy atributů pak byly podrobeny analýze, kdy byly korelovány opět s jednotlivými škálami. 

Tabulka výsledků zde není uvedena, neboť ani jeden svými hodnotami nenaznačoval 

významnost hodnou interpretace. Atributy již dále analyzovány nebyly a zůstávají tím, čím ve 

skutečnosti jsou, tedy hodnocením vztahu dotazovaných lidí k jejich prototypům v představě. 

 
Tabulka 10. Kvalita vztahu respondenta s prototypem 

 
 

 

Kvalita vztahu Četnost 

Láskyplný 1 6 
Milující 1 6 
Krásný 1 1 
Velmi vřelý 1 5 
Vřelý 1 37 
Skvělý,výborný,úžasný 1 4 
Velmi dobrý 1 39 
Laskavý 1 1 
Dobrý 1 17 
Přátelský 1 1 
Vděčný 1 1 
Respektující 1 4 
Empatický 1 1 
Opravdový 1 1 
Upřímný 1 2 
Milý 1 1 
Důstojný 1 1 
Pečující 1 2 
Hezký 1 1 
Klad+Pozit 1 5 
Neutrální 1 9 
Obezřetný 1 1 
Chladný 1 2 
Negativní 1 7 
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Tabulka 11. Korelace – negativní vztah vs. jednotlivé škály 

 
  

  
negativní 

image stáří 
pozitivní 

image stáří zdraví a vitalita 
Negativní r 0,226 -0,017 -0,101 

p 0,005 0,832 0,218 
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13	 DISKUSE	

 

Lze říci, že tento popisný výzkum oproštěný od hypotetických tvrzení přinesl zajímavá 

zjištění, podporuje otevírání nových otázek i možnosti dalšího výzkumu v problematice 

ageismu. Autorka si však uvědomuje jeho určitá omezení a nedostatky, stejně tak deficit 

převratnosti tohoto empirického zkoumání. V této chvíli, kdy výzkum již byl ukončen, zbývá 

jen kriticky jej zhodnotit. 

Zvolená dotazníková metoda oslovující respondenty prostřednictvím internetové cesty 

nemohla zajistit identické podmínky pro vyplnění dotazníku. Není jasné, zda prostředí, v němž 

ho dotazovaní vyplňovali, bylo osvobozeno od rušivých vlivů. Stejně tak ačkoliv byla 

respondentům zajištěna anonymita a výzkumník nebyl přítomen, nelze vyloučit, že například 

v okamžiku, kdy měli posoudit míru podobnosti s člověkem uznávajícím určitou hodnotu, 

nepocítili ohrožení vlastního sebeobrazu a přizpůsobili tomu své odpovědi.  

Dotazník byl sestaven na základě vlastní konstrukce autorky. Výsledky, které vyplynuly 

ze získaných dat, proto není možné srovnat s výsledky získanými prostřednictvím jiných 

dotazníků měřící stejné hodnoty.  

Pro výzkum nebyl zajištěn dostatečně velký a reprezentativní vzorek respondentů, proto 

jeho výsledky platí pouze pro daný soubor a nelze je zevšeobecnit na celou populaci. 

Nyní následuje kritické zhodnocení výsledků výzkumu a autorčiny otázky, jež ji 

napadaly.  

Bylo zjištěno, že lidé různého věku připisují starým lidem různé vlastnosti, a to 

pozitivní, negativní nebo týkající se zdraví a vitality. Objevují se tak v jejich myšlení stereotypy 

k této skupině letitých. Pokud letitého člověka spojili s určitou kladnou vlastností, pak ji 

doplnili dalšími pozitivními atributy. Tyto vlastnosti tvoří tři škály nazvané Negativní image 

stáří, Pozitivní image stáří a Zdraví vitalita. Nastaly by však změny v této tendenci, pokud by 

dotazovaným bylo předloženo mnohem větší množství různých vlastností?  

Jaký image respondenti starému člověku přiřadili souvisí i s jejich pohlavím. 

Pozoruhodné se jeví, že muži s přibývajícím věkem připisují starým lidem častěji pozitivní 

vlastnosti, zdraví a vitalitu a negativní image stáří u nich slábne. U žen je tomu naopak. Proč 

tomu tak je, zůstává ve skrytosti. Lze se pouze domnívat, že například stárnoucí tělo a vrásky 

letitých jim připomínají jejich vlastní stáří a s tím spojené viditelné změny, neboť vzhled je pro 

ženy důležitější nežli pro muže. Nebo se snad zralejší ženy právě nachází v období vývojové 
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krize, kdy jejich děti se osamostatňují a potřebují své matky čím dál tím méně? Ty pak doposud 

naplněné smyslem mateřství zažívají samotu a jejich myšlení získává depresivní nádech? 

Menopauza – období hormonálních výkyvů a nálad snad též je jedním z faktorů ovlivňující 

vnímání žen nebo se jedná o spolupůsobení několika faktorů? 

Autorka dále zkoumala, v jakém vztahu jsou hodnoty respondentů s jejich vnímáním 

starého člověka. Ano, hodnoty korelují s vnímáním, avšak pouze některé z vybraných. O riziku 

zkreslených odpovědí z důvodu ochrany respondentova sebeobrazu již byla zmínka výše. 

Hodnoty pro dotazník byly vybrány v omezeném množství a dle subjektivní volby autorky. 

Výběr jiného výzkumníka by se mohl lišit a možná by tak zjistil další související hodnoty. Nebo 

také ne. Autorka se zamýšlí, zda způsob získání respondentových hodnot, kdy se připodobňuje 

k člověku s přiřazenou určitou hodnotou, je ten nejlepší. Odpovídali by dotazovaní stejně, 

pokud by byla například otázka – „Do jaké míry se podobáte člověku, pro kterého je úcta ke 

starým lidem samozřejmostí?“ -  pozměněna na tvrzení – „Úcta ke starým lidem je pro mě 

samozřejmostí“, (s možností škály od vůbec nesouhlasím až zcela souhlasím)? A co v případě 

spíše negativně chápané hodnoty moci? Přesněji otázka – „Do jaké míry se podobáte člověku, 

který si přeje mít moc a řídit druhé?“ X „Přeji si mít moc a řídit druhé.“ 

Aby však nebylo opomenuto uvést, které pak korelující hodnoty to jsou, následuje jejich 

výčet a vztah k jednotlivým škálám (Pozitivní image stáří, Negativní image stáří, Zdraví a 

vitalita). Významné jsou hodnoty empatie, úcta ke stáří a zdraví ve vztahu s pozitivním image 

stáří. Čím více se dotazovaní pokládají za empatické, s úctou ke stáří a uznávají společenskou 

prospěšnost podpory zdraví, tím více připisují starým lidem kladné vlastnosti. Dále pak, čím 

více se respondenti ztotožňují s hodnotami bezpečnost a bohatství, tím větší mají na letité lidi 

negativní náhled – negativní image stáří. V záporném vztahu s tímto imagem je ochota pomáhat 

a úcta ke stáří. Čím více se dotazovaní hlásí k těmto hodnotám, tím méně vnímají staré lidi 

v negativním světle. A konečně vzhled, kterému čím více času dotazovaní věnují, tím více letité 

pokládají za zdravé a vitální. Autorka přiznává, že se v jejích myšlenkám samovolně nějaká 

očekávání objevovala a v tomto posledním případě byla dosti překvapená. Stejně tak tomu bylo 

v případě hodnoty rodina, kde po významných hodnotách nebyla ani známka.  

Další provedená analýza měla zjistit, zda strach ze stárnutí a smrti, kontakt lidí se 

starými lidmi v dětství a chování jejich rodičů k nim ovlivňuje to, jak lidé různého věku letité 

lidi vnímají. Žádné souvislosti s jednotlivými škálami však nebyly patrné. Je ale možné zde 

vystopovat potencionální vzorec říkající, že pohled na starého člověka vyvolává tím menší 

strach ze stárnutí a smrti, čím více dotazovaní pokládají stárnutí za životní přirozenost a zároveň 

čím častěji zažívali v dětství blízkost se starými lidmi. Také čím vyšší absence tématu smrti 
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v rodině se objevovala, tím větší deficit hezkého chování k letitým se u rodičů respondentů 

nacházel a zároveň tím menší blízkost se starými lidmi dotazovaní měli.  

Autorka též pátrala po odpovědi, existuje-li implicitně u lidí prototyp starého člověka. 

Výsledky přinesly kladnou odpověď, a dokonce má v 99 případech dotazovaných tento 

prototyp konkrétní podobu, přičemž v 53 případech je to babička, dále nejčastější jsou uváděni 

prarodiče (lze předpokládat, že polovinu tvoří babičky), dědeček, rodiče a jiné osoby (např. 

klienti v pečovatelském domě). Několik jednotlivců uvedlo dvě nebo tři osoby, které si při 

vyplňování dotazníku představili. 

Respondenty uvedený věk prototypů se pohyboval mezi 45 až úctyhodnými 104 lety. 

Co říká tento věk? Souvisí s věkem respondenta nebo s pohlavím? Pro hledání odpovědi se tak 

věk stal masou čísel nejprve rozdělených do věkových kategorií, z nichž pak vznikl přehled o 

tom, kolikrát věk spadající do určité kategorie byl uveden. Další operace rozdělení věku do 

kategorii neumožnilo. Neboť někteří respondenti uvedli i dva až tři prototypy různých let, byl 

tento věk zprůměrován. Otevřela se tak cesta k další analýze. Zprůměrovaný věk prototypů byl 

korelován s věkem dotazovaných a poté s jejich pohlavím, bohužel bezvýsledně. Bez ohledu 

na věk a pohlaví respondenti uváděli stáří svého prototypu zhruba mezi 60 až 90 lety. 

Autorka se ocitla v zajetí dalších otázek. Proč si respondenti například vybavili babičku? 

Protože od svých rodičů slýchávali, že babička je už stará? Nebo tento stereotyp pochází 

z dětských pohádek, kde babička (i dědeček) byla spojována s tímto atributem? Nebo jej 

odvodili od věku, jenž mu připsali?  

Možná si lidé nesou prototyp starého člověka z dětství či mládí. A ač jsou dnes samy 

blízko pokročilého věku, v případě výzkumu 60 let, mají tento prototyp mladší, nežli jsou oni, 

a ne svých vrstevníků. Kde se tedy utváří tento prototyp? Život lidské bytosti kontinuálně 

prochází různými věkovými obdobími. Je to s každým tímto obdobím jinak nebo člověk 

navazuje na to, jak to měl v dětství, a to stále přetrvává? Ovlivňuje jej tento prototyp v době, 

kdy, ač s myslí třicátníka, pomalu si začíná všímat svých tělesných změn, možného 

neporozumění s mladší generací a klade si otázku, jak se mám chovat jako starý? Jako moje 

babička, dědeček pocházející z jiné kultury nebo jako moji vrstevníci? Takový člověk pak může 

zažívat zmatek ve svých rolích. 

Když se opakovaně autorka kriticky vracela k otázce po věku prototypu, přemýšlela, 

zda by nebylo vhodnější ji nahradit otázkou: Odkdy je podle vás člověk starý? Tuto otázku již 

respondentům pokládal O. Tondl ve svém výzkumu v diplomové práci s názvem Vztah míry 

materialismu u adolescentů s postoji vůči starým lidem. Zněla: „Od kolika let pokládáte člověka 

za starého?“ Respondenti měli označit odpověď z výběru, když je mu 30 let a více, 40 let a více, 
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50 let a více, 60 let a více a 70 let a více. Ve výsledku tito dotazovaní vybrali variantu nad 60 a 

více let. Není známo, jak by odpovídali na takovýto dotaz respondenti výzkumu autorky, ani 

nelze případné odpovědi porovnat s odpověďmi ohledně věku prototypů. Podobnost je však 

možné nalézt v hranici věku, od kdy je člověk stár (Tondlův výzkum) a v přibližném dolním 

ohraničení rozsahu věku prototypů, a to je od 60 let. Též je pravděpodobné, že věk prototypům 

respondenti přiřazovali čistě podle toho, kolik imaginované osobě aktuálně je nebo bylo let. 

Posledním, o čem je v diskusi pojednáno, jsou hodnocení vztahů respondentů k jejich 

prototypům. Ve valné míře mají vztah ke svým babičkám, dědečkům atd. velmi dobrý, vřelý a 

dobrý nezávisle na tom, jaké vlastnosti připisují starým lidem. Jinak řečeno, pakliže měl 

dotazovaný kladný vztah ke svému prototypu, nepřipisoval pozitivní image stáří letitým lidem, 

potažmo ani svému prototypu.  Zachyceno, ale bylo několik jednotlivců s negativním vztahem 

a zároveň s negativními stereotypy k letitým lidem. Další analýza ve výzkumné hře s daty došla 

k závěru, že pakliže jsou atributy vztahů seskupeny do skupin s nábojem kladným, neutrálním 

a záporným a korelovány s tím, jaký image respondenti starým lidem připisují, žádné 

souvislosti nelze nalézt. Bylo by tomu i v případě, pokud by s imagem byl srovnáván trs tvořený 

pouze nejčetněji uváděnými atributy vztahů velmi dobrý, vřelý a dobrý?  
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14	 ZÁVĚR	

Záměrem autorky bylo skrze předloženou diplomovou práci bližší seznámení s 

ageismem vůči starým lidem. Tento jev se vyskytuje ve společnost již dlouho a neustále i 

vzhledem ke stárnutí populace nabývá na rozměrech. Ageismus se neděje sám o sobě, ale 

zásadní je zde člověk sám, coby ten, který staré lidi nějakým způsobem vnímá a následně se k 

nim určitým způsobem chová. Tím člověkem může být i lidská bytost ve svém stáří. 

V teoretické části byly použity zdroje původních expertů na toto téma jako je Butler, 

Palmore a českých současníků, např. Vidovičová.  V této části bylo pojednáno o definicích 

ageismu, jeho složitosti a úskalích výzkumu. Prostor je zde věnován také, s ageismem úzce 

souvisejícím stereotypům, předsudkům, hodnotám a diskriminaci. Prvním třem poskytl hlavní 

teoretický rámec Allport a Schwartz. Poslední tři kapitoly obsahují témata – věková segregace, 

stáří a prevence. 

Ve výzkumné části se autorka snaží o hlubší pochopení ageismu, přesněji co souvisí s 

vnímáním starých lidí ze strany různých lidí ve společnosti. Veškeré získané výsledky jsou 

prezentovány ve dvanácté kapitole a jejich podrobnější interpretace je k dohledání v kapitole 

třináct Diskuse.  

Podle autorky tento výzkum potvrzuje to, o čem již bylo pojednáno v teoretické části, 

tím je složitost zkoumání ageismu. Nejde pouze o problematiku nejednotných definic, ale i o 

způsob, jak tento fenomén zkoumat. Co je skutečným pozadím? Otázky rodí otázky. A přesto, 

že nedojdeme k jednoznačným odpovědím, je potřeba pátrat dál a dosud získané poznatky 

využít v rámci prevence. Již nyní lze říci, že přítomné stereotypy ve vnímání mohou mít vliv 

na kvalitu života starých lidí i na samotné nositele stereotypů. Také hodnoty jsou s vnímáním 

úzce spjaty. Dokonce tento výzkum ukazuje na implicitní přítomnost prototypů starého člověka 

v něm. 

Na základě tohoto výzkumu tak vzniká zajímavá otázka pro další výzkum, kde se tedy 

utváří tento prototyp? Život lidské bytosti kontinuálně prochází různými věkovými obdobími. 

Je to s každým tímto obdobím jinak nebo navazuje na to, jak to měl v dětství, a to stále 

přetrvává? 
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PŘÍLOHY	

Příloha 1 Použitý dotazník 

Jak vnímáme staré lidi – dotazníkové šetření 
Vážení a milý,  

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku k mé diplomové práci, na které pracuji v 

rámci ukončení studia psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Je již 

veřejným tématem, že naše populace stárne. Já se snažím zkoumat, jak různé věkové skupiny 

staré lidi vnímají. 

Děkuji za Váš čas, pomoc i případné sdílení dotazníku ve Vašem okolí. 

Irena Filipová 

 

Dotazník vyplňte Vy, kterým je 18 let a více, prosím. K jeho vyplnění potřebujete maximálně 

15 minut. Ujišťuji Vás, že Vaše odpovědi budou zpracovány zcela anonymně a že údaje, které 

mi poskytnete, nezpřístupním žádné třetí osobě ani je nikdy nezveřejním způsobem, který by 

umožňoval Vaši identifikaci. Odesláním vyplněného dotazníku projevujete souhlas s použitím 

dotazníkových dat k výzkumu. 

 

I. část dotazníku – Osobní údaje 

Prosím, u položek níže zaškrtněte vhodnou odpověď. 

1. Pohlaví: 

muž/žena 

2. Rok narození (Stačí uvést přesný rok, prosím. Den a měsíc je pro tento výzkum zcela 

nepodstatný.): 

Měsíc, den, rok  

3. Etnická skupina: 

Čech/Slovák /Rom/Jiná
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4. Vzdělání (nejvyšší dosažené): 

základní/střední s výučním listem/střední s maturitou/vyšší odborné/vysokoškolské 

bakalářské/vysokoškolské magisterské 

 

II. část dotazníku – Vlastní vnímání typického starého člověka 

Jak vnímáte starého člověka, označte níže u každé položky zakliknutím jedné z možností 

výběru na uvedené stupnici. Zaznamenejte odpověď, která Vás napadla jako první, prosím. 

 

5. Typický starý člověk je:  

(škála možností: vůbec nesouhlasím, spíše souhlasím, nevím, spíše souhlasím, zcela souhlasím) 

aktivní   

bezmocný 

depresivní 

láskyplný 

méně inteligentní 

moudrý 

nemocný 

nepřizpůsobivý změnám 

orientovaný na rodinu 

osamělý 

pomalý 

překážející v dopravním provozu, pokud řídí automobil 

rezignovaný 

s pozitivním nadhledem 

senilní (sešlý věkem) 

schopný 

společenský 

umírající 

upravený 

vitální (plný života) 

nehezký 

zdravý 

zkušený 
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III. část dotazníku – Vlastní vnímání podobnosti s určitým člověkem 

Do jaké míry se podobáte níže uvedeným lidem, označte u každé položky zakliknutím jedné z 

možností výběru na uvedené stupnici. Neváhejte odpovídat upřímně, prosím. 

(Škála možností: vůbec nepodobám, spíše nepodobám, nevím, spíše podobám, zcela podobám) 

6. Do jaké míry se podobáte člověku, který na první místo ve svém životě řadí rodinu? 

7. Do jaké míry se podobáte člověku, který usiluje o společenskou prestiž a úspěch? 

8. Do jaké míry se podobáte člověku, který si chce pro vlastní spokojenost užívat života? 

9. Do jaké míry se podobáte člověku, pro kterého je důležité udržování dobrých přátelských 

vztahů? 

10. Do jaké míry se podobáte člověku, který si přeje mít moc a řídit druhé? 

11. Do jaké míry se podobáte člověku, pro kterého je úcta ke starým lidem samozřejmostí? 

12. Do jaké míry se podobáte člověku, který pomáhá nejen členům své rodiny, ale i ostatním 

lidem nebo je k pomoci ochoten? 

13. Do jaké míry se podobáte člověku, který pravidelně věnuje svému vzhledu mnoho času? 

Jeho vzhled je pro něj velmi důležitý bez ohledu na profesi. 

14. Do jaké míry se podobáte člověku, který odsuzuje nespravedlnost vůči komukoliv bez 

rozdílu? 

15. Do jaké míry se podobáte člověku, který si přeje vlastnit rozsáhlý majetek a velké množství 

peněz? 

16. Do jaké míry se podobáte člověku, který uznává podporu zdraví všech včetně starých lidí 

jako pro společnost prospěšnou? 

17. Do jaké míry se podobáte člověku, který ochotně naslouchá jiným a dokáže se do nich 

vcítit? 

18. Do jaké míry se podobáte člověku, který si přeje, aby ve státě, ve kterém žije, byla zajištěna 

bezpečnost? 

19. Do jaké míry se podobáte člověku, který se chová a říká věci tak, aby u okolí nevzbudil 

odmítavý postoj? 

20. Do jaké míry se podobáte člověku, který si váží svobody a zároveň přijímá plnou 

odpovědnost za své chování? 

21. Do jaké míry se podobáte člověku, který má náboženskou víru a podle ní se i chová? 

 

IV. část dotazníku – Vlastní míra souhlasu s určitými tvrzeními 

Do jaké míry souhlasíte s jednotlivými tvrzeními, označte níže u každého z nich zakliknutím 

jedné z možností výběru na uvedené stupnici, prosím. 
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(škála možností: vůbec nesouhlasím, spíše souhlasím, nevím, spíše souhlasím, zcela souhlasím) 

22. Pohled na staré lidi ve mně vyvolává pocit strachu ze stárnutí a smrti. 

23. Stárnutí je přirozenou součástí života. 

24. V dětství jsem byl/a ve velké blízkosti se starými lidmi. 

25. Moji rodiče (vychovatelé) se ke starým lidem chovali vždy hezky. 

26. V mé rodině se o smrti nemluvilo. 

27. Za určitých okolností může být umírání pro starého člověka a jeho rodinu velmi důstojné a 

klidné rozloučení. 

 

V. část dotazníku – Závěrečná část dotazníku! 

Už jen trochu Vaší pozornosti, prosím. 

28. Představil/a jste si při vyplňování dotazníku nějakou konkrétní osobu nebo osoby? 

Prosím, zaklikněte jednu ze dvou možností. Pokud jste označil/a variantu "ANO", přejděte k 

vyplnění posledních tří otázek, v případě označení varianty "NE" klikněte na pokyn 

"ODESLAT" na konci dotazníku. 

ANO/NE 

29. V případě odpovědi „ANO“ na předchozí otázku uveďte, prosím, jakou konkrétní osobu 

nebo osoby jste si představil/a. 

V případě odpovědi "NE" na předchozí otázku na tuto a další dvě otázky neodpovídejte, prosím. 

30. Jak byste hodnotil/a vztah, který k němu/ k nim máte nebo měl/a jste? (Např. Vřelý, Velmi 

dobrý, dobrý, neutrální, negativní, velmi negativní, nenávistný atd.) 

Pokud jste uvedl/a více nežli jednu osobu, kvalitu vztahu uvádějte v pořadí shodném s pořadím 

konkrétních osob, jak jste je u předchozí otázky uvedl/a za sebou. 

31. Kolik je/bylo tomuto člověku, případně těmto lidem let? 

Pokud jste uvedl/a více nežli jednu osobu, věk uvádějte pomocí číslovky v pořadí shodném s 

pořadím konkrétních osob, jak jste je uvedl/a za sebou, prosím. Věk stačí uvést přibližný. 

 

Děkuji za Váš čas a vyplnění tohoto dotazníku! 

 

Prostor pro Vaše případné připomínky 

Bylo-li pro Vás cokoliv v dotazníku nesrozumitelné nebo máte-li jakékoliv připomínky, budu 

velmi ráda, pakliže se s nimi se mnou podělíte na volných řádcích níže. Děkuji. "ODESLAT" 
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Příloha 2 Dotazník "Věkové IQ" (zdroj: Tošnerová, 2002) 
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