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1.
Úvod

6

Úvod
Držíte v ruce manuál, který je vyústěním řady vzdělávacích seminářů
v rámci projektu „Aktivní stárnutí jako odpověď na nadcházející
společenskou krizi v České republice a Evropě“. Tento manuál se věnuje
nejrůznějším tématům, týkajících se osob starších padesáti let, jako
je aktivní stárnutí, zaměstnanost, legislativa, vzdělávání, bezpečnost,
zdravý životní styl, volný čas nebo nové technologie, ale také řadě
dalším. Cílem tohoto manuálu je přehlednou formou poskytnout
konkrétní informace a rady jak postupovat, na co si dávat pozor, čemu
se vyhnout a čím se naopak řídit v konkrétních situacích. Manuál
obsahuje široké množství témat, které se Vás mohou týkat a užitečné
tipy, jak se vypořádat s nejrůznějšími problémy. Cílem tohoto manuálu
není obsáhnout všechna témata důkladně a do detailu. Záměrem je
spíše nastínit jejich základní problematiku a nabídnout další zdroje,
kde lze získat bližší informace. Doufáme, že Vám bude tento materiál
nápomocen při řešení některých z Vašich životních situací.
Tým Evropské rozvojové agentury
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2.
Aktivní stárnutí
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Pojem aktivní stárnutí byl přijat koncem 90. let minulého století Světovou
zdravotnickou organizací (WHO) v reakci na problematiku celosvětového stárnutí populace. Jedná se o koncept přístupu ke stáří a seniorům,
který vychází ze zásad (OSN) pro seniory a vyjadřuje potřebu změny
v přístupu k otázkám začleňování seniorů do společnosti. Podstatou této
změny je prohloubení vztahu široké společnosti k seniorům ve smyslu
respektování a prosazování jejich práv a hodnot jako jsou nezávislost,
důstojnost, účast na životě společnosti a seberealizace. Má-li být stárnutí
positivní zkušeností, pak delší život musí být provázán s rovnými příležitostmi ke zdraví, účasti a bezpečí všech lidí. Aktivní stárnutí proto odkazuje k takovému přístupu k jednotlivcům i skupinám, který umožňuje
naplňování potenciálu jejich fyzického, psychického i sociálního blahobytu v průběhu života a začleňování do společnosti dle jejich potřeb, přání
a možností, a který zároveň umožňuje poskytování ochrany, bezpečí
a péče. Slovo „aktivní“ znamená v tomto kontextu nejen schopnost být
fyzicky aktivní či být součástí pracovní síly, ale i přetrvávající participaci
na společenském, ekonomickém, kulturním, duchovním i občanském
dění (WHO 2002).

Podle prognóz OSN se v zemích EU důsledkem demografických změn sníží
počet ekonomicky aktivních osob zhruba o 20 % do roku 2050 a průměrný
věk na pracovním trhu se zvýší až o 8 let a podle nejpesimističtější varianty
se průměrný věk na pracovním trhu zvýší až o 8 let (Muenz 2007).2
V neposlední řadě je potřeba zmínit, že ve všech zemích EU hraje v kontextu stárnutí důležitou roli ještě jeden faktor, a to přepočet ekonomicky
aktivních obyvatel na jednoho penzistu. I zde je z prognóz patrný alarmující úpadek, přičemž země EU jsou v tomto kontextu více ohroženy
stárnutím svých populací. Ze studie EU Active Age vyplývá, že v roce
2050 bude v zemích EU 1,9 ekonomicky aktivních obyvatel na jednoho důchodce. Česká republika je na tom z údajů MPSV o poznání
hůře – oproti současnému poměru 1,8 se v roce 2050 počítá s číslem až
1,2! Pro ilustraci můžete níže shlédnout tabulky ČSÚ.
Základní charakteristiky budoucího
demografického vývoje
Rok

2.1. Vymezení pojmu

Úmrtnost
(naděje dožití při narození)

Plodnost
(úhrnná plodnost)

muži

Migrace
(migrační saldo)
(v tis. osobách)

ženy

nízká střední vysoká nízká střední vysoká nízká střední vysoká nízká střední vysoká

2002

x

1,17

x

x

72,1

x

x

78,5

x

12,3 12,3 12,3

2.2. Stárnutí v číslech

2005 1,19 1,23 1,28 72,3 72,4 72,4 78,8 78,8 78,9 10,0 25,0 40,0

Tématika aktivního stárnutí je více než aktuální v době, kdy prakticky
všechny evropské země čelí demografické hrozbě v podobě stárnutí
jejího obyvatelstva. Lidé starší 65 let tvoří v současnosti zhruba 15,5 %
české populace (ČSÚ 2010), jejich počet se však podle prognóz ČSÚ
zdvojnásobí do roku 2050, přičemž počet osob ve věku 20–54 klesne
na 37,8 %.1

2020 1,31 1,45 1,55 74,2 74,5 75,1 80,3 80,7 81,2 10,0 25,0 40,0

1 13 procentní pokles oproti roku 2010, kdy bylo ve stejné věkové kategorii zhruba 50,7 %.
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2010 1,23 1,30 1,36 72,9 73,1 73,3 79,3 79,4 79,7 10,0 25,0 40,0

2030 1,38 1,60 1,75 75,4 76,0 76,8 81,3 81,9 82,8 10,0 25,0 40,0
2040 1,40 1,61 1,76 76,6 77,5 78,6 82,3 83,2 84,4 10,0 25,0 40,0
2050 1,42 1,62 1,77 77,8 78,9 80,3 83,3 84,5 86,0 10,0 25,0 40,0

Zdroj: ČSÚ 2010
2 Tato varianta počítá s feminizací pracovního trhu, zvyšováním věku odchodu do důchodu a nulovou imigrací.

13

Struktura populace dle věkových skupin a pohlaví

Počet obyvatel

2003

2010

2020

2030

2040

2050

10 217

10 283

10 284

10 102

9 795

9 438

(tis. osob)

Věková struktura (v %)

Muži:

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0 – 19

22,8

20,2

19,2

18,2

17,4

17,5

20 – 54

53,7

52,6

50,5

46,5

42,0

39,5

55 – 64

12,4

14,4

12,8

15,3

16,4

14,5

65 +

11,1

12,8

17,5

20,0

24,1

28,5

Ženy:

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0 – 19

20,6

18,3

17,4

16,5

15,8

15,9

20 – 54

49,9

48,8

46,8

42,9

38,6

36,1

55 – 64

12,9

14,8

12,8

15,1

16,1

14,0

65 +

16,6

18,1

23,0

25,6

29,5

34,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

21,7

19,2

18,3

17,3

16,6

16,7

20 – 54

51,7

50,7

48,6

44,6

40,3

37,8

55 – 64

12,7

14,6

12,8

15,2

16,3

14,2

65 +

13,9

15,5

20,3

22,8

26,9

31,3

Obě pohlaví:
0 – 19

Zdroj: ČSÚ, 2010

2.3. Aktivní stárnutí v ekonomickém kontextu
Při pohledu na tato čísla se nelze divit, že jsou většinou interpretována
jako ekonomická hrozba. Stárnutí populace, zvyšování kvality života
a zdravotnických služeb a klesající počet osob v produktivním věku
(tradičně 15–64 let) totiž nutně přináší nezanedbatelná ekonomická
rizika v podobě zvýšených výdajů v oblasti penzí a lékařské péče.3
3 Zpráva Komise pro hodnocení průběhu naplňování cílů Lisabonské strategie pro růst
a zaměstnanost zmiňuje prognózu nárůstu těchto výdajů v řádu 4–8 % HDP.
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Lisabonská strategie pro růst a zaměstnanost z roku 2000 (upravená
verze Evropské strategie zaměstnanosti z roku 1997) proto stanovila
mobilizaci dostupných rezerv jako jedno z nejdůležitějších kritérií pro
naplnění cílů vývoje EU a vytyčila cíl 50% zaměstnanosti osob starších
50 let do roku 2010.
Součástí tohoto cíle je obecně zvyšování vyhlídek zaměstnatelnosti
starších pracovníků (50–64), zvyšování kvality pracovních míst
a zvyšování produktivity práce. Principy Lisabonské strategie jsou
součástí Národních programů reforem všech členských států, včetně
České republiky. Aktivní stárnutí, tedy podpora vitality a proaktivního přístupu, je proto aktuální i v kontextu pracovního trhu.

2.4. Aktivní stárnutí v širším kontextu
2.4.1. Positivní přístup ke stáří
Doposud byla řeč o nahlížení na stárnutí populace jako na hrozbu.
Není to však jediný způsob, jak celou věc hodnotit, a proto je nezbytné
vedle ekonomických výdajů vidět i kvality, kterými staří lidé disponují
a jejich potenciální přínos pro společnost.
V situaci, kdy se bude podíl osob starších 50 let ve společnosti rapidně
zvyšovat, již proto nelze setrvávat v přístupu, který seniory odsunuje
do pozadí a nahlíží na ně jako na neperspektivní, závislé a společensky
nepřínosné. Naopak je potřeba, aby společnost vystoupila ze zaběhlých
stereotypů, uvědomila si, že stárnutí s sebou nemusí vždy nutně přinášet
jen nemoc, neschopnost, utrpení a závislost, a tento postoj začala aktivně
prosazovat v široké veřejnosti. Je potřeba vidět realitu očima současnosti,
nikoliv optikou mýtů minulosti. Většina evropských zemí totiž důsledkem významného rozvoje v oblasti zdravotnictví a celkové životní úrovně
v současnosti vlastní silný lidský kapitál, který může velmi efektivně
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využívat. Myslí se tím ty aktivity a charakteristiky seniorů, které jsou pro
společnost přínosné, avšak málo oceňované a zejména pak ty, které jsou
zatím zcela v pozadí všeobecného povědomí.

nemocného a především pasivního a závislého. Stáří je v kontrastu s všudypřítomným kultem mládí, svěžesti a fyzické krásy považováno za něco
podřadného a obecně za období úpadku a chátrání (Vágnerová 2000: 443).

Konkrétně se jedná o aktivity jako je neplacená práce, dobrovolnictví
a zejména neformální péče o blízké přátele, rodinu a domácnost, které
jsou často výhradně doménou starobních důchodců (Koucká, 2008:
58). Životní zkušenost, vyrovnanost, nadhled, zodpovědnost a spolehlivost jsou pak charakteristiky, kterými mnoho starších osob disponuje
a které mohou být efektivně využity v zaměstnání a k vzájemnému
mezigeneračnímu obohacení.

Přitom takový obraz rozhodně není na místě, bereme-li v potaz množství
aktivit, za kterými stojí právě staří lidé, jejich zvyšující se životní úroveň
včetně zdraví a vitality, a především jejich různorodost, za kterou stojí již
zmiňovaná životní zkušenost a jedinečnost daná integritou osobnosti.
Ve stáří je obrovský potenciál, který je potřeba rozvíjet a kultivovat.

Bohužel tomu tak v České republice zatím není, a proto je právě toto
oblast, kde by měla česká společnost zapracovat nejprve, než bude schopna
efektivně prodlužovat pracovní věk a prosazovat související legislativní
změny. Pokud totiž sami senioři nebudou mít důvěru ve vlastní schopnosti a především v podporu širokého okolí a státu, nelze očekávat, že
budou dostatečně motivováni v pracovním poměru setrvávat. A přitom
právě práce je jedním z primárních nástrojů sociální inkluze. Chceme-li
tedy prohlubovat participaci starších lidí na veřejném dění, jejich udržení na pracovním trhu je důležité i z pohledu neekonomického.

Nelze však říci, že by Česká republika jako celek neprosazovala zásady
aktivního stárnutí. Například dokument Kvalita života ve stáří – Národní
program přípravy na stárnutí na období let 2008–2012 – totiž některé tyto
zásady obsahuje. Ve vztahu ke starším osobám a stárnutí populace zdůrazňuje například nutnost celoživotního přístupu ke zdraví a prevenci nemoci,
vzdělávání, zaměstnanosti, bydlení, hmotnému zabezpečení či sociální
participaci, dále pak partnerství vlády a samosprávných celků, snižování
sociálních a geografických rozdílů mezi jednotlivci, genderovou rovnost,
důstojnost či politiku podloženou důkazy (MPSV 2008).5

Situace seniorů v České republice je poněkud komplikovaná zejména stereotypním přístupem většinové společnosti ke stáří4, a to se týká i seniorů samých
v jejich přístupu k vlastním právům a povinnostem. Stále u nás přetrvává
obraz starého člověka jako člověka osamělého, senilního, neflexibilního,

Nelze ani říci, že by Česká republika vykazovala kritické nedostatky v oblasti
péče o seniory. Ve srovnání se zbytkem EU si v mnoha ohledech vede dobře.
Ve světle nadcházejících změn je však klíčové zvýšit tempo integrace seniorů a starších osob do společnosti a také její kvalitu. Je potřeba vypracovat
funkční kontrolní mechanismy uplatňování zmiňovaných principů a především podporovat občanskou společnost a iniciativu jednotlivců, což jsou
v době deinstitucionalizace a decentralizace poskytování sociálních služeb
zřejmě nejperspektivnější mechanismy positivního vývoje.

4 Toto slovní spojení lze shrnout pojmem ageismus, který „vyjadřuje obecně sdílené
přesvědčení o nízké hodnotě a nekompetentnosti stáří a projevuje se podceňováním,
odmítáním, event. až odporem ke starým lidem“ .

5 Společný projekt programu OSN na problematiku stárnutí a Mezinárodní gerontologické
asociace Program výzkumu v oblasti stárnutí pro 21. století zdůrazňuje potřeby kvalitativně precizního výzkumu v oblastech jako sociální participace a integrace, ekonomická
bezpečnost, zdravé stárnutí, kvalita života či změny ve struktuře a funkci rodiny.

2.4.2. Ageismus a situace v ČR
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3.
Legislativní změny
v oblasti důchodového
pojištění a příspěvku
na péči
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3.1. Změny v kostce

3.2. Reforma 2012

Jak jsme si ukázali výše, jedním z hlavních ekonomických řešení stárnutí
populace je přizpůsobení pracovního trhu strategickým cílům dlouhodobého rozvoje. Součástí tohoto postupu jsou reformy systémů důchodového pojištění, sociálních služeb a zdravotnické péče. Česká republika
schválila v roce 2011 tzv. „malou důchodovou reformu“, která přináší
možnost odvádět část výdajů na důchodové pojištění do soukromých
fondů. Tyto částky navíc již nebudou součástí průběžného financování,
ale budou připisovány jednotlivcům na jejich vlastní důchody. Cílem
je zejména snížit státní náklady na vyplácení penzí v budoucnu a také
stabilizovat poměr mezi výší průměrné mzdy a vyplácené penze.

3.2.1. Obecně

V oblasti důchodového pojištění došlo také k dalším dílčím změnám – v roce
2010 byl stanoven důchodový věk a proběhly změny ve výpočtu nároku
na penzi z hlediska potřebné doby pojištění. Od roku 2011 se potom
průběžně zvyšuje věk odchodu do důchodu. Kompletní přehled o současných podmínkách pro získání nároku na starobní důchod naleznete zde:
http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/starobni-duchody.htm nebo
na telefonním čísle 257 062 860.
Zároveň také v posledních 10 letech docházelo ke změnám v systému sociálních a zdravotnických služeb. Mezi ty nejvýznamnější
patří přijetí zákona 108/2006 o sociálních službách a jeho úpravy
(např. zákon 206/2009). Dále potom změny v oblasti poskytování
sociálních služeb, kdy se významně změnila struktura systému posuzování nároků na různé dávky, jejich výše i způsob jejich výplaty
(např. v případě příspěvku na péči došlo k radikální změně, jejímž
důsledkem se zvýšila hranice pro splnění potřebných požadavků).
S rokem 2012 vstoupila v platnost sociální reforma, která přinesla
řadu změn v celé sociální oblasti.
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Hlavním cílem letošní sociální reformy je především snížit náklady
v oblasti státní správy a zvýšit uživatelský komfort. Mezi hlavní
kroky, které mají toto zajistit patří sjednocení velké části administrativních úkonů a pravomocí pod jeden úřad, kterým je Úřad práce.
Již na počátku roku 2011 došlo ke sjednocení jednotlivých úřadů
práce pod jeden útvar s krajskými pobočkami. Úřad práce také přejal
některé kompetence Ministerstva práce a sociální věcí.

3.2.2. Jednotné výplatní místo
Letošní reforma jde v tomto smyslu ještě dále a zavedla např. jednotné výplatní místo všech nepojistných sociálních dávek. V praxi
by to mělo znamenat, že pro veškeré dávky v oblasti zaměstnanosti, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi i dávky
pro osoby se zdravotním postižením stačí kontaktovat lokální
pobočku Úřadu práce (nejbližší kontaktní místo najdete na mapě
pod tímto odkazem: http://portal.mpsv.cz/upcr nebo na telefonním
čísle 844 844 803).

3.2.3. sKarta
Další novinkou je tzv. sKarta, která má sloužit především k autorizaci,
ale také k ochraně sociálního systému před zneužitím (jejím prostřednictvím budou muset své dávky v hmotné nouzi platit ti, u kterých
hrozí riziko zneužití). sKarta má nabízet možnost spravovat, resp.
sledovat své sociální dávky prostřednictvím internetu.
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3.2.3. Podpora OZP
Další oblastí, na kterou se sociální reforma zaměřila, je péče o osoby
se zdravotním postižením. Nově od letošního roku budou pro tyto
osoby k dispozici pouze dvě dávky (příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku). Dávky, které byly k dispozici dříve,
jsou nyní sjednoceny pod tyto nové. Ruší se některé příspěvky,
například příspěvek na motorové vozidlo či bezbariérový byt
a garáž. Detailní informace o nových příspěvcích naleznete zde:
http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/24.
Reforma také změnila posuzování zdravotní způsobilosti, podle které
se posuzuje příspěvek na péči. Čtyři kategorie způsobilosti jsou nyní
posuzovány z hlediska 10 úkonů na místo původních 36. Detailní
informace o současné podobě příspěvku na péči naleznete zde:
http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/23#1.2. MPSV tento krok hájí tím,
že má poskytnout větší objektivitu a zacílenost.

http://www.zivot90.cz/106-kontakt/152-informacni-a-poradenskecentrum, telefon: 222 333 500).
Nově reforma přinesla instituci sociálního asistenta, kterým může být
fyzická osoba jiná než osoba blízká a starší 18 let, která za smluvních
podmínek a finanční odměnu (zvýhodněnou úlevou na dani z příjmu,
pokud ten nepřesáhne 12 000 Kč za měsíc) poskytuje asistenci v oblastech, kde neexistuje žádný jiný registrovaný poskytovatel potřebných
asistenčních služeb. Tento krok mohou využít zejména ti občané, kteří
v blízkosti svého bydliště nemají dostupnou asistenční službu.

3.2.3. Zaměstnanost
V prvé řadě byl zrušen institut chráněné dílny, který je nyní zahrnut pod
pojmem chráněné pracovní místo. MPSV argumentuje zjednodušením
a zpřehledněním systému, neboť chráněná dílna je v podstatě totéž co
chráněné pracovní místo.

Jedna z výtek se týká posuzování počtu životních potřeb, u kterých
dotyčný potřebuje asistenci (v případě I. stupně jsou to pro osoby starší
18 let tři až čtyři životní potřeby) – argument proti tomuto systému
stojí na logice věci, že jedná-li se o základní životní potřeby, mají být
samostatně naplňovány všechny, ne jen některé. Další argument potom
namítá, že 10 kategorií je jednoduše málo.
Co přinese výsledek v praxi je nutné posoudit až s odstupem času,
ovšem již nyní je možné celou situaci sledovat a vyhodnocovat
z vlastního úhlu pohledu a v případě nespokojenosti se obrátit
na některou ze sociálních poraden. Kvalitní poradenství
poskytuje například sdružení Život90, které sídlí v Praze, ale je
možné jej kontaktovat také telefonicky (elektronický kontakt:
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Dále došlo k omezením v příspěvku na podporu zaměstnávání OZP.
Podpora zaměstnavateli nyní činí 75 % vynaložených mzdových prostředků měsíčně, nejvýše však 8 000 Kč. Tuto částku je možné navýšit
o maximálně 2 000 Kč při splnění kvóty poskytování chráněného
pracovního místa po dobu 12 měsíců.
Nově byl také zaveden strop částečné úhradě provozních nákladů
chráněného pracovního místa na 48 000 ročně. Dále byla zavedena
spoluúčast zaměstnavatele na vynaložených mzdových nákladech při
zaměstnávání více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením
s cílem zamezit zneužívání tohoto příspěvku.
V oblasti nezaměstnanosti došlo také k několika zásadním změnám.
V prvé řadě bylo zkráceno rozhodné období, ve kterém musí uchazeč
o zaměstnání získat 12 a více měsíců důchodového pojištění, ze 3 let
na 2 roky. To tedy znamená, že se zkracuje období, ve kterém musí
být člověk pracovně aktivní (resp. ve kterém ze své mzdy odvádí

důchodové pojištění), aby měl nárok na podporu v nezaměstnanosti. Stejně tak se mění podmínky pro vstup do evidence uchazečů
o zaměstnaní. Přehledně jsou výše uvedené změny popsané zde:
http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/5#1.0.
Výše podpory ani délka podpůrčí doby se nemění. Nově se zavádí
zvolená rekvalifikace, která umožňuje uchazeči dle vlastního uvážení
zvolit rekvalifikační kurz i zařízení, ve kterém bude rekvalifikace
probíhat. Podmínkou je však akreditace daného zařízení a maximální výše podpory v rekvalifikaci (tj. částky, kterou stát za rekvalifikaci za daného uchazeče zaplatí – při překročení této částky doplácí
uchazeč rozdíl mezi ní a celkovou částkou za rekvalifikaci).
Nově se zavádí také programová spolupráce mezi Úřadem práce a agenturami práce. Na základě tzv. akčního plánu (do kterého však zřejmě
stále budou mít lidé v předdůchodovém věku ztížený přístup oproti např.
absolventům) může být uchazeč zařazen do programu sdíleného zprostředkování práce. Agentura práce získává v takovém případě příspěvky
za zprostředkování zaměstnání, což má mít za cíl zvýšení šance na získání
zaměstnání v individuálních případech.

3.4. Kde hledat informace
Dobrým rozcestníkem pro Vás může být server Helpnet (http://www.
helpnet.cz/seniori/univerzity-tretiho-veku), stejně jako webové stránky
Ministerstva práce a sociálních věcí (http://portal.mpsv.cz/). Radu
dostanete také na kontaktním pracovišti krajské pobočky úřadu
práce (mapa zde: http://portal.mpsv.cz/upcr) nebo na kontaktním pracovišti České správy sociálního zabezpečení (http://www.cssz.cz/cz/
kontakty), stejně jako v občanské poradně v blízkosti Vašeho bydliště
(http://www.obcanskeporadny.cz/component/option,com_poradny/Itemid,8/
view,poradny/).
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4.
Problematika
zaměstnanosti osob
starších 50 let
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4.1. Obecně
Populace ve většině vyspělých evropských zemích (ale také ve zbytku
vyspělého světa) bude v příštích 40 letech stárnout. To je výsledkem
několika faktorů. Především se významně zvyšuje průměrná délka
dožití a životní úroveň (zejména v západní a střední Evropě), zároveň
se snižuje porodnost, která již nyní vykazuje v některých oblastech
hodnoty pod hranicí reprodukce.
Očekávaným výsledkem je tedy významný pokles osob v produktivním
věku (15–64 let) a nárůst osob v důchodovém věku (Muenz 2007).
Z ekonomického pohledu je tento scénář tedy jasnou hrozbou. Mezi
varianty efektivního řešení této situace patří zvyšování účasti doposud
marginálních skupin na pracovním trhu, prodlužování produktivního
věku (tj. věku odchodu do důchodu) a pracovní migrace (Muenz 2007).
Tato část se věnuje osobám starším 50 let, a to především z hlediska
pracovního trhu, podpory v nezaměstnanosti, důchodového pojištění
a celoživotního vzdělávání. Pro tyto účely budeme používat slovní spojení starší pracovník. Myslí se tím zde zejména skupina osob ve věku
50–65 let, kterých se nejvíce týkají problémy spojené se zaměstnáváním v předdůchodovém věku a krátce po jeho počátku.

4.2. Současnost v ČR
V současnosti v ČR neexistuje mnoho nástrojů, které by zaměstnaneckou politiku osob 50+ aktivně a systematicky protěžovaly. Kvóta
50 % zaměstnanosti stanovená Lisabonskou strategií pro rok 2010
se jeví spíše jako teoretický ukazatel budoucího vývoje než jako
závazná kvóta, neboť kromě zvyšování věku odchodu do důchodu
a stanovení kvót pro naplňování rekvalifikačních kurzů v rámci
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aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) vlastně český stát nepodniká
žádné jiné konkrétní kroky.
Samotné kvóty se navíc ukazují jako nedostačující, neboť chybí další
podpůrné a motivační mechanismy. Navíc samotná APZ není pro
osoby 50+ ze zákona povinná, narozdíl od osob mladších 25 let (resp.
absolventů), které jsou stejně ohroženou skupinou zaměstnaneckého
trhu. Se sociální reformou 2012 se sice objevila tzv. zvolená rekvalifikace (viz Kapitola 3.2.3), ovšem není patrné, jakým způsobem může
pomoci osobám v předdůchodovém věku. Hlavní problém celé APZ
je totiž její zaměření na produktivitu.
Řečeno jinými slovy, stěžejním cílem APZ je poskytovat zaměstnání
perspektivním uchazečům o zaměstnání, kteří jsou současnými
poměry na pracovním trhu jednoznačně definováni jako mladí,
vzdělaní a flexibilní. Z určitého úhlu pohledu to dává smysl, neboť
stát si nemůže dovolit vynakládat prostředky tam, kde nemá jistotu
návratnosti své investice, ovšem na druhou stranu (a jak již možná
z předešlých odstavců vyplývá), širší podpora osob starších 50 let je
jednoznačně na místě.
Koneckonců v severozápadních zemích EU (Nizozemsko, Německo,
Dánsko) je toto již poměrně tradiční záležitostí. Vždyť i samotné
strategické dokumenty naší republiky tuto potřebu jednoznačně
vyzdvihují (např. Národní program přípravy na stárnutí na období let
2008–2012 dostupný zde: http://www.mpsv.cz/cs/5045). Je však zároveň patrné, že situace se nezmění mávnutím kouzelného proutku. Je
potřeba mnoho dílčích změn a především koordinace mnoha oblastí.
Jak zaměstnavatelé, tak stát, tak samotní zaměstnanci musí být motivováni a připraveni učinit konkrétní kroky.
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4.3. Celoživotní vzdělávání
Vzdělávání je v současné době obecně velmi aktuální tématikou. V kontextu pracovního trhu je to však téma stěžejní. Často zmiňovanou překážkou v zaměstnávání starších pracovníků je totiž nedostatečnost či
neaktuálnost jejich vzdělávání, nebo neochota se dále vzdělávat.
Právě další vzdělávání je přitom základním mechanismem pro zvyšování konkurenceschopnosti starších zaměstnanců. Přestože si česká
odborná veřejnost uvědomuje důležitost celoživotního vzdělávání pro
řešení problémů spojených se stárnutím budoucí populace, má ČR
v porovnání se zbytkem vyspělé Evropy v této oblasti veliké mezery.
V podstatě zde neexistuje komplexní systém celoživotního vzdělávání, systémová motivace jednotlivců i podniků je nedostatečná
a neúčinná a zcela zde chybí legislativní nástroje daňového typu.
Je třeba si uvědomit, že současní zaměstnanci starší 50 let tímto
deficitem významně trpí, neboť jejich veliká část nebyla motivována
k aktualizaci své profesní kvalifikace, a proto jsou na dnešním trhu
práce často hodnoceni jako málo kvalifikování. To se týká zejména
oblasti jazykové a počítačové (ICT) gramotnosti, stejně jako návyku
se v pokročilém věku dále vzdělávat.

4.4. Úroveň vzdělání
Podle dat ČSÚ z roku 2010 (ČSÚ 2010b) je patrné, že Česká republika patří v rámci EU mezi země s nejnižším podílem vysokoškolsky
vzdělaných osob. Přitom má zároveň nejvyšší podíl osob s alespoň
středním vzděláním (s maturitou nebo výučním listem). Zatímco
podíl osob ve věku 20–24, kteří studují nebo již dosáhli vysokoškolského titulu, je srovnatelný s ostatními členskými státy EU,
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v kategorii 25–59 let je na tom ČR o poznání hůře.6 To platí i pro
věkové skupiny 30–347 a 35–398 let. Zároveň však podle dat ČSÚ
z roku 2008 bylo v kategorii 60+ nejméně vysokoškolsky vzdělaných
osob (Bočková & kol. 2010).
Obecně platí, že čím vyšší vzdělání, tím vyšší zaměstnanost. To platí
i pro vysokoškolsky vzdělané osoby 50+, které v roce 2009 vykazovaly o 15 % vyšší zaměstnanost než lidé se středoškolským vzděláním
s maturitou ze stejné věkové skupiny (Bočková & kol. 2010).
Dosažené vzdělání (stejně jako další vzdělávání) patří k zásadním
determinantům úspěšnosti na pracovním trhu u osob 50+. Ruku
v ruce s dosaženým vzděláním jde také počítačová gramotnost pracovníků starších 50+, neboť vedle vzdělání obecně jsou ICT schopnosti dalším významným determinantem konkurenceschopnosti
na pracovním trhu. Z dat ČSÚ vyplývá, že se situace zlepšuje, přesto
ČR spadá v elektronické gramotnosti svých obyvatel pod průměr
EU. V roce 2003 využívalo internet 11 % osob starých 55–64 let,
v roce 2006 to bylo již 21 % a v roce 2009 toto číslo vzrostlo na 36 %
(Bočková & kol. 2010).
Z výše uvedených čísel je patrné, že v ČR není úroveň celoživotního
vzdělávání oproti zbytku EU dostatečně rozvinutá. Navíc v roce
2010 si svoji kvalifikaci zvyšovalo pouze 7,5 % všech osob ve věku
25–64 let, zatímco v rámci EU27 to bylo 9,1 % (Eurostat 2011).
Zde je také podstatné připomenout obecný trend, že nejvyšší podíl
6 Ukončené VŠ vzdělání mělo v roce 2009 v ČR pouze 16,5 %,zatímco v EU27 to bylo
průměrně více než 25 %.
7		18% podíl osob s VŠ vzděláním v ČR na konci roku 2009 oproti 32,6% v EU27.
8 15,9 % jako součet všech účastníků i absolventů terciárního vzdělávání na počátku
roku 2010.
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na dalším vzdělávání mají lidé, kteří již absolvovali terciární vzdělávání, tj. lidé vysokoškolsky vzdělaní.
Lidé ve středním věku u nás nejčastěji disponují středním vzděláním
a právě oni by tak mohli z dalšího vzdělávání těžit nejvíce. To se však
zatím neděje. Přitom právě nejpočetnější skupina osob 30–40 let bude
v příštích dvou desítkách let majoritně ovlivňovat ekonomickou aktivitu v ČR (ČSÚ 2010b).
České republice tak hrozí, že v oblasti pracovního trhu bude mít málo
početnou skupinu mladých lidí s vysokým podílem těch vysokoškolsky
vzdělaných a zároveň velmi početnou skupinu lidí středního věku s velmi
nízkým zastoupením absolventů VŠ. Proto je také ve strategii MŠMT
další vzdělávání zahrnuto jako prioritní oblast budoucích opatření.

4.5. Obecné charakteristiky starších pracovníků
Obecně jsou starším pracovníkům přisuzovány kvality jako dlouholetá životní a pracovní zkušenost, vyšší zodpovědnost a loajalita
k zaměstnavateli, vyrovnanější rozhodování, zodpovědnost a větší
časová flexibilita (Kotíková, Remr a kol. 2007), ale také hodnoty jako
nadhled a důvěryhodnost (STEM 2006).
Toto jsou vlastnosti, které jsou typické pro skupinu 50+. Jejich životní
zkušenost jim umožňuje vyšší nadhled, bývají vyrovnanější ve stresových situacích, mají často teorií nenahraditelné zkušenosti z oboru
i jeho zákulisí.
Zároveň u nich platí, že jsou často materiálně zabezpečeni, mají stabilní rodinné vztahy a v případě žen je minimální pravděpodobnost
potřeby mateřské dovolené.
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Mezi nejčastěji zmiňovaná negativa potom patří zejména neschopnost učit se novým věcem, přizpůsobit se novým požadavkům, nižší
pracovní tempo (STEM 2006), nebo také častější zdravotní problémy, neochotu se dále vzdělávat, nižší fyzickou výkonnost, zatíženost stereotypy a zejména problémy spojené s hledáním nového
zaměstnání – neznalost poměrů a postupů, demotivace a nedůvěra
(Kotíková, Remr a kol. 2007).
Rozdíly mezi zaměstnavateli a zaměstnanci jsou zejména v přístupu k motivaci se dále vzdělávat a ke schopnostem se přizpůsobit.
Zaměstnavatelé vidí tyto nedostatky oproti zaměstnancům jako
závažnější, ačkoliv obě skupiny se v pojmenování kladů a záporů
v zásadě shodují. Zaměstnanci oproti zaměstnavatelům pociťují
diskriminaci při přijímání a propouštění v porovnání s mladšími
zaměstnanci (Kotíková, Remr a kol. 2007).

4.6. Mýty o starších pracovnících a jak
se s nimi vyrovnat
V průběhu předešlých kapitol se několikrát objevilo téma negativního přístupu k seniorům, tzv. ageismus. Tento negativní
společenský jev se vyskytuje ve velké míře také na pracovišti. Ani
zaměstnávání starších pracovníků se tedy neobejde bez předsudků,
které nejen že jsou často na hony vzdálené realitě a nespravedlivě
zobecňují, ale především mají velký podíl na celé problematice
zaměstnanosti, resp. nezaměstnanosti. V této části proto najdete
některé klasické mýty a argumenty, které je vyvracejí tak, jak
na problematiku nahlíží SSP, norská přední instituce v poradenství
o zaměstnanosti osob 50+ (SSP 2008).
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4.6.1. Opotřebovanost

4.6.2. Snížená mozková kapacita

Častým postojem zaměstnavatelů je argument (představa), že starší
pracovníci jsou unavení a ve špatném zdravotním stavu. Je pravdou, že
zdravotní stav některých lidí v produktivním věku může mít důsledkem různých okolností nepříznivý vliv na pracovní výkonnost, ovšem
nelze tvrdit, že to je obecné pravidlo. Zároveň je třeba si uvědomit, že
jak zdravotní stav tak pracovní výkonnost se odvíjí od mnoha faktorů,
které spolu vzájemně korelují a jedním z nich je povaha samotné práce.

Dalším omylem, který je možné často slyšet ze strany zaměstnavatelů
je, že starší pracovníci mají méně mozkové kapacity, a to má nepříznivý vliv na jejich pracovní výkon. Je pravdou, že se stoupajícím věkem
dochází k určitým neurologickým jevům, které mohou způsobit jisté
snížení reaktivity a zpomalení pracovního tempa. V některých případech můžeme mluvit také o faktickém úbytku některých kognitivních
schopností jako je rychlé řešení problémů, krátkodobá paměť, udržení
pozornosti nebo schopnost se učit.

Obojí je tedy velmi individuální a svoji úlohu zde hraje také zaměstnavatel a podmínky, které na pracovišti pro své zaměstnance vytvoří.
Nelze tedy kategoricky tvrdit, že všichni lidé starší 50 let jsou opotřebovaní a demotivovaní. Jak jejich zdravotní stav, tak motivace
k výkonu a výkon samotný jsou otázkou širokého spektra vlivů, mezi
které patří samotné zaměstnání.
Zároveň je třeba si připustit, že lékařská péče stejně jako kvalita života
se všeobecně rychle zlepšují, a proto dnešní senioři mají nejen celkově
lepší kondici, ale také zázemí a nástroje pro řešení případných komplikací, než kdy předtím.
Ačkoliv je nepříznivý zdravotní stav hlavní příčinou předčasného
odchodu do důchodu, ve světle předešlých vět jím nelze vysvětlit
nárůst této formy ukončení pracovního života. Důvodem jsou tedy
jiné faktory, než zdraví samo o sobě. Výkon na pracovišti tudíž není
přímo úměrný zdravotnímu stavu a ten sám o sobě staví výkonu
zásadní překážky jen v individuálních případech. Problematika
výkonu na pracovišti je spíše komplexní záležitostí, kterou ovlivňuje
mnoho faktorů.
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Všechny tyto jevy však rozhodně nejsou doménou osob starých 50–64
let, nýbrž se ve větší míře vyskytují až v pozdějším věku. Pak je možné
hovořit o určité rigiditě v postojích, ulpívání na zaběhlých stereotypech a jakési reaktivní ustrnulosti, které mohou navenek vypadat jako
právě zmiňovaná snížená mozková kapacita či nedostatečná flexibilita.
Zároveň je třeba zmínit, že ačkoliv může již v předdůchodovém věku
docházet k úbytkům kognitivních schopností, v pracovním prostředí
(ale nejen tam) jsou kompenzovány jinými kvalitami – např. životní
zkušeností a nadhledem. Ve stáří mají lidé více životní zkušenosti a tím
pádem větší portfolio osvědčených postupů, jak řešit určité situace,
čehož úspěšně využívají v praxi a jsou za to také kladně hodnoceni.

4.6.3. Učení
Jedním z nejčastějších argumentů proti zaměstnávání starších pracovníků je ten, že starší lidé se hůře učí. Toto je skutečnost, která je
neurologicky podmíněná a bezesporu k ní dochází, ovšem za určitých
okolností a spíše v pozdějším věku než na konci toho produktivního.
Navíc je možné jí oddálit procvičováním.
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Ačkoliv se stářím klesá přirozená schopnost si pamatovat detaily, v případě starších pracovníků je toto kompenzováno zvýšenou schopností
nadhledu (tj. celistvého pohledu na problém) a efektivnějším nakládání s informacemi. Schopnost se učit byla v některých terénních
výzkumech u starší skupiny zaměstnanců stejná jako u té mladší.

4.6.4. Přizpůsobivost
Snížená schopnost přizpůsobit se měnícím se podmínkám na pracovišti je v zásadě nejčastějším negativem, které zaměstnavatelé
připisují svým starším zaměstnancům a argumentují tak proti jejich
zaměstnávání. Ve stáří existuje riziko jisté názorové ustrnulosti,
která může být způsobena zvyšující se nejistotou v sebe sama a hromaděním životních problémů.
Jistým způsobem je to přirozený projev psychologického aspektu
stárnutí, kdy se člověk snaží vyrovnat s výzvou přijetí vlastní existence v celistvém kontextu její minulosti, současnosti a budoucnosti.
S poklesem výkonnosti je pak ulpívání na stereotypech a neochota
přijímat nové věci přirozeným východiskem.
Existují také další psychologické potřeby spojené se stárnutím, které s touto
tzv. ustrnulostí rovněž přímo souvisí. Je to především zvýšená potřeba
jistoty, bezpečí a sounáležitosti, které při nenaplnění mohou jednotlivce
motivovat hledat ztrácející se jistoty v minulosti a jejích stereotypech.
Zaměstnavatel by takové skutečnosti měl respektovat a pracovat
s nimi – vytvářet bezpečné a důvěrné prostředí na pracovišti je prvním
krokem, dalším krokem pak může být zapojování starších zaměstnanců do procesu rozhodování. Především by však zaměstnavatel měl
tyto inovace umět dobře ospravedlnit a klást na ně dostatečný důraz.

Rozdíl mezi mladými a staršími zaměstnanci může být spíše v přístupu těch starších k novým informacím a v jejich postoji k sobě
samým – mohou mít pocit, že jsou na nové věci moc staří, oproti mladým a energickým kolegům se mohou cítit méněcenní a nemusí jim ani
vyhovovat moderní učební metody. To mohou být příčiny, které jim
v učení brání a je potřeba je brát v potaz, nikoliv s nimi argumentovat.
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Opět se zde ale bavíme o životní etapě na hranici důchodového věku,
nikoliv o celé skupině osob 50+. Tyto jevy se tedy týkají spíše osob,
které se rychle blíží hranici důchodového věku a mohou tak být tímto
významným momentem ve svém životě ještě více negativně ovlivněni
v suverenitě a sebevědomí.

37

4.6.4. Výkonnost
Častým mínusem připisovaným starším pracovníkům je také jejich
nízká, resp. nižší výkonnost. S věkem může pracovní výkon klesat,
ovšem velice záleží na typu práce a opět ani v tomto případě nelze
zobecňovat. Ve fyzicky náročných profesích je pochopitelné, že stáří
může být významným limitem, ovšem v jiných oblastech, kde hraje
hlavní roli znalostní a zkušenostní základ, má vyšší věk naopak
výhodu. Zároveň je nutné zdůraznit, že pokles výkonu na jedné
konkrétní pracovní pozici nebo u konkrétní aktivity lze řešit změnou
pracovní náplně, případně jiným individuálním řešením, které vyjde
vstříc možnostem a limitům daného jednotlivce. Udržení si stávající
pracovní síly bude v budoucnu aktuální možná více než kdy předtím, protože mladých a čerstvých mozků a rukou bude méně a bude
potřeba umět zapojit především ty „starší.“

4.6.5. Předčasný důchod
Významným momentem v zaměstnávání starších pracovníků je
předčasný důchod, který patří k častým řešením dlouhodobé nezaměstnanosti u starších lidí. Tato tzv. exit strategie má své kořeny
v negativitě sociálního statusu nezaměstnaný – důchodce je oproti
nezaměstnanému v ochranném pásmu společenské legitimity. Stejně
jako dlouhodobá nezaměstnanost hrají v předčasném penzionování
také faktory jako zdravotní stav a snížená pracovní schopnost, únava,
potřeba odpočinku a zvolnění, velmi často také rodina.
Výzkumy však ukazují, že zaměstnanci jsou ochotni setrvat v pracovním
poměru v případě změny režimu a výhod, jako je delší dovolená, flexibilnější pracovní náplň a pracovní časy apod. To, že se člověk na prahu
důchodového věku cítí unavený a potřebuje více času na sebe a svou
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rodinu, je přirozené a neznamená to, že takový člověk ztratil pro svého
zaměstnavatele a jeho společnost hodnotu a že bude prostě nahrazen.
Stejně tak to neznamená, že on sám musí chtít zaměstnání prostě ukončit.
V programovém prohlášení vlády o přípravě ČR na stárnutí populace (MPSV 2002) se píše, že mezi pracovním životem a odchodem
do důchodu by měl být vytvořen flexibilnější tranzitivní prostor, tj. že
odchod do důchodu by měl být pozvolnější. K naplnění tohoto kroku
může přispět právě flexibilita zaměstnavatele a jeho schopnosti individuálně vyjít danému zaměstnanci vstříc, ale také motivace daného
zaměstnavatele toto činit.

4.6.6. Co z toho plyne?
Výše jsou popsané typické předsudky, se kterými se můžete setkat
na pracovišti, a to jak v průběhu vykonávání zaměstnání, tak při jeho
hledání. Důležité je především vědět o jejich existenci. Tento manuál
Vám nemůže nabídnout kompletní přehled právních nástrojů, jak se
v konkrétních případech bránit, od toho jsou zde občanské poradny,
ovšem když Vy sami budete znát svá práva a především sebe samotné,
otevíráte si dveře do důstojnější budoucnosti.
Je jen na Vás, jak konkrétně zakročíte, setkáte-li se s nějakým příkořím. Mějte na paměti, že Vaše cena nezávisí na tom, co si myslí
zaměstnavatel, ale jak Vy sami ji vnímáte a dokážete ji prodat.
Je prokázané, že nic z výše uvedeného neplatí absolutně, a proto
nemějte pocit, že když se Vám blíží odchod do důchodu, znamená to,
že se nedokážete naučit novým věcem a že Vás tak mají ostatní také
vnímat. To je princip, se kterým máte možnost o své postavení dále
bojovat. Bez něj to půjde jen těžko.
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4.7. Jak se k tomu postavit?
Jak je patrné, postavení lidí starších 50 let není na pracovním trhu
v současné době příliš příznivé. Bude ještě nějakou dobu trvat, než se
to změní, ačkoliv některé kroky k lepšímu jsou vidět již nyní. To je
potřeba brát jako fakt a pracovat s ním konstruktivně. V prvé řadě je
podstatné nepropadnout skepsi pod tlakem z okolí.
To se týká jak předsudků, tak například nezájmu ze strany zaměstnavatelů i širšího okolí. Rezignace v dlouhodobém měřítku nepřináší ovoce,
ačkoliv je jasné, že k ní mohou často existovat přesvědčivé důvody.
Ať už se Vaše situace týká negativního přístupu zaměstnavatele / ostatních zaměstnanců / kolegů / kohokoliv jiného z pracovního prostředí
k Vaší osobě, nebo ztráty zaměstnání a problému najít nové, popřípadě
Vaší vlastní nespokojenosti se současným stavem, vždy máte možnost
něco konat ve vlastní prospěch. Přijmout degradující stanovisko je
často nejjednodušší, ovšem konstruktivnější je nahlížet nepříznivou
situaci jako nulový bod, ze kterého vede cesta jedině vzhůru.

V krajním případě se můžete obrátit na některý ze zaměstnaneckých
odborů. V případě hledání zaměstnání je možné se pokusit o zařazení
do programu APZ a získat nárok na individuální přístup, což by mělo
Vaše vyhlídky na získání nového zaměstnání zvýšit. Výhodné může
také být využít nové formy rekvalifikace – sdílené zprostředkování
práce (viz Kapitola 3.2.3 ).
Ať už se ve Vašem případě jedná o rekvalifikaci, nebo další vzdělávání, podstatné je mít na paměti, že věk není rozhodujícím faktorem
ve schopnosti se učit, účinně zpracovávat informace nebo se správně
rozhodovat. Možná to jde s věkem hůře, ale neznamená to, že po překročení určité věkové hranice tyto Vaše schopnosti dočista zmizí.
Není ani pravdou, že to bude stát příliš mnoho energie a že to za to
vlastně ani nestojí. Pokud si chcete své zaměstnání udržet, nebo si najít
nové, vzdělávání by mělo být prvním krokem. A co nevyužijete nyní,
můžete využít později. Jak naznačuje druhá kapitola, aktivní přístup
se vyplácí. Stejně tak má ale také positivní vliv na Vaši psychiku.
O tom a také o dalších souvislostech aktivního přístupu se zdravím
pojednává další kapitola.

Z této kapitoly by mělo vyplynout, že zásadním momentem v oblasti
zaměstnanosti je vzdělání. Vaše životní zkušenosti s přibývajícím
věkem hrají zásadní roli, ale nemůžete se spoléhat, že s nimi o svých
kvalitách přesvědčíte každého. Může se Vám dokonce stát, že někoho
nebudou ani zajímat.
Proto je potřeba nenechat nic náhodě a své vzdělání aktualizovat. Ať už u svého zaměstnavatele, nebo na nejbližší univerzitě,
popřípadě jiné vzdělávací instituci o které víte (pokud o žádné
nevíte, zkuste hledat například zde: http://www.eu-dat.cz/,
http://www.skoleni-kurzy-educity.cz/, http://www.edumenu.cz/).
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5.
Zdravý životní styl
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5.1. Vymezení pojmu stáří
Zcela na počátku debaty o stáří je nutné si uvědomit, že stárnutí je přirozený a nezvratný biologický proces, který trvá od početí až po smrt
jednotlivce. V tomto smyslu tedy není nutné vymezovat žádné hranice
ani životní etapy, stárnutí se týká všech a stejným způsobem. Rozdíly
pak existují pouze ve formě a průběhu tohoto procesu. Přitom jasně
stanovit hranici stáří a určit, že po jejím překročení se člověk stává
starým, je přinejmenším složité.

Vrátíme-li se k otázce, kdy se člověk stává starým, můžeme k jejímu
zodpovězení uplatnit několik přístupů. Vzhledem k výše uvedenému
a různorodosti stáří se obvykle rozlišují tři klasifikace stáří: sociální,
kalendářní a biologické. Poslední zmiňovanou klasifikaci zde však
nebudeme rozvádět, neboť se ukazuje, že nemá žádný praktický
smysl (Kalvach a kol. 2004:48). Použijeme zde proto méně častou, leč
funkční kategorii psychologické stáří.
•

Ze sociálního úhlu pohledu lze obecně říci, že člověk je starý
ve chvíli, kdy je za starého považován ostatními členy společnosti
(Langmeier a Krejčířová: 185). Tento pohled chápe stáří jako
změnu životního stylu spojenou s odchodem do důchodu, ztrátou
životního partnera či změnou bydlení důsledkem nesoběstačnosti
(ústavní péče) a nesoběstačností samotnou. S tím se pojí také
změna sociálních rolí a statusu. Sociální stáří můžeme obecně
rozdělit na první a druhý věk, tj. období vzdělávání se a produktivity, a na věk třetí a čtvrtý, který se nese ve znamení zklidnění
životního tempa (Kalvach a kol. 2004: 47).

•

Kalendářní stáří je naopak pojem, který nahlíží na věk z pohledu
dosažení určitého, společenským konsensem stanoveného, věku.
Hranice tohoto věku se s postupem času mění a závisí na faktorech jako jsou průměrná délka života a rozložení obyvatelstva daného místa dle věku. Obecně tedy bývá za počátek stáří
považována hranice 65 let, přičemž z lékařského hlediska se
počítá s nástupem samotného stáří kolem 75. roku života. Interindividuální rozdíly jsou ovšem v tomto období velmi výrazné, a to
důsledkem již zmiňované jedinečnosti v této věkové kategorii lidí.
Od 60. let minulého století se také používá dělení na mladé seniory
(65–74 let), staré seniory (75–84 let) a velmi staré seniory (85 a více let)
(Kalvach a kol. 2004: 47).

Mezi hlavní charakteristiky stáří a procesu stárnutí totiž patří značné
individuální rozdíly závislé na aktuálním zdravotním a psychickém
stavu jednotlivce, jeho rodinném zázemí a dlouhodobých vztazích
uvnitř rodiny, vlastním sebepojetí a hodnotovém a postojovém vybavení, a především také na vývoji jeho života a životním stylu.
Obecně však lze říci, že stárnutí je série změn, která se specificky
projevuje na těle i na duši. Stáří proto můžeme chápat jako pozdní
fázi vývoje života člověka s řadou přirozených degenerativních
procesů, které se projevují poklesem výkonu určitých funkcí.
Dochází k výskytu a rozvoji chronických onemocnění charakteristických zejména polymorbiditou (souběh několika onemocnění), zhoršuje se smyslové vnímání, klesá celková pohyblivosti,
schopnost učení a regulace a artikulace emocí, mění se struktura
a funkčnost paměti, snižuje se kognitivní výkon a nakonec také
celková soběstačnost.
Změn, které stáří přináší, je hodně a jejich důsledky mají různou
povahu. Ve finále však vždy vedou ke změnám životního stylu, přístupu k životu, potřebám a očekáváním.
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Pojmem psychologické stáří můžeme rozumět přístup ke stáří z hlediska jednotlivce a psychologických změn jeho vnímání, myšlení,
prožívání a chování. Jedná se především o změny v oblasti poznávacích procesů (pokles aktivační úrovně, smyslového vnímání a s tím
spojené orientace, paměťových kompetencí a učení, intelektových
schopností), regulačních procesů (labilnější emoční prožívání
a reaktivita, pokles aktivní vůle a naopak zbytnění vůle pasivní
v podobě zarputilosti a často nesmyslného ulpívání), ale také změn
osobnosti (puntičkářství, opatrnost, nerozhodnost, úzkostnost,
nespokojenost, egocentrismus, prohloubená introverze či vztahovačnost). V pozdních fázích životního cyklu pak můžeme hovořit
o změnách v psychice člověka, které souvisejí především s prohlubováním závažnosti některých chronických onemocnění, celkovým
poklesem výkonu organismu, nesoběstačností a tím související změnou způsobu života, a v neposlední řadě také s přípravou na smrt.

slovy, aktivní lidé žijí déle, bývají zdravější a spokojenější. Zajímavý
experiment, který tuto všeobecně platnou hypotézu potvrzuje, provedl švédský lékař a výzkumník Bengt B. Arnetz a jeho kolektiv
(1983). V jejich experimentu participovalo 60 seniorů z domova
pro seniory různého pohlaví a věku, kteří byli náhodně rozděleni
na dvě skupiny. Jedna skupina byla aktivně zapojena do programu,
který sestával ze společenských aktivit, společných výletů, různých
kroužků a také terapie zaměřené na jejich aktivizaci. Druhá, kontrolní skupina byla ponechána v dosavadním režimu. Výsledky
potvrdily, že experimentální skupina si v období po třech a šesti
měsících po intervenci vedla daleko lépe než kontrolní skupina
ve všech měřených oblastech (produkce různých hormonů, vlastní
aktivita, interakce mezi seniory navzájem a s personálem a velmi
zajímavě také fyzická výška, která se u experimentální skupiny
zvýšila – tj. napřímil se postoj).

Toto jsou tedy uznávané způsoby, jak fenomén stáří vůbec uchopit.
Dále se v této kapitole budeme věnovat tomu, co je možné udělat
pro to, abyste tuto pozdní životní etapu prožívali spokojeně, vitálně
a s optimismem.

Tyto výsledky mohou být vysvětleny také skutečností, že sociální síť
daného člověka poskytuje oporu, která mu pomáhá zvládat stresové
situace, což pobyt např. v lůžkovém zařízení nebo v izolaci v domácnosti bezesporu představuje (Šolcová & Kebza 1999). Proto Vám
jednoduše radíme, buďte aktivní!

•

5.2. Aktivní přístup
Každý z nás si jistě alespoň jednou vyzkoušel, jaké to je být unavený
z „nicnedělání“. „Nicnedělání“ nás uvádí do stavu pasivity a útlumu,
který bývá charakteristický také nedobrým pocitem z promrhaného
času. A jak víme, nálada, nebo odborněji emoční naladění má
na psychiku člověka významný vliv.
Výzkumy navíc ukazují, že pasivní lidé bývají oproti těm aktivním
celkově méně spokojení, fyzicky zdatní a psychicky odolní. Jinými
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Aby byl člověk aktivní, nemusí každý den stihnout celou řadu věcí
a od rána do večera se nezastavit. Myslí se tím spíše celkový životní
postoj a způsob přemýšlení.
Být aktivní znamená být v prvé řadě positivní, otevřený novým věcem
a nebát se jít jim vstříc. Být aktivní také znamená smysluplně využívat svůj volný čas, dbát o své zdraví (při nejmenším pravidelným
pohybem) a udržovat svou mysl bystrou. Být aktivní také znamená
rozšiřovat své obzory a podělit se o to s ostatními (např. udržovat
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společenský kontakt a rozvíjet své zájmy). Ovšem všeho s mírou – být
aktivní neznamená zanedbávat odpočinek. Vnímat své tělo, jeho
potřeby a rezervy je základ zdraví, a proto je potřeba dbát i na kvalitní
spánek a odpočinek.
Aktivní přístup Vám umožní vidět svět veselejšíma očima, poznávat nové
lidi a zdolávat nové výzvy. Zjistíte, že Vám věci budou připadat snadnější
a budete se cítit lépe. A jestli si myslíte, že už na to nemáte věk, jste na omylu.
Obecně platí, že nikdy není pozdě, a v tomto případě to platí dvojnásob. Možná si říkáte, že „být aktivní“ je prázdná fráze. Proto se
budeme v následujících kapitolách věnovat jednotlivým okruhům
témat, která k aktivnímu životu patří.

5.3.1 Hýbejte se
Přiměřená fyzická aktivita snižuje pravděpodobnost výskytu řady
chronických a degenerativních onemocnění, posilují kardiovaskulární systém, metabolismus i svalstvo. Je také prokázáno, že
pravidelná fyzická aktivita má positivní vliv na psychiku člověka,
snižuje pravděpodobnost výskytu úzkostí a podporuje celkovou
psychickou odolnost.
•

Procházky, jízda na kole nebo na běžkách, jsou aktivity, které
může vykonávat každý sám nebo s přáteli či rodinou, nezávisle
na dostupných službách. Důležitá je samozřejmě infrastruktura
urbanizovaných oblastí ve smyslu dostatečného množství cyklostezek, běžeckých tras a pěších cest, jejich bezpečnost a značení, ale
také jejich návaznost na zájmové destinace jako kulturní centra,
obchodní domy nebo přírodní plochy. Dnešní doba již mnoho
z výše uvedeného běžně nabízí, a proto nezbývá než si v okolí svého
bydliště nějakou příjemnou trasu vyhledat a vyrazit ven. Procházet
se ale můžete také kdekoliv jinde, kde to máte rádi, nepotřebujete
k tomu vyznačenou trasu. Pokud nevíte, jak hledat, podívejte
se například sem: http://www.cyklotrasy.cz/encyklopedie/objekty1.
phtml?id=115042. Organizované procházky nabízí také společnost
Senior Help (http://www.senior-help.cz/clanky/poskytovane-sluzby/
individualni-spolecenske-sluzby-pro-1-2-osoby/).

•

Cvičení, které můžete provozovat pod odborným vedením
na úrovni různých poskytovatelů od neziskových organizací, přes
soukromé firmy až po obce a města, ale také v jednoduché formě
sami doma. V rámci univerzit třetího věku se například můžeme
setkat s kurzy kondičního cvičení pro seniory, které umožňují
cvičit doma a bez vedení. Zajímavé tipy najdete například

5.3. Volný čas
Důchodový věk má jednu krásnou charakteristiku – více volného
času. Ačkoliv to v mnoha případech bývá velkou hrozbou a nakonec
i problémem, je to ve své podstatě krásná věc, mít na sebe čas. Mnoho
lidí se bojí, že ho nebudou umět využít a často to také ani nezvládnou,
spoustu jiných zase vůbec nedokáže najít jeho smysluplné (tj. subjektivně naplňující) využití a jejich životní tempo se pak rapidně snižuje.
To však není nic neobvyklého. Řada psychologů upozorňuje, že právě
odchod do důchodu je jednou z největších výzev stáří.
Hlavním důvodem je náhlá změna denního režimu, která je charakteristická nedostatkem náplně. Jinak řečeno, je běžné, že při odchodu
ze zaměstnání se nahromadí volný čas, který je těžké zaplnit. Mnoho
lidí se však s touto výzvou nedokáže vypořádat, protože se nechají
svést nicneděláním, zůstanou pasivní. Vy však chcete svůj volný čas
prožívat naplno, a proto čtete tyto řádky.
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na této stránce: http://cvicime.cz/ , nebo v knize Pohyb ve stáří je
šancí od Miloše Matouše a dalších (viz seznam použité literatury).
Je dobré prohledat internet, obohatit se o zkušenosti přátel nebo si
přečíst knížku. Velmi populární a efektivní je také indický druh
meditace Jóga, která Vám příjemnou formou pomůže propojit mysl
a tělo. Nebojte se po ránu také trochu rozhýbat několika jednoduchými cviky a také pracovat s dechem. Dobré tipy, jak na to, najdete
v knize Jak zůstat fit ve stáří od Adama Roslawskiho (viz seznam
použité literatury). Skutečně odbornou radu šitou na Vaší míru však
nejlépe dostanete v rehabilitačním centru některé z nemocnic nebo
v soukromé ordinaci, popřípadě u fyzioterapeuta.

Nedostatkem fyzické aktivity dochází k úbytku svalové hmoty, a to
má vliv na celkovou pohyblivost člověka. Nepohyblivostí se člověk
dostává do sociální izolace, a to pak dále negativně ovlivňuje jeho
zdravotní stav. Nedostatek fyzické aktivity je také jedním z hlavních
zdrojů obesity. Fyzická aktivita však musí být přiměřená a musí odpovídat možnostem a limitům daného jednotlivce. V opačném případě
hrozí například u netrénovaných osob riziko oxygenačního stresu,
který může vést k chronickým zánětům a akutnímu poškození svalů
(Kalvach a kol. 2004).

•

Plavání je nejkomplexnější forma pohybové aktivity, která příznivě
ovlivňuje funkci celého těla. Stejně jako u cvičení se jedná o velmi
dostupnou aktivitu, kterou můžete najít opět pod záštitou různých
organizací, firem i měst. Pořádají se specializované plavecké kurzy
pro seniory stejně jako rehabilitační kurzy plavání nebo pouhé
zvýhodněné hodiny plávání pro seniory ve veřejných bazénech.

•

Práce na zahradě je tradiční činností, která oproti jiným aktivitám
má tu výhodu, že po sobě zanechává hmatatelný výsledek a oproti
jiným činnostem tak poskytuje také duchovní naplnění.

Jak jste viděli výše, příliš mnoho volného času může být také hrozbou
úpadku. U člověka, který není motivován podávat psychický výkon
může snadno dojít k celkovému poklesu mentální aktivity. To je pro
lidi v důchodu (obzvláště na jeho počátku) poměrně typické a je dobré
se tomu vyhnout, protože jak jsme si ukázali výše, pasivita nikomu
neprospívá. Navíc s přibývajícím věkem se v závislosti na výskytu
a průběhu chronických a degenerativních onemocnění také více či
méně projevují změny osobnosti a poznávacích a regulačních procesů.

•
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Různá kulturní činnost jako například taneční kurzy, plesy nebo tematická setkání jsou opět aktivity, které je možné provozovat na úrovni
klubů a pobytových zařízení, ale též z iniciativy občanských sdružení,
zájmových celků nebo jednotlivců. Zejména taneční kurzy jsou činností, která je mezi seniory velmi populární, protože kombinuje zábavnou a nenásilnou formu pohybu s hudbou a je to také společenská
událost. Zkuste prohledat tento web, kde kromě nabídky zájmových
aktivit najdete také jiné užitečné odkazy: http://www.svetsenioru.cz/.

5.3.2. Trénujte svůj mozek.

Důsledkem je například neuroticizmus, emoční labilita, snížení aktivační úrovně a reaktivity, problémy s udržením pozornosti, poruchy
paměti, klesající schopnost se rychle rozhodovat a obecně zvýšená
citlivost vůči změnám a novým informacím. Udržovacími cvičeními
a stimulací v přirozeném prostředí je však možné tyto procesy zpomalit. Stárneme všichni bez rozdílu, ovšem tempo si regulujeme sami.
Proto neotálejte a zaměstnejte svůj mozek, jak jen to jde.
Existuje celá řada cvičení paměti, pozornosti a celkové psychické
výkonnosti, které mají positivní výsledky. Některé tipy najdete

51

online, jiné v literatuře, s přáteli si je můžete vyzkoušet také v některém domově pro seniory či jiném podobném zařízení. Ze začátku
Vám však bohatě postačí ten nejpřirozenější způsob – četba. Přečtěte
si zajímavou knihu a podiskutujte o ní s někým blízkým. Při čtení se
Váš mozek tou nejpřirozenější formou celistvě procvičuje. Například
procvičujete obrazotvornost, když si psaný příběh představujete,
nebo trénujete paměť, když příběh vyprávíte někomu dalšímu. Jistě
máte nějaký více či méně odborný / profesní zájem, tak ho neváhejte
prohloubit četbou odborné literatury.
Naučíte se nová slovní spojení a možná budete muset i některé věci
pochopit. Vše je pro Vás ve smyslu cvičení mozku dobré. Knihovna se
může snadno stát Vaším útočištěm. Je tam živo, ale také dostatečný klid,
máte na výběr z mnoha titulů a jako senior máte v řadě knihoven celou
řadu slev. Navíc se cestou provětráte a zapojíte tak i zbytek těla. Jste-li
z Prahy, neváhejte využít služeb městské knihovny (www.mlp.cz).

V kapitole o zaměstnávání jste se také dočetli o významu vzdělávání.
V kontextu této kapitoly se k němu vrátíme ještě jednou a v trochu jiném
světle. Jestliže pro úspěch na pracovním trhu je vzdělávání nezbytné,
pro aktivní prožití stáří je minimálně vhodné. Zapište se do nějakého
kurzu, nebo na univerzitu a uvidíte, že v dalším vzdělávání najdete
zálibu. Online hledejte například zde: http://www.helpnet.cz/seniori/
univerzity-tretiho-veku .
V České republice existují tři modely vzdělávání seniorů:
•
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Kluby aktivního stárnutí, které nabízejí celou řadu zájmových
kroužků od zahrádkaření, přes divadlo až po tvůrčí psaní.

•

Akademie třetího věku a volného času, které jsou organizovány
pod záštitou různých organizací (Červený kříž, Domy kultury
apod.) tam, kde není k dispozici univerzita.

•

Univerzity třetího věku (U3V) patří mezi nejrozšířenější formu
vzdělávání seniorů u nás. Jedná se o studium různých aktuálních
témat na univerzitní úrovni přizpůsobené možnostem a potřebám
seniorů. Podmínkou bývá dosažení středoškolského vzdělání
a poplatek za účast v kurzu. Výstupem pak bývá osvědčení univerzity o absolvování kurzu.

V poslední době se také rozrůstají e-learningové formy univerzit třetího
věku, které nabízejí možnost vzdělávání z domova prostřednictvím PC.
Další formy vzdělávání můžeme nalézt v podobě více či méně odborných periodik a internetových portálů, které nabízejí široké spektrum
informací pro seniory od prakticky orientovaných článků týkajících se
každodenního života až po odborné teoretické studie. Vynikající služby
nabízí například projekt Senior Help (http://www.senior-help.cz/). Společnost poskytuje celou řadu služeb od tréninku paměti, počítačové či
jazykové kurzy, různé přednášky či na míru šitý program pro různý
počet osob.

5.3.3. Buďte mezi lidmi
Povaha sociálních potřeb se ve stáří mění, a to především ve smyslu zúžení
sociálních sítí. Starý člověk má přirozeně méně sociálních kontaktů
a zároveň je také méně vyhledává, resp. si při tom více vybírá. V důsledku
změny této potřeby v kombinaci s jinými psychologickými změnami mají
senioři tendenci se více vázat buď na svou rodinu, nebo na lidi ze své
věkové kategorie. Určitý stupeň individuace je tedy zcela normální, ovšem
izolace a osamocení sebou nese mnohé negativní následky.
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Snažte se tedy udržovat kontakty se svými přáteli. Vyražte s nimi nebo
rodinou na výlet, společnou procházku, do kina, do divadla nebo
prostě na návštěvu. Vhodným útočištěm pro hledání společenských
aktivit mohou být kluby seniorů či domovy pro seniory. Ty nabízejí
aktivity jako jsou výlety a zájezdy, společné návštěvy kin, divadel
a restaurací, oslavy svátků, práce v keramické dílně a jiné rukodělné
aktivity, malování, společenské hry, zpěv, cvičení, besedy, promítání,
přednášky apod. Nebojte se do nějakého takového zařízení ve Vašem
okolí zajít a podívat se. Personál Vám jistě rád poradí. Pokud máte
s nějakým takovým zařízením špatnou zkušenost, nebojte se to zkusit
jinde. Důležité je, abyste nezůstali sami.

5.4.1. Strava
Na obecné úrovni a pro všechny věkové kategorie platí, že jsme tím, co
jíme. Jídlo nám dává živiny a energii, ale také s ním můžeme do těla
dostat spoustu látek, které nepotřebujeme. Těmi jsou například živočišné tuky, volné radikály nebo dokonce toxické látky. Existuje řada
metod, jak jíst zdravě. Doporučují, čemu se vyhnout a na co se naopak
více zaměřit.

Existuje také celá řada neziskových organizací nebo občanských
sdružení, které pořádají společenské aktivity nebo nabízejí nějaké
jiné využití Vašeho volného času. Například výše zmiňovaný Senior
Help (http://www.senior-help.cz/) pořádá velmi zajímavou pohybovou
aktivitu Nordic walking, což je v podstatě zdravotní chůze s hůlkami
za přítomnosti certifikovaného instruktora. Nebo například na webu
http://www.cestovaniproseniory.cz/ najdete nejen dobré tipy na výlety,
ale také konkrétní nabídky organizovaných zájezdů různých tipů.
Možností je mnoho, stačí se aktivně zajímat, hledat a řídit se heslem:
„Kdo hledá, ten najde.“

5.4. Ve zdravém těle zdravý duch
Výše v této kapitole byla řeč o významu pohybu pro Vaše zdraví.
Přiměřený pohyb je bezesporu pro správné fungování lidského těla
nezbytný, není však jediným faktorem, který Vaše zdraví ovlivňuje.
Mezi další důležité faktory, kterým se zde budeme věnovat, patří
strava a životní styl.
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My Vám zde žádnou dietu nabízet nebudeme, to už bude na Vás, který
z přístupů ke zdravé výživě Vám bude vyhovovat nejvíce. Co však ale
musíme připomenout je několik obecných zásad, které se zdají býti
samozřejmé, ale často se na ně právě proto zapomíná.
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Především mějte na paměti, že všeho moc škodí. Stejně tak ale platí, že
na jídle se nemá šetřit, a to jak ve smyslu množstevním, tak kvalitativním. Častým problémem seniorů bývá podvýživa. Důvodů pro to může
být více a ne vždy za to může snaha ušetřit (častým problémem ve stáří
bývá nechutenství způsobené různými zdravotními komplikacemi).
Pokud ovšem patříte mezi lidi, kteří na jídle šetří nejvíce, zkuste se
nad tím zamyslet z pohledu Vašeho těla. Jeho výkon velmi záleží
na tom, čím a jak ho lidově řečeno krmíte. Každé tělo má nějaké
energetické výdaje a ty je potřeba doplnit jejími příjmy. Najít rovnováhu není snadné, ovšem dobrým vodítkem pro Vás může být pocit
hladu stejně jako Vaše váha. Ta by neměla s věkem příliš mnoho klesat. Stejně jako na množství dbejte na kvalitu potravin, které svému
tělu dopřáváte. Ne vždy platí, že nejdražší výrobek je nejlepší, ovšem
většinou platí, že levnější výrobek je méně kvalitní. Zlatá střední
cesta v tomto případě může být dobrým východiskem, stejně tak
zkušenost z minulosti nebo Vaše chuť.
Váš jídelníček by měl být pestrý. To znamená, že by měl obsahovat
přiměřené množství červeného i bílého masa, ovoce, zeleninu, pečivo,
luštěniny i mléčné výrobky. Nemusíte jíst vše a každý den, důležité je,
abyste v průběhu týdne pokrmy co nejvíce kombinovali a v rámci jednoho dne si dopřáli více než rohlík s máslem.
Často je v případě stravovacích návyků ožehavým tématem také
otázka, jak často jíst a kolik si toho do jedné porce naložit. Doporučuje
se jíst menší porce a vícekrát za den. Nemusíte mít každý den třikrát
teplé jídlo, nicméně alespoň jednou denně byste si ho dopřát měli. Je
pochopitelné, že každý má své vlastní zvyky a chutě, proto je toto spíše
obecný rámec, kterým můžete Váš jídelníček lépe strukturovat.
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5.4.2. Životní styl
Jestliže v předchozích odstavcích byla řeč o stravě a ještě dříve o positivním přístupu, je na místě se také krátce zmínit o tom, jak zhruba
vypadá zdravý životní styl. Všechna tato témata spolu totiž úzce
souvisí. Slovní spojení zdravý životní styl je již relativně dlouho populárním tématem různých médií, ať už tištěných či psaných, odborných
nebo čistě komerčních. Má mnoho podob a my si jej můžeme představit třeba jako aktivní život v pohybu, radosti a bez zbytečného stresu.
Jak o pohybu, tak o aktivním přístupu zde řeč již byla. Proto bude tato
podkapitola především o stresu a o tom, jak se s ním vypořádat.
5.4.2.1. Co je to stres, odkud přichází, jak se projevuje a co způsobuje?
Stres je pro Váš organizmus nesmírnou zátěží a je také velmi nebezpečný v tom, že jeho účinky jsou plíživé a nenápadné. Tak dlouho
se hromadí, až se někde projeví. Máme-li uvést praktickou radu, co
s tím, bude znít: „Nestresujte se!“ To se samozřejmě lehko řekne, ale
hůře udělá. Existují různé metody, jak stres zvládnout. V prvé řadě je
důležité vědět, co to stres je, odkud přichází, jak se projevuje a co
způsobuje. Jedná se o přirozenou fyziologickou reakci na ohrožující
podněty z okolí. Naše tělo je vybaveno důmyslným mechanismem,
který v případě ohrožení spustí stresovou reakci a ta nám umožní
rychle jednat a nebezpečí se vyhnout. Dojde k rozšíření cév, zrychlení
srdečního tepu, pocení a zostření smyslů. Je to účinný mechanismus
přežití celé lidské (ale i zvířecí) společnosti.
Dlouhodobé působení stresu však má řadu negativních následků jak
na tělo, tak na psychiku. Typické jsou různé somatické (tělesné) obtíže,
které nemají jiné racionální vysvětlení. Důsledkem stresu může docházet například k náhlému výskytu různých vředů, střevních obtíží,
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bolestí na hrudníku nebo až k selhávání celého imunitního systému.
Mezi nejčastější psychické projevy dlouhodobého vlivu stresu patří
podrážděnost, únava, ale také deprese nebo úzkostnost. Pro práci se
stresem jsou právě tyto informace důležité, protože Vám pomohou
rozpoznat stresovou situaci.
5.4.2.2. Jak se stresem pracovat?
Chcete-li se vyhnout výše uvedeným a mnoha dalším nežádoucím projevům působení stresu, myslete positivně! Současná organizace lidské
společnosti je nastavena tak, že se stresu lze jen těžko vyhnout. Ovšem
jak věděli již dávní myslitelé, jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, ale
můžeme ovlivnit, jak se k nim postavíme. Jinými slovy, stresujícím
faktorům se vyhneme jen těžko, ale máme možnost nad tím prostě
mávnout rukou. Stres v jeho nejčastější podobě si totiž můžeme snadno
představit jako starosti. Kdo si nedělá starosti, má méně stresu.
Samozřejmě jsou věci, které opravdu neovlivníme, i kdybychom
rukama mávali sebevíc (například hluk), ovšem můžeme udělat něco
pro to, abychom se stresovým situacím vyhnuli (např. se vyhneme
oblastem, kde existuje pravděpodobnost hluku). Nedělat si starosti,
nebo myslet napřed jsou základní mechanismy, jak se vypořádat se
stresem. V praxi to může vypadat např. tak, že v případě neúspěchu se
místo naříkání a přemítání, co mělo být jinak, budete soustředit na to,
co jste udělali dobře a jak to dále zlepšovat. Stejně tak máte možnost
přehodnotit celou situaci a Vaši subjektivní důležitost očekávaného
výsledku – vždyť on se svět nezbortí.
Důležitá a účinná je také práce s dechem. Když na sobě vypozorujete
stresovou reakci, které jste se nedokázali vyhnout, můžete se zkusit
uklidnit několika hlubokými výdechy. Důležité je začít u výdechu
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a soustředit se, aby byl opravdu hluboký a dlouhý. Přirozeně pak bude
následovat dlouhý nádech. Několik takových výdechů a nádechů by
mělo brzy přivodit uvolnění.
Způsobů, jak se stresem pracovat, je mnoho, a proto netřeba zacházet
do zbytečných podrobností. Pro Vás je důležité znát výše uvedené
základní mechanismy a řídit se heslem, že s úsměvem na líci jde
všechno lépe. Přílišná starostlivost, časté rozčilování a pobyt ve stresujícím prostředí Vám ubírají životadárnou energii, kterou si chcete šetřit
pro své zájmy a lidi, které máte rádi.

5.4.3. Lázeňství
Pro svůj blahodárný vliv na fungování celého těla jsou pobyty v lázních dobře známé a také velmi populární mezi seniory. V České
republice je navíc tradice lázeňství velmi bohatá a nabídka různých
pobytů velmi pestrá. Seznam lázeňských měst včetně druhů léčebných kůr a kontaktních informací najdete například na této stránce
http://www.lecebne-lazne.cz/cs. V lázních si můžete odpočinout, zregenerovat a také na čas změnit prostředí. Je to ideální způsob, jak dopřát
svému tělu potřebnou regeneraci.

5.5. Bezpečnost
Stárnutí přináší řadu změn. Některé jsou příznivé, jiné nepříznivé.
Někde mezi těmito dvěma protipóly leží vlastnost, která provází většinu seniorů, křehkost. Možná ve Vás toto slovo vzbuzuje negativní
emoce. Naše doba je naladěná bojovně – v popředí stojí orientace
na výkon a na slabost není prostor. A připustit si, že jsme ve svém
stáří křehcí, možná není jednoduché. Chtě nechtě je však dobré si
přiznat, že s úbytkem fyzických sil přichází také určitá nejistota.
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Řada seniorů se cítí zranitelnější než dříve, mají strach z věcí, kterých se dříve nebáli, nebo si prostě nevěří. Stejně tak s postupem
degenerativních onemocnění jako jsou artróza, osteoporóza nebo
poruchy smyslového vnímání stoupá riziko pádů a zranění jimi
způsobených. To vše můžeme zahrnout pod pojmem křehkost. Staří
lidé skutečně jsou křehcí a je potřeba na to brát ohledy, ať v přístupu
sama k sobě, tak v přístupu okolí k nim. Bohužel je naše společnost
v tomto smyslu velmi netolerantní a stále častěji se setkáváme s násilím na seniorech, stejně jako s řadou zranění z nedbalosti, kterým
lze opatrností předejít. Tato kapitola se proto věnuje tématu bezpečí
v každodenních situacích.

Nedoporučuje se vytvářet dojem, že je Váš byt opuštěný. Existují
časové spínače na zásuvkách, které v nastavenou hodinu sami pustí
například televizi nebo světlo a případného lupiče odradí. Dobré sousedské vztahy jsou základem pro trvalý pocit bezpečí ve Vaší domácnosti a zdroj rychlé pomoci, proto se vyplatí do nich investovat.

5.5.1. V bytě a na ulici

Pokud se dostanete do nějaké krizové situace, neváhejte se obrátit
na polici. Zachovejte klid a sdělte následující informace:

Stále častým jevem je násilí na seniorech. Staří lidé jsou okrádáni,
napadáni i ponižováni (psychické násilí) a bohužel nemůžeme čekat,
že se situace v dohledné době radikálně změní. Nebezpečí ze strany
druhých lidí hrozí a bude hrozit i nadále. Je proto potřeba mu věnovat zvýšenou pozornost a dávat si pozor. Policie ČR radí několik
jednoduchých a účinných zásad, jak lépe zabezpečit svou domácnost
a jak se bezpečně pohybovat po městě.
Základním faktorem ovlivňujícím Vaší bezpečnost je důvěřivost
k ostatním. Nebuďte příliš důvěřiví! Nepouštějte do svého bytu
lidi, které neznáte a nevěřte všemu, co Vám náhodní kolemjdoucí
vypráví. Častým scénářem loupeží je právě vymyšlený příběh, pod
jehož záminkou si pachatelé vynutí Vaši laskavost a okradou Vás.
Stejně tak je důležité zamykat vstupní dveře a zavírat okna vždy,
když jdete ven z domu. Doporučuje se také používat panoramatické
kukátko a bezpečnostní řetízek na dveřích, ideálně rovnou celé bezpečnostní dveře.
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Při pohybu na ulici také platí některá jednoduchá bezpečnostní
pravidla. Policie ČR např. doporučuje vyhýbat se osamoceným
místům po setmění nebo naopak přeplněným prostorám (kapsáři)
např. v dopravních prostředcích, nosit u sebe jen nezbytnou hotovost
a věnovat pozornost svým zavazadlům.

•

jméno a telefonní číslo

•

Vaši přesnou adresu

•

popište událost (soustřeďte se na důležité informace o pachateli
jako je jeho pohlaví, věk, výška, barva očí a vlasů, oblečení nebo
fyzické zvláštnosti jako tetování apod.)

Důležitá telefonní čísla jistě znáte, není však od věci si je připomenout.
•

150 hasiči

•

155 záchranná služba

•

156 městská policie

•

158 Policie ČR

•

112 evropské číslo tísňového volání
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5.5.2. Týrání

5.5.3. Úrazy a jejich prevence

Nebezpečí Vám však nehrozí jen ze strany cizích lidí s kriminálními
úmysly, ohrožovat Vás mohou i ti nejbližší. Choulostivým problémem
seniorů bývá týrání. Není příliš vidět, těžko se prokazuje a často se přechází, protože k němu dochází v rodinném kruhu v domácnosti. Je to
citlivé téma, které zde nebudeme příliš rozvádět, ovšem je dobré o něm
něco vědět a nebát se o svém problému mluvit. Důležité je zejména rozpoznat, kdy už chování druhých překračuje Vaše hranice a poškozuje
Vás.

Doposud byla řeč o nebezpečí ze strany druhých lidí. Nebezpečí Vám
však hrozí i od vlastní osoby. Častým problémem seniorů bývají různé
úrazy způsobené pádem. Ve stáří se projevuje celá řada onemocnění
(například pohybového ústrojí), které způsobují obtíže při pohybu
a mohou zapříčinit pády. Staré tělo se navíc hůře hojí, a proto je dobré
dbát při pohybu na zvýšenou opatrnost zejména na schodišti nebo
v rušném prostředí. Dobrým pomocníkem na cestách může být hůl
nebo nějaké jiné kompenzační pomůcky. Stejně tak je dobré zaopatřit
svoji domácnost.

Existuje několik druhů týrání či zneužívání. Kromě fyzického násilí
sem patří také subtilnější podoby poškozování na psychické úrovni
(psychické týrání), které může mít například podobu ponižování,
vydírání, slovního napadení nebo jakéhokoliv vědomého ubližování.
Jako týrání se označuje také hmotné zneužívání (Vašeho majetku nebo
finančních prostředků) a zanedbávání (ať už s úmyslem poškodit, nebo
z nedbalosti).
Všechny tyto formy týrání mohou mít různou podobu, záleží na mnoha
okolnostech. Důležité však je, abyste nepropadali beznaději, že jste
v tom sami a nerozhodli se nechat si celou záležitost jen pro sebe. Pokud
nemáte nikoho, s kým byste mohli o podobném problému bezpečně
mluvit, nebojte se využít služeb některé z krizových telefonických linek,
které se na podobnou problematiku specializují a pomohou Vám. Např.
Život90 takovou službu provozuje na telefonním čísle 800 157 157 a zcela
zdarma. Podobné služby nabízí také společnost Elpida plus na telefonním čísle 800 200 007. Více si o týrání můžete přečíst například zde:
http://www.zivot90.cz/4 socialni-sluzby/14-senior-telefon-telefonicka-krizova-pomoc/143-tyrani.
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Doporučuje se mít dostatek prostoru pro pohyb a nenechávat na zemi
předměty, o které byste mohli zakopnout. Stejně tak je dobré si pořídit
různá madla, opěrátka a vzpěry na místa, kde si často sedáte a zvedáte
se (toaleta, koupelna, postel). V kuchyni je dobré mít věci rozmístěné
co nejvíce na dosah ruky a vyhnout se úložným prostorám vysoko nad
hlavou (jednak z důvodu pohodlí při jejich obsluze a také se vyhnete
jejich pádu z výšku, který by Vás mohl zranit).
Vyplatí se také různé protiskluzové podložky například do vany, nebo
na chodbu, kde je kluzký povrch. Mějte také po ruce nějaký zdroj
světla – u postele lampičku, na dosah a dobře dostupnou také malou
přenosnou svítilnu (např. baterku). Nepodceňujte tuto problematiku
a buďte opatrní, pády patří k nejčastějším příčinám zranění ve stáří.
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6.
Nové technologie
a celoživotní vzdělávání
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V rámci tohoto manuálu jsme již několikrát narazili na téma celoživotní vzdělávání a jeho důležitost. Zde se mu budeme věnovat podrobněji a zaměříme se zejména na nové technologie jako jsou počítače,
internet a různá elektronická zařízení.

6.1. Celoživotní vzdělávání
Je-li řeč o celoživotním vzdělávání, je třeba si nejprve ujasnit, co
se pod tímto pojmem rozumí. Celoživotní vzdělávání (někdy též
celoživotní učení) odkazuje k ucelenému systému vzdělávání, který
má zajistit rozmanitý a dlouhodobý přístup k získávání kvalifikace
a kompetencí uplatnitelných na pracovním trhu. Jeho hlavním pilířem je otevřenost. To znamená, že každý zájemce o vzdělání má
možnost jej získat. Zároveň to také znamená, že potřebné kompetence pro uplatnění na pracovním trhu může daný zájemce získat
různými cestami a v různém čase.
Dalším významným pilířem celoživotního vzdělávání je komplexita.
Komplexita zde odkazuje k možnosti rozšiřovat dosažené vzdělání
v jakémkoliv věku a v takovém rozsahu a formě, které si žádají aktuální podmínky pracovního trhu i individuální potřeby každého jednotlivce. Systém celoživotního vzdělávání je tedy nastaven tak, aby
dokázal pružně reagovat na změnu podmínek na pracovním trhu
i v ekonomickém a sociálním naladění celé společnosti (MŠMT 2009).
Celoživotní vzdělávání můžeme v základu rozdělit na počáteční
a další vzdělávání a potom také na formální, neformální a informální vzdělávání.
Počáteční vzdělávání má za cíl naučit člověka se učit a vytvořit
v něm ke vzdělávání positivní postoj. Probíhá formálním způsobem
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ve vzdělávacích institucích v podobě základního, středního a terciárního (vyššího a vysokoškolského) vzděláváním (MŠMT 2009).
Jakožto formální vzdělávání sestává počáteční vzdělávání ze zákonem
stanovených, na sebe navazujících okruhů vzdělávání. Jeho výstupem
je osvědčení, např. v podobě titulu. Je primárně zacíleno do období
mezi 7. a 26. rokem života, ačkoliv je možné jej absolvovat nezávisle
na tomto časovém vymezení (bez nároku na státní podporu).
Další vzdělávání navazuje na počáteční vzdělání, a proto ho lze
definovat tak, že se uskutečňuje po vstupu jednotlivce na pracovní
trh, nebo po ukončení jeho počátečního vzdělání. Probíhá v oblastech všeobecného vzdělávání v případě osob, které ho nenabyly
v počátečním vzdělávání, v přípravných kursech a v jazykovém
vzdělávání. Dále pak v oblasti dalšího odborného vzdělávání, ať už
formou rozšíření stávající kvalifikace nebo v podobě rekvalifikace.
A konečně také probíhá formou občanského a zájmového vzdělávání (MŠMT 2009).
Formální vzdělávání probíhá ve formálních institucích (zpravidla školách). Je vymezeno právními předpisy a sestává z na sebe navazujících
stupňů vzdělání, jejichž konečné absolvování je potvrzeno patřičným
osvědčením (MŠMT 2009).
Neformální vzdělávání je zaměřeno na získání dovedností, kompetencí a vědomostí, které slouží ke zlepšení pracovního a společenského
uplatnění daného jedince. Probíhá ve školských zařízeních, v zařízeních zaměstnavatelů, soukromých vzdělávacích institucích, NNO
a v jiných organizacích. Patří sem školení, přednášky, rekvalifikační
a jiné kurzy (jazykové, počítačové apod.), organizované volnočasové
aktivity. Není zakončeno osvědčením na úrovni formálního vzdělávání a nevede k získání stupně vzdělání (MŠMT 2009).
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Informální vzdělávání je nesystematické, neinstitucionální vzdělávání,
které slouží k obohacení vědomostí, zkušeností a kompetencí v běžném životě a prostředí.
Několikrát v tomto manuále bylo připomenuto, že vzdělávání je
základní aktivizační mechanismus Vašeho mozku, nástroj pro zvyšování Vaší konkurenceschopnosti na pracovním trhu a v neposlední
řadě také jeden ze způsobů, jak si udržet a rozvíjet všeobecný rozhled.
Dali jsme Vám také rady, jak hledat různé formy dalšího vzdělávání (např. na těchto webových stránkách: http://www.eu-dat.cz/,
http://www.skoleni-kurzy-educity.cz/, http://www.edumenu.cz/). Aby byly
informace o tomto fenoménu kompletní, řekneme si v následujících
odstavcích něco málo o významu nových technologií a také něco o tom,
jak a kde je možné se v tomto smyslu rozvíjet.

6.2. Nové technologie
Žijeme v době, kdy jsou technologie každodenní součástí našeho
života a informace klíčem k orientaci v našem světě. Možná si to
neuvědomujeme, ale technologie jsou opravdu na každém rohu a při
běžném pohybu v městském prostředí se kontaktu s nimi jen těžko
vyhneme. Parkovací automaty, automaty na lístky do MHD, bankomaty, platební terminály v restauracích, samoobslužné terminály
v knihovnách atd., to vše jsou běžné součásti našeho každodenního
života, bez kterých si život již téměř neumíme představit.
Ovšem podobu, jakou mají tato zařízení a mnoho jiných přístrojů dnes,
nemusí mít za pár let. Vývoj je v této oblasti opravdu rychlý. Jelikož se
většinou jedná o věci, které musíme používat každý den, vyplatí se udržet krok s dobou a mít nejen přehled, ale především trpělivost se znova
a znova učit novým postupům a způsobům ovládání těchto přístrojů.
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6.2.1. Domácnost
Nejen v ulicích, ale také v domácnosti došlo za posledních deset
let k významnému pokroku v oblasti technologického vybavení.
Zatímco před deseti lety byl např. dotykový displej spíše představou vzdálené budoucnosti, dnes je celkem běžným vybavením
řady přístrojů od malých počítačů přes elektronizované ledničky.
Celá řada firem navíc začala vyrábět produkty, které se specializují
na domácností seniorů. Mohou Vám tak usnadnit každodenní
život přímo v místě Vašeho bydliště a prodloužit tak dobu, po kterou tam budete moci zůstat.
Již klasickým pomocníkem nejen v domácnosti je mobilní telefon
pro seniory. Má velká tlačítka i displej a obsahuje některé užitečné
funkce jako je například seznam položek (vhodné pro nákupy),
vytáčení hlasem, svítilnu nebo také GPS lokátor pro případ, že se
vážněji zraníte. Je k dostání u většiny prodejců spotřební elektroniky
v různých provedeních od různých firem.
Dalším chytrým zařízením, které se stará o Vaši bezpečnost je služba
AREION. Prostřednictvím specializované telefonní centrály umožňuje
kdykoliv zavolat tísňovou linku, aniž byste se museli fyzicky přiblížit
k telefonnímu zařízení. Sestává ze samotného telefonu a přenosného
zařízení, které nosíte vždy s sebou. To obsahuje nouzové tlačítko, které
je možné zmáčknout a vyslat tak kdykoliv během dne signál do centrály (funguje 24 hodin denně, sedm dní v týdnu). Centrála se s Vámi
okamžitě telefonicky spojí a situaci vyřeší. Přístroj, který máte napevno
instalovaný doma, také může obsahovat senzory rozmístěné po bytě,
které monitorují Váš pohyb. V případě delší nehybnosti Vás centrála kontaktuje, případně rovnou vyšle pomoc do místa Vašeho bydliště. V průběhu dne Vás navíc centrála pravidelně kontaktuje, aby se ujistila, že je
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vše v pořádku. Tato služba je dostupná i v mobilní verzi pro klienty, kteří
jsou aktivní a netráví většinu svého času v domácnosti. Služba je placená,
ale lze ji hradit přímo z příspěvku na péči. Podobných zařízení existuje
více a s různými možnostmi. O službě AREION se více dočtete zde:
http://www.zivot90.cz/4-socialni-sluzby/10-tisnova-pece-areion .

6.2.2. Počítače a internet
Jistě jste si všimli, že tento manuál velmi často odkazuje na elektronické zdroje dostupné na internetu. Je to z toho důvodu, že informace
na internetu jsou přístupné z pohodlí Vašeho domova, rychle a přehledně. Dnešní svět v podstatě funguje na základě internetu a digitalizovaných informací.
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Kniha zůstane knihou, ovšem s internetem se Vám bude žít lépe
a rychleji. Navíc administrativa, a to nejen státní, se pozvolna přesouvá na internet, a proto je dobré s ním vycházet dobře. K přístupu
na internet potřebujete počítač nebo nějaké „chytré“ mobilní zařízení,
a tak musíte nejprve zvládnout základní obsluhu těchto zařízení.
Na internetu se již zorientujete poměrně snadno a rychle. Nebudeme
Vám zde dávat detailní návody, jak pracovat s počítačem, to by ani
vzhledem k omezenému prostoru nešlo. Tato kapitola má spíše upozornit na důležitost internetu a počítačů pro Váš život a v případě, že
jste jejich odpůrci, Vás alespoň přiblížit ke změně názoru.
Nabídneme Vám zde tedy několik internetových odkazů na firmy, které
vzdělávání v oblasti informačních technologií nabízejí. Je to například
firma Nebelvír (web: http://www.nebelvir.cz/PC-seniori-prehled?gclid=CIK
mso6ipq8CFYUw3wod1yzkYg, telefon: 314 501 135, 777 83 50 44) nebo
Abeceda PC (web: http://www.abecedapc.cz/, telefon: 800 118 118).
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7.
Mezigenerační vztahy
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V úvodu tohoto manuálu jsme psali o ageismu a negativistickém
přístupu většinové společnosti ke stáří. Stejně tak jsme psali o týrání
seniorů v kapitole 5. Negativní postoj ke stáří je v naší společnosti převládající. Ale neznamená to, že je všudypřítomný. Naopak v posledních letech se o stáří mluví čím dál tím více v positivním kontextu
a Evropa se pomalu vrací ke svým kořenům, ve kterých má stáří své
pevné a respektované postavení.
Celý proces této řekněme rekonvalescence stojí také na Vás. To, jak Vás
vnímají druzí, je totiž dáno z velké části tím, jak se vnímáte Vy sami.
Ve stáří je moudrost, zkušenost a síla, nikoliv jen slabost a utrpení. To
mějte vždy na paměti a žijte podle toho. Současný stav mezigeneračního dialogu si rozhodně zaslouží obohatit i o Vaše zkušenosti. Vaše
vnoučata potřebují slyšet příhody z Vaší minulosti a Vy byste měli
naslouchat těm jejich. Stejně tak Vaše děti patří k lidem, kterým jste
předali veliký kus své vlastní osobnosti a je teď na nich, jak budou Vaši
moudrost předávat dále.
Společnost potřebuje, aby staří předávali své vědění těm mladým a zároveň se je snažili pochopit. Vzájemné pochopení je koneckonců prvním
krokem ke spokojenému soužití. Máte-li pocit, že Vás mladí lidé nechápou, zkuste se zamyslet nad tím, jestli chápete Vy je. Vy jste starší a zkušenější, Vy byste měli udělat první krok ke vzájemnému naslouchání.
Pokud k němu nebudete vybízet, nemusíte se positivní odezvy vůbec
dočkat. Dnešní svět je uspěchaný a lidé reagují jenom na to, co se jich
bezprostředně dotýká. Někde se již pořádají besedy, kde jsou přítomny
všechny generace a třeba je to právě Vaše obec. Jděte tam a uvidíte, že
to může být příjemné trávit čas s lidmi různého věku při společných
aktivitách. A pokud nic takového v obci nemáte, zkuste to navrhnout
v místech, kde se lidé setkávají. Iniciativa je především na Vás, protože
Vy na to máte čas. Využijte jej také pro dobro svého okolí.
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