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nejdůležitějších pojmů z oblasti stáří, stárnutí a osamělosti. 

  Druhou součástí bakalářské práce je vlastní empirické šetření. 

Na základě rozhovorů se šesti ženami v důchodu vyplývá fakt, že pocity 

osamělosti jsou závislé na některých důležitých faktorech – sociální vztahy ženy, 

zájmy, v neposlední řadě i charakter osobnosti. Problematika osamělosti je 

složitým problémem, a proto jej nelze zobecnit na širší část populace, nicméně 

závěrečné zprávy z výzkumu podávají reálný pohled na život žen v důchodu se 

všemi jeho radostmi i starostmi. 
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Summary 
  The bachelor thesis deals with the old age as a phenomenon of present.  

Some authors contend that old people are more afflicted with the loneliness as a 

one of the most important problems of today’s seniors. The work is consisted of 

two parts – theoretical and empirical. 

  In the theoretical part terminology which refer to sphere old age, ageing 

and loneliness are summarized. 

  The second part of the bachelor work is the practical part. Interviews 

with six women were accomplished and from empirical examination results that 

loneliness depends on a several circumstances. The most important from them are 

relations with other people, especially with members of their own family, hobbies, 

important is character and quality of everyone. The loneliness is very complicated 

problem, it’s hardly possible to generalize the results from empirical examination. 

I think results describe the true life of the old women with all positives as well 

negatives. 
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I. Úvod 

 

  Mnohokrát mi má babička vyprávěla příběhy o její rodině, velmi ráda 

mluvívala o svých prarodičích. Jako malé děvče byla přát své prababičce 

k devadesátým narozeninám a z oslavy odcházela smutná – tehdy si uvědomila, že 

i ona sama bude jednou stará, že život rychle uteče a stáří tu bude co nevidět. 

Kdysi jsem si to samé uvědomila i já. 

  Vyprávění mé babičky bylo jedním z prvotních impulsů, který ve mně 

vyvolal potřebu dozvědět se něco víc o posledním úseku lidského života, a to 

rovnou z několika důvodů. V současné době je stáří často diskutovaným tématem, 

na které je nahlíženo z různých perspektiv, za druhé to byl také fakt, že i já sama 

budu jednou prožívat „podzim života“ a člověk by se měl na toto období 

připravovat v podstatě celý svůj život. 

  A proč stáří a osamělost? Mnoho autorů hovoří o osamělosti právě 

ve spojitosti s obdobím stáří, někdy ji pojímají jako neodlučitelný fakt, který je 

s poslední etapou života člověka spjat. Někteří autoři osamělost dokonce vidí jako 

jeden z nejzávažnějších a nejrozšířenějších problémů dnešních seniorů. Osobně si 

však myslím, že osamělost by neměla být spojována výhradně se stářím, 

v současném světě se cítí osaměle miliony lidí – dětí, dospívajících, dospělých 

a seniorů. A naopak, jsou zde další miliony lidí – dětí, dospívajících, dospělých 

a seniorů, kteří osamělost nepociťují. 

 

  V dnešní době se bohužel změnil pohled na stáří, v minulosti tuto etapu 

života lidé a společnost pojímali jinak. Také byl jinak chápán status starého 

člověka. Stáří a především starci byli dříve chápáni jako jakýsi poklad. Jednak už 

bylo výjimečností, že se dožili tak vysokého věku, což tehdy nebývalo 

samozřejmostí, také byli uznáváni pro svoji moudrost. Za celý svůj život nasbírali 

mnoho zkušeností, kterých si lidé cenili a starci je tak mohli předávat dalším 

generacím. Bylo by hezké, kdyby se tento přístup ke stárnoucím jedincům 

zachoval. Bohužel vlivem pokroku, modernizace, změn a rychlosti už tomu tak  
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dnes není. Ačkoli nemůžeme říct, že postoj ke starým lidem se změnil všude 

(existuje mnoho zemí a společností, ve kterých si stáří cení, moudří starci jsou 

stále opěvováni; ve své práci se však budu zabývat touto problematikou z hlediska 

současných evropských poměrů). V současnosti není výjimkou dožít se celkem 

vysokého věku, společnost je tvořena značně velkou skupinou seniorů. Stáří však 

není opěvováno tak jako v dobách minulých, ale naopak. Spíše se uplatňuje heslo 

„mládí vpřed“ a stáří bývá zatracováno. 

 

  Cílem této práce je shrnutí všeobecných informací a poznatků 

o poslední etapě života člověka z různých pohledů, velká část práce je potom 

věnována problematice osamělosti, která v dnešní hektické době trápí mnoho lidí. 

Na osamělost nahlížím právě z pohledu starých lidí, kteří jsou často s tímto 

problémem, někdy však neprávem, spojováni.  

 

  Teoretická část mé práce je rozdělena do tří kapitol; v první kapitole se 

zabývám stářím obecně, tj. vymezím pojem stáří a hranici, kterou poslední 

etapa lidského života „počíná“. Tyto fakty jsou však velice diskutabilní a různí 

autoři se v definici stáří a jeho hranice liší, na tuto problematiku tedy také 

nahlížím z několika hledisek, beru v potaz více autorů. Ve druhé kapitole nastíním 

téma stárnutí populace, což je problém „číslo jedna“ ve všech vyspělých zemích. 

Demografické stárnutí je však podrobně popsáno v různých zdrojích, proto se jím 

zabývám jen „na okraj“ a přitom odkazuji na důležité zdroje, ve kterých lze další 

informace vyhledat. V poslední části rozebírám problematiku osamělosti 

a především osamělosti seniorů. 

Empirická část je tvořena výzkumnou zprávou z šesti případových 

studií, které byly provedeny se šesti ženami v důchodu. Jako metodu jsem zvolila 

polostrukturovaný rozhovor. Cílem práce není učinění nových objevů, nýbrž 

jakési zmapování nynějšího života seniorek – zprávy z výzkumu reálně 

popisují „podzim života“ daných žen právě s ohledem na problematiku 

osamělosti. Zprávy popisují skutečnou realitu, v některých případech smutnou 

a krutou, v jiných naopak celkem radostnou. 
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  Bohužel problematika osamělosti není ještě tolik popsána, neexistuje 

mnoho ucelených publikací o tomto tíživém problému. Ve své práci využívám 

knihu švýcarského lékaře Paula Tourniera, který osamělosti věnuje publikaci 

Osamělost mezi lidmi (1998). Dále používám několik zdrojů, ve kterých je onomu  

problému věnována jen část či několik kapitol. Z těchto publikací nejvíce 

využívám Výrosta a Slaměníka (2001), Rabušice (2002), několik zmínek najdeme 

u Sýkorové (2007). 

  Na problematiku osamělosti mám svůj názor, a proto jsem se 

nedostatek literatury zabývající se tímto tématem, snažila kompenzovat 

zařazováním vlastních myšlenek a postojů. Myslím si, že pokud se osamělost má 

do budoucna stát velmi rozšířeným problémem u seniorů i ostatní populace, bude 

také přibývat publikací a autorů, kteří se osamělosti budou věnovat.  
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II. Teoretická část 

 

1. Stáří  
„Při velkých výkonech nezáleží na tělesné síle, obratnosti nebo rychlosti, ale 

na rozvaze, vážnosti a správných názorech, a to jsou přednosti, o které stáří nejen 

není ochuzováno, ale které mu dokonce přibývají.“ (Cicero) 

 

  Lidský život můžeme rozdělit do několika vývojových úseků, můžeme 

jej periodizovat a klasifikovat dle různých kritérií, znaků a faktorů. Jednotlivé 

etapy nenastávají ze dne na den, ale přicházejí pozvolna, proto nelze nikdy 

s jistotou tvrdit, zda se člověk právě nyní nachází v té či oné etapě. S jistotou však 

můžeme říci, že poslední etapu životní dráhy člověka představuje právě stáří. 

O tomto úseku lidského života si můžeme přečíst desítky odborných publikací 

a článků, často o stáří slýcháváme z různých zdrojů a také o něm hovoříme. Je 

to čím dál více diskutovanější téma, často však zatracované, podceňované a jen 

málokdy chválené a lichotivé. 

  V následujících kapitolách se budu zabývat samotným pojmem stáří, 

vymezením jeho hranice a periodizací této životní etapy. Existuje mnoho 

definic stáří, se kterými se setkáváme v literatuře, dostává se k nám čím dál více 

informací o „podzimu života“. Pravdou ale je, že nikdy nemůžeme a 

ani nebudeme moci s přesností říct a definovat, co přesně rozumíme pod pojmem 

stáří. I mnozí autoři, kteří se tématem stáří a stárnutí zabývali nebo stále zabývají, 

se ve formulaci posledního úseku lidského života liší. Proto i já ve své práci 

uvádím několik možných vymezení tohoto pojmu a odkazuji na důležité autory, 

kteří problematiku stáří rozebírají ve svých dílech.     
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1.1. Vymezení pojmu stáří 
  Jak již bylo řečeno, je těžké definovat, co rozumíme pod pojmem stáří. 

S jistotou můžeme jen tvrdit, že stáří představuje poslední úsek v životě člověka. 

„Podzim života“ je také neodlučitelně spjat s procesem stárnutí. Nelze od sebe 

oddělovat tyto dva fakty. Člověk v podstatě začíná stárnout, jakmile přijde na svět 

a stárnutí chápeme jako biologický, nezadržitelný, celoživotní proces, který 

neustále „směřuje vpřed“, modifikuje lidský organismus a jeho vyvrcholením je 

konečná etapa lidského života, tedy stáří (výsledek procesu stárnutí). Je to však 

proces z velké části individuální, neboť tempo stárnutí každého člověka se liší a je 

také ovlivněno různými faktory a intervencemi v průběhu života (Mühlpachr 

2005). 

 

  Zde uvádím několik slov a definic o stáří z dostupné literatury, jak jej 

popisují někteří významní autoři.  

  Mühlpachr ve své knize Schola Gerontologica definuje stáří jako 

pozdní fázi ontogeneze. Zdůrazňuje již zmiňovaný fakt, že je důležité rozlišovat 

mezi „stavem“ stáří a procesem stárnutí, který zahrnuje veškeré involuční změny 

(fyzické, psychické i změny v oblasti sociálních kompetencí). Stáří je potom 

důsledek geneticky podmíněných procesů, involučních změn, které jsou ovlivněny 

dalšími faktory, např. životosprávou, různými chorobami a nemocemi v průběhu 

života, životním a pracovním prostředím atd. (Mühlpachr 2005). Z výše 

uvedeného vyplývá, že stáří představuje úbytek a ztráty v oblasti fyzických, 

psychických a sociálních kompetencí. Ne vždy tomu však takto je. „Mezi 

schopnosti, které s věkem neklesají patří např. znovupoznání, slovní zásoba, 

všeobecná informovanost.“ (Hartl in Mühlpachr 2005, s. 22). Ve své práci se 

nebudu dále podrobně zabývat jednotlivými tělesnými, psychickými a dalšími 

změnami, jenž jsou pro „podzim života“ charakteristické, není to předmětem 

mé práce a navíc tato problematika je podrobně popsána v odborných publikacích, 

na které odkazuji v seznamu literatury.1 

 

                                                
1 Jednotlivé změny podrobně např. v publikaci: VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie II.: Dospělost a  
   stáří. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova, Karolinum. 2007. 462 s. ISBN 978-80-246-1318-5. 
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  I Vágnerová (2007) charakterizuje stáří jako poslední etapu v životě 

člověka a nazývá ji fází postvývojovou. S Mühlpachrem se shoduje v tom, 

že tento úsek představuje úbytek nebo ztrátu téměř ve všech oblastech (nastává 

tělesná involuce, psychické změny, proměny kognitivních funkcí, emocionality, 

osobních vlastností a zmiňuje i změny v oblasti socializace). Nejdůležitější 

význam stáří potom shledává v psychologických teoriích, konkrétně v teorii 

psychosociálního vývoje dle E.H Eriksona. Jeho teorie je charakteristická osmi 

vývojovými stadii, ve kterých člověk jako jedinec musí řešit určitý 

„psychosociální konflikt“. Pokud jej splní, pokračuje ve svém vývoji dále, jestli 

nikoli, vývoj stagnuje. V období stáří je důležité dosažení integrity v pojetí 

vlastního života. V této etapě životní dráhy člověk bilancuje nad svým životem, 

hodnotí jej a je důležité přijmout vlastní život jako celek, který měl smysl. 

„To zahrnuje i přijetí vlastní nedokonalosti, smíření se svými nedostatky 

a vyrovnání se vším, co se nepodařilo, včetně vlastních činů, které ještě po čase 

vyvolávají pocity zahanbení a viny.“ (Vágnerová 2007, s. 299). Jedině tehdy, 

když člověk přijme svůj vlastní život, bude připraven přijmout i smrt, akceptovat 

ji jako přirozenou součást života. 

  U většiny autorů je stáří charakterizováno involučními změnami 

v různých oblastech života. Jak už jsem se zmínila, není tomu tak vždycky. 

Neměli bychom stáří vidět jenom jako období ztrát a úbytků, kdy se mění naše 

osobnost k horšímu. „Pokles výkonnosti, který bychom mohli pokládat za známku 

stáří, se může projevovat jen v určité činnosti, zatímco v jiné oblasti může být 

výkon plně zachován, nebo může dokonce vykazovat i mírný vzestup.“ 

(Langmeier, Krejčířová 1998, s. 98-99). Je to však velice individuální, ale neměli 

bychom tuto skutečnost opomínat a charakterizovat poslední část života jako 

stoprocentně úbytkovou.2 Langmeier s Krejčířovou se však s ostatními shodují 

v tom, že na stáří a především stárnutí se podepisují různé faktory jako např. 

nesprávná životospráva, nemoci, které člověk prodělal v průběhu života 

a v neposlední řadě také životní zátěže, se kterými se člověk potýká. 

                                                
2 Pro zajímavost zmiňuji příklady významných osobností, kteří se v pokročilém věku stále s velkým zájmem a  
   svěžestí věnovali tvorbě děl či jiným zálibám. Např. uvádí se, že známý italský sochař Michelangelo tvořil až  
   do svých devadesáti let a ještě týden před smrtí pracoval na své Pietě. Goethe zase ve věku osmdesáti tří let 
   napsal druhý díl Fausta, Hobbes tvořil své významné eseje dokonce v devadesáti jedna letech (Langmeier,  
   Krejčířová 1998). 
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1.2. Určení hranice stáří 
  Stejně obtížným úkolem, jako bylo definovat pojem stáří, je také 

vymezit jeho hranici neboli okamžik, kterým tato etapa „počíná“, od kdy je člověk 

společností považován za starého. V určení tohoto stěžejního okamžiku, 

jenž jakoby stáří odstartuje, hrají významnou roli jednotlivé faktory, podle kterých 

většina lidí chápe jedince jako starého. Je potřeba opět zmínit, že v určení hranice 

„podzimu života“ nepanuje shoda názorů, ale naopak, dá se říct, že co člověk 

(autor), to jiný názor. 

  V odborné literatuře se často za hranici stáří pokládá ukončení 

ekonomické aktivity a zároveň tedy odchod člověka do důchodu. Názory 

obyčejných lidí se však často liší a tento významný okamžik není, dle samotné 

populace, chápán jako „počátek“ období stáří. (viz Tabulka 1). Je také potřeba 

říct, že s vývojem společnosti se hranice stáří mění a dochází k jejím posunům. 

To samozřejmě souvisí s průměrnou délkou života, které se lidé dožívají a s jejím 

prodlužováním.3 Na počátku 19. století byla za starého považována osoba, která 

dosáhla věku čtyřiceti let. O sto let později byl za starce vnímán padesátník 

(traduje se, že Jaroslav Vrchlický, který počátkem našeho století slavil jubileum – 

padesáté narozeniny – byl ostatními lidmi na této oslavě oslovován „kmete 

velebný“). Dnes se za seniora považuje člověk zhruba od šedesáti pěti let. A je 

zřejmé, že v budoucnu se hranice stáří bude ještě posouvat směrem výš 

(za maximální délku lidského života se považuje věk 125 let). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Např. ve starší době kamenné se lidé dožívali jen 19,9 let, v době bronzové to bylo už 32,1 let, v době železné 
  27,3 let a ve středověku 28,1 let. Můžeme zde vidět, jak se průměrná délka lidského života prodlužuje, ačkoli 
  ne zcela pravidelně (Horská 1990). 
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Tabulka 1: Faktory, podle kterých populace považuje člověka 

za starého. 

Faktory, které určují vnímání člověka jako starého
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Pozn. Vzorek pro tento výzkum tvořily osoby ve věku 18 až 75 let, výzkumu se účastnilo 

celkem 1062 lidí, četnosti v jednotlivých sloupcích jsou součtem voleb na 1. až 3. místě 

(Vidovičová, Rabušic 2003, s. 11; upraveno). 
 

  Dle tohoto výzkumu, který probíhal výhradně mezi českými 

respondenty, převládá při chápání člověka jako starého jeho fyzický zdravotní 

stav, důležitou roli hraje také věk. Velká část respondentů uváděla i faktor ztráty 

duševní svěžesti a ihned za ním ztráty autonomie.  

  Všechny jmenované faktory se na člověku nějakým viditelným 

způsobem projeví, tzn. velká část populace soudí druhého člověka podle jeho 

vizáže, tedy jak vypadá, jak na nás dotyčný působí, když s ním přijdeme 

do kontaktu. Tento faktor není však vždy spolehlivým ukazatelem stáří, neboť 

vzhled člověka může být ovlivněn dalšími faktory (např. prostředí, ve kterém 

člověk vyrůstal či pracoval, choroby, se kterými se mohl potýkat už od dětství 

atd.). Život se na člověku vždy nějakým způsobem „podepíše“, ať již v menším 

nebo větším rozsahu. Říká se, že významné okamžiky – šťastné nebo ty méně 

radostné, obyčejné vzpomínky nebo významné mezníky, se člověku nějakým 
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způsobem vryjí do paměti, do jeho nitra. Mnohdy, a to především v případě 

různých problémů, těžkých životních situací a tragédií, se také odrazí ve tváři 

dotyčného, zanechají na něm nějaké známky, díky kterým člověk může vypadat 

ustaranější a tím pádem i více starší. 

  Již zmiňovaný odchod do důchodu uvedlo jen 17% dotazovaných, 

není tedy pro okolí tak důležitým faktorem. Odchod do penze v tomto případě 

úzce souvisí s ukončením ekonomické činnosti člověka, i tento faktor je však 

z několika důvodů velice diskutabilní. „Počátek stáří“ v mnoha případech 

nesouvisí s ukončením pravidelného výdělku, protože jsou mezi námi lidé, kteří 

jsou i ve stáří velice aktivní a mohou nadále setrvat ve svém zaměstnání nebo 

si hledají jinou formu přivýdělku (i ze svého okolí znám velmi činorodé 

důchodce, kteří si ještě v celkem pokročilém věku sami přivydělávají a říkají, 

že budou pracovat ještě tak dlouho, dokud jim bude sloužit zdraví). Lidé jsou 

zvyklí na pravidelný příjem financí a pro mnoho z nich je těžké ze dne na den se 

stát závislým „jen“ na nějaké dávce, proto někteří hledají způsob, který by jejich 

nepříjemnou situaci, alespoň na určitou dobu, vyřešil. Na druhou stranu, někteří 

lidé odcházejí do penze předčasně a nejsou díky tomuto faktu vnímáni jako staří. 

K předčasnému odchodu do důchodu může vést zhoršení zdravotního stavu 

jedince nebo neschopnost najít v pozdní dospělosti zaměstnání, byl-li člověk 

ze své předchozí profese propuštěn (nehledě na to, že nové zaměstnání, najde-li 

ho vůbec člověk téměř na prahu další etapy života, pro něj přináší mnoho těžkostí, 

např. horší přizpůsobování se změnám, zvykání si na nový rytmus dne a života, 

zaučování se v práci, na některých pozicích je dnes již samozřejmostí zvládání 

cizích jazyků, počítačových dovedností atd.).  

  Věk představuje také jedno z možných měřítek poslední životní etapy 

(dle grafu tento ukazatel stáří uvádělo 58% respondentů), protože okolí většinou 

očekává od člověka určité chování právě s ohledem na jeho věk. Ten také 

ovlivňuje celkovou společenskou pozici (status) jedince. I věkový faktor však 

představuje jen velice relativní a často nespolehlivé měřítko.  

  V odborné literatuře autoři ještě rozlišují několik „druhů“ věku, 

podle kterých se posuzuje stáří člověka. Jsou to: 
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a)  Kalendářní věk (chronologický, matriční), jehož počátek se počítá od data 

narození člověka. Chronologické stáří je potom chápáno jako dosažení určitého 

věku, hranice, od které se ve větší míře projevují involuční změny.  

b)  Biologický věk, resp. biologické stáří, jenž je charakteristické právě involučními 

procesy (označuje míru změn, které se projevují úbytky a ztrátami). Biologické 

stáří nám však nepodává příliš přesnou informaci o věku člověka, neboť se dosud 

nepodařilo objektivizovat dané změny a především skutečnost, že lidé stejného 

chronologického věku se ve značné míře liší mírou involučních změn. 

c)  Sociální věk, jenž se vztahuje k sociálnímu postavení - ve stáří se tedy nejčastěji 

jedná o tzv. penzionování (člověk dosáhne určitého věku, v němž přestává být 

ekonomicky aktivní a odchází do starobního důchodu). Tento věk také může být 

spojován s určitým společenským chováním, které se od člověka očekává 

s ohledem na jeho skutečný věk. 

d)  Psychický věk (uvádí se i psychosociální), který se týká úrovně psychických 

funkcí. Pro stáří je charakteristický úbytek mozkové tkáně, změny, především 

zhoršení v oblasti kognitivních (poznávacích) funkcí (Mühlpachr 2005; 

Vágnerová 2007). 

 

 

1.3. Periodizace období stáří  
  V určení „počátku“ posledního úseku lidského života se populace 

i mnozí autoři rozcházejí, nejinak je tomu i v klasifikaci „podzimu života“. 

Setkáme se s odlišným dělením období stáří – jiné názory panují jednak v délce 

jednotlivých úseků, na něž je závěrečná etapa života rozdělena, ale také v jejich 

pojmenování. 

  Nejčastěji se uvádí periodizace dle Světové zdravotnické organizace 

(WHO), která člení lidský život na šest úseků, z toho období stáří zaujímá 

poslední tři příčky. Stáří dle expertů z WHO se potom  klasifikuje takto: 
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   60 – 74 let – označováno jako rané stáří a lidé v tomto věku jsou považováni za 

„mladé seniory“. V tomto období je nejdůležitějším mezníkem odchod člověka do 

důchodu a řešení následujícího volného času (zájmy, aktivity, seberealizace, 

případný možný přivýdělek atd.) 

  75 – 84 let – označováno jako kmetství nebo senium a osoby nacházející se 

v tomto věkovém úseku bývají označováni jako „staří senioři“. Pro tuto prostřední 

etapu je charakteristická zvýšená nemocnost, problematika nejrůznějších 

onemocnění, chorob a jejich léčení. 

  85 a více let – označováno jako patriarchium, dlouhověkost, lidé považováni za 

„velmi staré seniory“. Zde se ve velké většině případů řeší otázka a problém 

soběstačnosti a zabezpečenosti (Mühlpachr 2005; Říčan 2004). 

 

 Jiná klasifikace stáří se objevuje u Langmeiera a Krejčířové, kteří 

za hranici stáří, i když značně diskutabilní, považují věk 65 let. Od tohoto věku 

pak dělí stáří na dva úseky: 

 

  65 – 75 let – rané stáří, kdy dochází k poklesu výkonnosti (existuje zde však 

určitá variabilita). 

  75 a více let – tato hranice stáří je u výše zmiňovaných autorů chápána jako 

počátek pozdějšího, pravého stáří. 

Věk 45 – 65 let představuje v tomto členění pozdní dospělost, ve které se už však 

také dostavují první známky stárnutí a poklesu výkonnosti (Langmeier, Krejčířová 

1998). 

 

  V řadě publikací je citována periodizace období stáří dle Příhody, jenž 

poslední část lidského života dělí do tří etap. Stáří se vyznačuje různou mírou 

a tempem involučních procesů, proto každá ze tří etap posledního úseku lidského 

života se vyznačuje určitým stupněm „chátrání“: 

 

 60 – 75 let – senescence, kdy organismus člověka je stále odolný a zdatný, 

involuční změny závisí především na působení vnějších faktorů a životosprávy. 
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 75 – 90 let – kmetství. „Základním psychologickým rysem tohoto období je 

podle Příhody odklon od materiálních hodnot k hodnotám duchovním, 

od extroverze k introverzi, od extrospekce k introspekci a od altruismu 

k egocentrismu.“ (Čížková a kol. 1999, s. 129). Odolnost organismu je výrazně 

snížena. 

 90 a více let – patriarchium, které se vyznačuje výraznou osamělostí, rezignací 

a očekáváním brzkého konce (Čížková a kol. 1999). 
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2. Stárnutí populace 
 

  „Stárnutí je vlastností každého živého organismu. Každý z nás ví, 

že naše fyzické, ale i psychické schopnosti se s přibývajícími léty postupně mění 

až chřadnou a že jednou přijde den, kdy z důvodů sešlosti organismu umřeme.“ 

(Rabušic 2002, s. 3). Ano, všichni stárneme, jak již bylo řečeno. Stárnutí však 

není záležitostí výhradně jedinců, ale také celých populací a je důležité rozlišovat 

tento proces na úrovni člověka a na úrovni lidstva jako celku.  

  V této kapitole vysvětlím pojem demografické stárnutí a nastíním 

faktory, jež jej zapříčiňují, a to především ve spojitosti s demografickou 

prognózou, kterou odborníci vypracovali pro Českou republiku. Původně jsem 

zamýšlela popsat demografický vývoj a současnou situaci v naší zemi, nakonec 

jsem po konzultaci s vedoucí práce tuto kapitolu nezařadila z toho důvodu, 

že existuje mnoho publikací a dalších zdrojů, ve kterých je toto téma podrobně 

popsáno.4 Dám také prostor vlastním myšlenkám a názorům na stárnutí populace. 

O tomto „problému“ dnes hovoří různí odborníci, média a další zdroje, 

s některými názory se ztotožňuji, s jinými nesouhlasím, a proto se zde pokusím 

nastínit vlastní stanovisko. 

 

  Rozdíl mezi stárnutím jedince a populace je celkem zásadní a je jím 

fakt, že populace stárnou, mohou stagnovat, ale také mají schopnost mládnout. 

„Je to dáno tím, že stárnutí populace není biologickým procesem, jako je tomu 

u jedinců, nýbrž procesem strukturálním.“ (Rabušic 2002, s. 3, tučné písmo 

v originále). To znamená, že populace se mění ve svém složení. Lidstvo stárne 

proto, že narůstá podíl osob, které jsou považovány za staré. Příčinou mládnutí 

populace je naopak nárůst podílu mladé složky, tedy dětí do věku čtrnácti let. 

  Někteří odborníci varují před dopady demografického stárnutí. Největší 

 

                                                
4 Např. RABUŠIC, Ladislav. 2002. Stárnutí populace jako pohroma nebo jako sociální výzva? Praha: VÚPSV;  
  VOHRALÍKOVÁ, Lenka; RABUŠIC, Ladislav. 2004. Čeští senioři včera, dnes a zítra. Praha: VÚPSV;  
  Internetové stránky Českého statistického úřadu (www.czso.cz). 
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problémy vidí v ekonomické a sociální sféře. Tím, že bude přibývat stále více 

starších jedinců, se budou zvyšovat finanční nároky na vyplácení důchodů 

(nutnost důchodové reformy), na financování zdravotní a sociální péče, služeb 

seniorům atd. Myslím si však, že stárnutí populace v sobě skrývá také něco 

pozitivního. Především tedy fakt, že se prodlužuje délka lidského života, což 

zapříčiňuje lepší zdravotní péče, pokroky v medicíně, celková změna životního 

stylu a další faktory.  

 

  Demografické změny v každé populaci zapříčiňují tři demografické 

procesy: porodnost, úmrtnost a migrace. Na Sociowebu se můžeme dočíst, 

že populační stárnutí mají na svědomí dva faktory: 

1.  Pokles podílu mladších věkových skupin, který je způsoben poklesem plodnosti 

a porodnosti. Toto stárnutí potom nazýváme jako „stárnutí v základně věkové 

pyramidy“. 

2.  Nárůst starších věkových skupin, což je zapříčiněno zlepšením zdravotní péče 

a nižší úrovní úmrtnosti. V tomto případě hovoříme o „stárnutí na vrcholu věkové 

pyramidy“. (www.socioweb.cz) 

  

 

2.1. Populační prognóza 
  Do budoucnosti se očekávají změny ve všech demografických 

ukazatelích, tj. ve vývoji plodnosti, úmrtnosti a také migrace.  

  Podle vypracovaných analýz ČSÚ by mělo dojít k postupnému 

zvyšování intenzity plodnosti, a to až do roku 2030 (poté je očekávána její 

stagnace). Byly vypracovány celkem tři varianty, jenž počítají se zvyšováním 

plodnosti, liší se však v konečné výši úhrnné plodnosti. Nízká varianta uvažovala 

o hodnotě 1,38 dítěte na jednu ženu v roce 2030, u střední varianty se uvádí 

hodnota 1,62, vysoká varianta počítá dokonce s číslem 1,77. Žádná prognóza však 

nepočítá s dosažením (či překročením) hranice dvou dětí narozených jedné ženě, 

což by mělo za následek zabezpečení tzv. prosté reprodukce, neboli nahrazení 

jedné generace druhou. 
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  Změny se očekávají i ve vývoji úmrtnosti. Stále bude docházet 

ke zlepšování její úrovně (ke které dochází už od osmdesátých let 

a v devadesátých letech se tempo ještě více zrychlilo) díky dalším vnějším 

faktorům, jako např. lepší zdravotní péče a pokroky v medicíně, životní styl lidí, 

který zahrnuje mnoho dalších aspektů atd. Pravděpodobně dojde také 

k prodloužení naděje dožití mezi roky 2002 a 2050 o téměř pět let u žen a šest 

roků u mužů (hodnota by tedy mohla vzrůst až na 84,5 let u žen a 78,9 u mužů; 

v roce 2005 byla naděje dožití žen asi 79,2, u mužů 72,8 let).  

  Vývoj migrace není jednoduché předvídat, protože je vázán na změny 

v legislativních opatřeních a na situaci v zemích, ze kterých k nám lidé přicházejí. 

Byly však opět vypracovány tři varianty prognózy a všechny obsahují předpoklad, 

že se do naší země bude stěhovat více lidí a méně se jich bude vystěhovávat. 

Varianty počítají s přílivem od deseti tisíc osob až do čtyřiceti tisíc lidí ročně. 

Česká republika tak nadále zůstane migrační zemí, která bude přírůstek obyvatel 

získávat migrací ze zahraničních zemí (www.czso.cz). 

  

  A co to všechno znamená pro obyvatelstvo České republiky z hlediska 

věkového složení? Ačkoli se zvyšuje porodnost (a pravděpodobně se nadále 

zvyšovat bude) a klesá úmrtnost, obyvatelstvo naší země i přesto bude stárnout. 

I podle variant, které vycházejí z předpokladu zvýšení úrovně plodnosti, 

se výrazně sníží podíl mladé složky obyvatelstva. Podíl dětí by podle jedné 

z prognóz mohl klesnout ze současných 16% na 12%. 

  Změny se ve velké míře projeví ve věkové kategorii 65 a víceletých 

obyvatel – lidé tohoto věku budou přibývat nejrychleji. V roce 2004 podíl seniorů 

činil asi 1,4 milionu, v roce 2050 by se jejich počet mohl navýšit až na 3,3 

milionu (tento počet předpokládá vysoká varianta). Je také velice pravděpodobné, 

že výrazně bude přibývat podíl nejstarších seniorů (tj. 85 a více let), kteří dnes 

tvoří jen skutečně malou část populace. Opravdu vysokého věku se bude dožívat 

čím dál více lidí a v roce 2050, dle demografických prognóz, bude každému 

dvacátému obyvateli České republiky 85 a více let (Krebs 2007; Rabušic 2002; 

www.czso.cz). 
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  Důsledky stárnutí obyvatelstva zasahují do mnoha oblastí, jednou 

z nejdůležitějších je ekonomická oblast, kdy tím, že se zvýší podíl starých osob, 

vzrostou nároky na starobní důchody. Myslím si však, že stárnutí populace 

bychom se neměli děsit, neměli bychom tento fakt vidět jako něco negativního, 

ale spíše jako jakési požehnání. Vždyť oproti lidem v minulosti máme „dar“ žít 

déle, prožít svůj život kvalitněji. Ano, možná jsme zvyklí na kulturu, ve které 

se prosazuje mládí a stáří je tak trochu odsunuto na „jinou kolej“, je však důležité 

si uvědomit, kam skutečně naše společnost směřuje. Změní se snad naše země 

v rozsáhlou skupinu starých, vrásčitých, tělesně a duševně handicapovaných lidí? 

Jistě že ne. Dochází ke změnám v životním stylu lidí, který zahrnuje odpovědnější 

a zdravější přístup k životu - lidé o sebe více pečují, dbají o své zdraví, tělo, vizáž, 

zdravěji se stravují, svůj volný čas se snaží trávit aktivně, např. sportem 

či cestováním atd. To všechno se podepisuje na lepším zdravotním stavu, 

předcházení nemocem a udržování se v dobré kondici.  

  Prodloužení střední délky života a s ní spojené stárnutí společnosti 

bychom si měli vážit, je to skutečně pokrok, kterého můžeme být svědky. 
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3. Osamělost 
 

  Vztahy s lidmi v našem okolí pro nás znamenají něco naprosto 

přirozeného, jsou součástí našeho života. Běžně se dostáváme do různých situací, 

v nichž přicházíme do styku s lidmi: ať už je to naše vlastní rodina, se kterou 

žijeme, přátelé a kolegové v zaměstnání, cizí lidé, s nimiž v průběhu dne 

hovoříme nebo jedinci, které beze slov míjíme na ulici. Tyto a další vztahy jsou 

v našem životě důležité. Ale proč? Proč se neobejdeme bez jiných lidí? Mnozí 

autoři považují potřebu sociálního kontaktu a styku s ostatními lidmi za základní 

sociální potřebu. Tento předpoklad vychází z hierarchie potřeb Abrahama 

Maslowa, kde jednu z vyšších potřeb představují smysluplné vztahy k blízkým 

lidem. Důsledkem nenaplnění této potřeby je potom právě osamělost. Problém 

osamělosti určitě ve skrytu duše trápí mnoho lidí, nikdo nechce v budoucnosti 

zůstat sám. Říká se, že kdo nepoznal tu pravou samotu na vlastní kůži, umí si jen 

těžko představit, co to ve skutečnosti pro člověka znamená, jak těžké je být sám. 

  V následujících kapitolách se budu zabývat často zaměňovanými pojmy 

samota a osamělost, pokusím se osamělost s pomocí literatury a dalších zdrojů 

definovat. Pozornost také budu věnovat základním faktorům, které ovlivňují 

míru osamělosti. Tomuto problému se budu věnovat z hlediska starého člověka, 

ačkoli v literatuře se příliš nesetkáme přímo s osamělostí ve stáří.5  

 

 

3.1. Vztahy s jinými lidmi jako základní potřeba 

  Během našeho života neustále vstupujeme do interakcí s lidmi, 

s některými z nich opakovaně, s jinými se již nikdy více nesetkáme. Hovoříme 

s nimi tváří v tvář, jedná se o přímý kontakt. Různé činnosti nás však mohou 

přivést i do kontaktu nepřímého, např. komunikace s lidmi přes internet, kteří 

 

 

                                                
5 Problematikou osamělosti ve stáří se zabývá např. RABUŠIC, Ladislav; EHRENBERGEROVÁ, Lucie. 2002. 
  Život ve stáří. Praha (výzkumná zpráva). 
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od nás mohou být vzdáleni tisíce kilometrů. V dnešní společnosti jsou tyto 

nepřímé kontakty poměrně časté, a to opět díky technologii a různým vynálezům. 

Mnoho lidí vlastní mobilní telefon, fax, počítač a komunikuje s přáteli 

prostřednictvím těchto, dnes již obyčejných, věcí. Je to pohodlný způsob, jak být 

v kontaktu s okolním světem. Ano, někdy neexistuje jiná možnost, jak bychom 

mohli s dotyčným člověkem mluvit a potom pějeme chválu na vynálezce 

internetu, faxu, telefonu. Většina lidí však stále dává přednost osobnímu setkání, 

osobnímu kontaktu, samozřejmě je-li to možné (vzdálenost, čas atd.).  

  D. Bodenová a H. Molotch se v roce 1994 zabývali otázkou, proč lidé 

raději komunikují tváří v tvář, proč dávají přednost bezprostřednímu fyzickému 

setkání a osobně se zúčastňují různých schůzí a jednání. Dospěli k závěru, že 

při osobním kontaktu mohou vidět, co si dotyčný skutečně myslí a co cítí. 

Za nejdůležitější považují oční kontakt, který signalizuje určitou míru intimity 

a důvěry. Oči jsou okna do duše a do těchto oken se můžeme podívat jen tehdy, 

komunikujeme-li s člověkem „face to face“ (Giddens 1999). Výše zmínění 

zkoumali tuto skutečnost u podnikatelů, myslím si však, že potřeba očního 

kontaktu a přímého fyzického setkání je nepostradatelným faktem u velké většiny 

ostatních lidí.  

Ačkoli je země přesycena elektronikou a technickými vynálezy, které 

nám umožňují kontakt s ostatními, faktem je skutečnost, že k sociální podstatě 

člověka patří jeho potřeba osobních setkání a kontaktů s druhými lidmi, které 

nachází uspokojení právě v sociálních interakcích, k čemuž se, jak již bylo řečeno, 

přiklání někteří významní autoři. 

 

 

3.1.1. Teorie potřeb dle A. H. Maslowa 
  Teorií lidských potřeb se zabývá mnoho autorů, já v této kapitole 

nejvíce využívám tří následujících zdrojů, ve kterých je problematika lidských 

potřeb srozumitelně a celkem podrobně vysvětlena: Drapela (1997); Nakonečný 

(1998); Sýkorová (2007). 
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  Asi nejznámější teorií potřeb se stal hierarchicky organizovaný 

systém lidských potřeb podle amerického klinického psychologa A. H. Maslowa 

(1908 – 1970). Ve své teorii se soustřeďuje na intrapersonální růst jedince a lidské 

kontakty a vztahy pokládá za přirozený výsledek sebeaktualizace. Jednotlivé 

potřeby ve svém modelu řadil a organizoval podle vývojového hlediska a také 

jejich naléhavosti pro člověka. V systému rozlišuje potřeby nižší, vyšší a 

tzv. metapotřeby. Člověk musí nejdříve dostatečně uspokojit nižší potřeby, 

aby mohl postoupit na další úroveň a uplatnit ty vyšší. V tomto případě Maslow 

hovoří o tzv. motivačních dominantách (nejprve musí být uspokojena 

předcházející potřeba, aby člověk mohl naplnit tu další, např. člověk nebude toužit 

po vzdělání, když bude mít prázdný žaludek). Je důležité zmínit, že jednotlivé 

potřeby nemusí být zcela naplněny (v dostatečné míře). „Maslow (1971) 

připomíná, že stížnosti (nazývá je ,reptání‘) člověka na nedostatečné uspokojení 

potřeb mohou ve skutečnosti být známkou přání postoupit dál na následující 

úroveň potřeb v hierarchii.“ (Maslow in Drapela 2003, s. 139, závorky 

a uvozovky v originále). 

 

Tabulka 2: Hierarchie lidských potřeb dle A. H. Maslowa 

 
Hierarchie lidských potřeb dle A.H. Maslowa (Drapela 1997, s. 139; upraveno). 

Vysvětlivky: 1 – nižší potřeby, 2 – vyšší potřeby, 3 – metapotřeby. 

FYZIOLOGICKÉ POTŘEBY 

POTŘEBA JISTOTY A BEZPEČÍ 

POTŘEBA LÁSKY A NÁLEŽENÍ 

POTŘEBA ÚCTY 

SEBEAKTUALIZACE 
 

2 

1

3 
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Fyziologické potřeby. Jsou to základní potřeby, které zajišťují holé přežití 

jedince. Jsou „přítomné v každé lidské bytosti od počátku života“ (Drapela 1997, 

s. 139) a jedná se o potřebu kyslíku, výživy, spánku, odpočinku a relaxace, 

vylučování atd.  

Potřeba jistoty a bezpečí. Tyto potřeby hrají důležitou roli především v dětství, 

kdy nám jedna konkrétní osoba, která se o nás stará, poskytuje pocit bezpečí 

a pomáhá nám zbavit se pocitů nejistoty, strachu a zmatku. Tato potřeba také 

zahrnuje jakýsi řád, strukturu, definování mezí a ochranu před poraněním. 

Potřeba lásky a náležení. Potřeba milovat někoho jiného, poskytovat mu svoji 

lásku, oporu a naopak od něho jeho lásku přijímat. Touha po citovém vztahu 

a především citový vztah samotný je jedním, možná také tím nejdůležitějším 

způsobem předcházení osamělosti. Neméně důležité je pro člověka také 

sounáležitost se skupinou, pocit někam patřit.  

Někteří autoři nazývají tuto vyšší potřebu potřebou afiliační (neboli 

potřebou být ve vztahu s okolím, s vnějším světem a potřebou zbavit se pocitu 

osamělosti, který však ale nevidí jenom v bezprostředním fyzickém kontaktu 

s druhou osobou). 

Potřeba úcty. V rámci této potřeby Maslow rozlišuje dva druhy úcty, jedná se 

o sebeúctu (osobní zdatnost a vědomí zvládání životních nároků) a úctu druhých 

(je spojena s uznáním společnosti, statusem, prestiží, s vlastní pověstí). 

Potřeba sebeaktualizace (taktéž seberealizace). Tato potřeba nespadá do vyšších 

potřeb, ale je umístěna na tzv. B-úrovni, na níž jsou rozdíly mezi jednotlivci 

nejvíce viditelné. Maslow nevymezuje přímo pojem sebeaktualizace, 

ale charakterizuje jej jako tendenci či touhu člověka stát se vším, čím se stát 

může, neboli „potřebu realizovat svůj lidský potenciál, jehož podstatnou složkou 

je tvořivost, přičemž specifická forma této potřeby je interindividuálně velmi 

různá (…)“ (Nakonečný 1998, s. 469). To znamená, že se může jednat o touhu 

stát se např. vrcholovým sportovcem, uznávaným skladatelem či touhu, která 

spočívá v interpretaci vlastních myšlenek (př. umělecká či vědecká tvorba). 

  

  Sebeaktualizace (lépe řečeno sebeaktualizující osoby) se 

projevuje určitými znaky, mezi něž patří: 
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a) Být sám a zároveň se necítit osamělý. 

b) Razit vlastní životní styl a nekopírovat styl druhých lidí (v tomto případě 

je důležitá rozhodnost a odpovědnost). 

c) Smysl pro humor a žertování, které nikomu neubližuje, není založeno 

na slabosti druhých. 

d) Bohatá představivost, fantazie, kreativita, estetické cítění (Drapela 

1997). 

 

  

3.2. Samota a osamělost 
  Než budu moci vůbec definovat pojem osamělost, je důležité ujasnit 

si rozdíly mezi lidmi často zaměňovanými slovy samota a osamělost. Ač na první 

pohled znějí celkem podobně, rozdíly mezi nimi jsou docela velké.  

Když se někoho zeptáte, zda se cítí být osamělý, nejspíše vám odpoví: 

ano - ne. Ale jakmile dotyčného poprosíte, aby vám vysvětlil, co rozumí pod 

tím pojmem osamělost, asi už nedostanete okamžitou a jednoznačnou odpověď. 

Víme, vnitřně tušíme, co osamělost znamená, ale slovy to není jednoduché 

vyjádřit, a tedy ani definice tohoto pojmu není jednoduchá. A ačkoli se v literatuře 

setkáme s různými zmínkami o problému osamělosti, který trápí nemálo lidí, jen 

v několika případech nám autoři podají vysvětlení onoho klíčového pojmu. Nyní 

přejdu rovnou k vysvětlování a definování pojmů samota a osamělost zvlášť, 

jejich definice a rozdíly mezi nimi jsou celkem značné a složité, proto tyto pojmy 

nebudu zde více „rozpitvávat“, ale uceleně se na ně podívám v následujících dvou 

podkapitolách. 

 

 

3.2.1. Samota 
  Samotu můžeme charakterizovat jako určitý objektivní stav jedince, 

který může být zaznamenán druhou osobou „zvenku.“ Lze říci, že je to absence 

kontaktů a vztahů s jinými lidmi. Tento stav může nabývat třech různých forem: 
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1) Dobrovolná samota. Člověk sám samotu vyhledává, snaží se uniknout 

z každodenních problémů, oprostit se od práce, od běžného života, aby 

si odpočinul, relaxoval, načerpal nové síly, jen tak si v klidu přemýšlel. 

Zkrátka řečeno, tuto formu samoty si člověk užívá, poskytuje mu svobodu, 

odpoutání se od všeho. Tendenci k útěku do samoty mají např. lidé pracující 

v sociálních službách, kteří jsou každý den v bezprostředním kontaktu 

s desítkami dalších osob nebo členové vícegeneračních rodin. V případě 

seniorů se jedná o dobrovolnou samotu „introvertních“ jedinců, kteří mají rádi 

svůj klid, jsou rádi sami doma, příliš nevyhledávají příležitosti k setkání 

s jinými osobami. Doma si pak čtou, luští křížovky, koukají na televizi, věnují 

se domácím zvířatům atd. Jsou sami, ale rádi. 

2) Nedobrovolná samota. Může nastat v důsledku nehody nebo nějakého 

zranění, kdy je člověk upoutaný na lůžko, izolovaný od společnosti, okolí 

na něj jakoby zapomene. U seniorů se tento problém týká jen malé části 

nejstarších jedinců (nikdo se o daného člověka nezajímá, nikdo 

ho nenavštěvuje, nemá rodinu a příbuzenstvo, on sám nemůže nikam z domu 

vyjít z důvodu špatného zdravotního stavu atd.) „(…) kolik je těch, které 

izolovala chronická nemoc nebo postižení! Nejdřív se kolem nich přátelé 

shromažďují, pak je ale začnou zanedbávat a nakonec zůstane jediným 

pojítkem se světem jejich lékař.“ (Tournier 1998, s. 9). 

3) Samota z vlastní vůle, avšak pod tlakem. Např. má-li člověk obavu 

z odhalení některých, ne příliš pozitivních rysů svého chování a osobnosti 

(Sýkorová 2007; Výrost, Slaměník 1997). 

 

 Z předchozího vyplývá, že samota může být pozitivního charakteru 

(dobrovolná samota), laicky lze říci, že se jedná o překypující přítomnost 

či nadbytek vztahů. Člověk je doslova přeplněn, přesycen přítomností druhých 

lidí, že zkrátka čas od času musí z tohoto světa uniknout do svého vlastního světa, 

být alespoň na chvilku sám. Samota je však také negativního rázu, kdy jedinec 

touží po někom blízkém, po potřebě kontaktu a vztahu s jinými osobami, 

ale bohužel mezi ním a okolním světem existuje nějaká překážka, která může 

nabývat různé podoby a zkrátka zabraňuje kontaktu člověka s ostatními lidmi.  
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Pokud se nejedná o dobrovolnou (pozitivní) samotu, je tento stav vždy 

smutnou skutečností. Téměř vždy se dá však proti ní nějakým způsobem bojovat. 

Když člověk chce, může tento problém vyřešit, záleží to především jen a jen 

na něm samotném. S osamělostí už to není tak jednoduché. 

 

 

 3.2.2. Osamělost 
  „(…) dosažitelnost druhých nechrání automaticky seniory 

před osamělostí.“ (Sýkorová 2007, s. 172). Z tohoto tvrzení je patrné, 

že osamělost nebude výlučně souviset s počtem vztahů, které člověk udržuje, zde 

nestačí jen pozorování, je-li člověk obklopen jinými lidmi nebo je-li sám. Člověk 

nemůže o druhém tvrdit, že je osamělý pouze na základě četnosti jeho návštěv 

a setkávání s jinými jedinci.  

   

Osamělost odlišují od samoty tři základní charakteristiky: 

 

1) Osamělost je subjektivní prožitek, tzn. vyplývá z vlastního hodnocení dané 

situace. Každý člověk vnímá sociální interakce a vztahy jinak (zaměřujeme se 

především na kvalitu vztahů, ne na kvantitu), zkrátka záleží na jeho vlastní 

interpretaci. Osamělost nelze odhalit pouhým pozorováním „zvenku“. 

2) Osamělost vypovídá o tom, že v našich mezilidských vztazích není něco 

v pořádku, něco není v rovnováze. 

3) Osamělost je chápána jako něco nepříjemného, negativního (neexistuje 

u ní pozitivní forma jako u samoty). Při zažívání osamělosti se objevují jen 

samé negativní pocity a prožitky, a to především zoufalství, deprese, 

netrpělivá nuda, sebepodceňování, sebelítost atd. (L. A. Peplau, D. Perlman 

in Výrost, Slaměník 2001). 

 

Definovali jsme si znaky, jenž odlišují osamělost od samoty a ještě je 

potřeba zmínit fakt, že osamělost lze rozdělit na dva typy, které nám ještě více 

pomohou tomuto problému porozumět a více jej specifikovat. Jsou to: 
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1) Sociální izolace, která souvisí se samotou, je způsobena absencí vztahů  

především s přáteli a známými a v důsledku toho nastává také absence 

společně sdílených aktivit a zájmů. 

2) Emocionální izolace, jenž vzniká v důsledku absence jedné konkrétní blízké 

osoby (např. partner). V tomto případě člověk může udržovat vztahy s jinými 

lidmi, může být obklopen desítkami přátel, známých, kolegů, ale postrádá 

onen důležitý důvěrný vztah, který by byl založen na vzájemném porozumění, 

lásce, intimitě, důvěře a opoře (Weiss in Hewstone, Stroebe 2006). 

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že osamělost představuje subjektivní stav, 

jakési vlastní hodnocení dané situace, které vypovídá především o slabším a méně 

uspokojivém zapojení člověka do sociálních vztahů. Žijí mezi námi lidé, kteří 

mají jen málo kontaktů, setkávají se jen s několika blízkými přáteli, a přesto se 

necítí osaměle. Potom jsou zde ale i tací, kterým ani dostatečně velký počet 

známostí a přátel nepomáhá překonat pocity osamělosti. V těchto případech 

osamělost přímo souvisí s mezilidskými vztahy. Mohou však ale také v našem 

životě nastat jiné situace, jenž zapříčiní osamělost (např. přestěhuje-li se člověk 

do jiného města, kde nikoho nezná nebo přejde-li žák na novou školu, může se 

zde nějaký čas cítit osaměle). 

 

Zajímavý poznatek z výzkumu: 

V roce 1982 bylo zjištěno, že jedinci, kteří se často cítí osaměle, 

projevují poměrně malý zájem o svého partnera, druha. To se projevuje především 

v rozhovorech, kdy osaměle se cítící osoba klade svému partnerovi méně otázek, 

často neadekvátně reaguje na jeho odpovědi. Jedinec také často hovoří jen o sobě, 

svých problémech nebo se zabývá tématy, které jsou partnerovi cizí (Jones, 

Hobbs, Hockenbury in Výrost, Slaměník 2001). 
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3.2.3. Faktory ovlivňující míru osamělosti ve stáří 
  Zde se odvolávám opět především na Rabušice, jeho výzkumnou 

zprávu Život ve stáří (2002)  a také na knihu Aplikovaná sociální psychologie II 

(2001) od autorů Výrost a Slaměník. V těchto publikacích se autoři problematice 

osamělosti a osamělosti ve stáří věnují a rozebírají zde i faktory, které tento 

problém zapříčiňují. Osamělost je jevem individuálním, ale můžeme najít některé 

společné znaky, jenž míru osamělosti ovlivňují u většiny osamělé populace a lze 

tedy tyto skutečnosti zobecnit a pokusit se objasnit, které sociální skupiny 

osamělost nejvíce postihuje. Existuje mnoho příčin a je potřeba také zdůraznit, 

že na ně lidé různě reagují a svůj stav osamění různě prožívají. Někteří jedinci se 

uzavírají do sebe, stávají se z nich pasivní, bezduché bytosti, které často propadají 

smutku, pláči, hledají nějaký únik (např. v podobě přejídání se, pití alkoholu, 

užívání drog atd.). Jiní lidé jako obranu před osamělostí zvolí aktivní formu, 

tj. věnují se svým zálibám, snaží se chodit do společnosti (do kina, divadla) a zde 

se také pokoušet navazovat nové vztahy. 

   

Charakteristiky, které ovlivňují míru osamělosti: 

 

1) Rodinný stav a forma rodinného soužití. V tomto případě záleží na tom, 

s kým člověk sdílí domácnost (např. zda jedinec žije se svým manželským 

partnerem, dětmi, vnuky, dalšími příbuznými, zda je sám atd.). Přitom partner 

hraje u seniorů velice důležitou roli, v mnoha případech představuje 

celoživotní oporu, nejvýznamnější „součást“ života člověka, bez něj se jedinec 

cítí polovičatý. Osamělost je v mnoha případech způsobena právě ztrátou 

manželského partnera. Podle Rabušice, senioři, kteří žijí ve dvoučlenné 

domácnosti (tj. manželský pár, partneři), pociťují méně osamělost než ti, kteří 

bydlí s více lidmi, jsou obklopeni několika dalšími členy té domácnosti, ale 

už nemají vedle sebe svého partnera.  

      Jiná situace je u jedinců, jenž žijí sami bez partnera již delší 

dobu(rozvedení nebo nevdaní, neženatí). Podle výzkumu se jich celých 75% 

cítí občas osaměle. Nejhůře pak osamělost snášejí ovdovělí - lidé, kteří ztratili 

svého partnera a nyní žijí bez něj (Rabušic 2002). 
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2) Zdravotní stav. Pro mnoho lidí představuje dobrý zdravotní stav „pojítko“ 

s okolním světem a u seniorů toto platí dvojnásobně. Bohužel ve stáří 

ve většině případech dochází ke snížení mobility, někteří se stávají závislými 

na jiných lidech, kolikrát nemohou sami bez pomoci druhého ani vyjít ven. 

Neméně důležitým problémem je pak také psychický stav starých lidí, kteří se, 

ne vždy, dokáží smířit se svým zdravotním stavem, na psychice se také 

podepisuje horší přizpůsobivost změnám. Toto všechno má za následek snížení 

frekvence sociálních kontaktů, menší četnost setkávání s jinými lidmi, méně 

časté chození do společnosti mezi lidi. Často se veškeré vztahy „smrsknou“ jen 

na pomoc, návštěvy a kontakty ze strany vlastní rodiny, v lepším případě ještě 

setkávání se sousedy, kteří bydlí blízko daného jedince.  

3) Pohlaví. Tento faktor nepatří k těm klíčovým, nejdůležitějším, lze 

ale vypozorovat jisté znaky, jako např. častější výskyt pocitu osamělosti, 

snášení tohoto problému, které se u obou pohlaví liší. Bylo dokázáno, 

že osamělost častěji postihuje ženy, což je důsledkem většího počtu 

ovdovělých žen v mladším věku. Ženy se také cítí často osamělými dvakrát 

více než muži a o své osamělosti hovoří s jinými lidmi. Oproti tomu muži 

mívají tendence k popírání tohoto stavu a většinou nedávají najevo, že v jejich 

životě není něco v pořádku. 

4) Věk. Faktor věku úzce souvisí se zdravotním stavem člověka, představuje však  

velice nespolehlivé měřítko, které by ovlivňovalo míru osamělosti. Každý 

člověk je totiž jiný, svým způsobem jedinečný a i mezi seniory existují velké 

interindividuální rozdíly. Jsou mezi námi lidé, kteří třeba v šedesáti letech 

ztrácí chuť k životu, nechodí do společnosti, neudržují kontakty s ostatními 

atd., ale také jsou zde tací, kteří se i ve vysokém věku snaží o aktivní přístup 

k životu, ke stáří, jenž mimo jiné zahrnuje udržování sociálních vazeb 

a kontaktů s ostatními. Lze však ale říci, že s přibývajícím věkem vzrůstá také 

počet faktorů, které se podílejí na pocitu osamělosti. 

5) Nedostatek sociální zručnosti. Např. schopnost vést konverzaci, navazovat 

a udržovat nové vztahy, problémy se zapojováním do společenských 

a skupinových aktivit. Osamělí lidé mají tendenci vstupovat do mezilidských 

vztahů již s negativním očekáváním, nedůvěrou. Často se zaměřují především 
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na sebe, kriticky posuzují sebe i ostatní lidi. Za těchto okolností představují 

vztahy a nová seznámení pro jedince jen nepříjemné zážitky, utrpení a jen 

málokdy v nich nachází uspokojení a zdroj potěšení. 

6) Styl života. V neposlední řadě se na osamělosti podepisuje určitý životní styl, 

který zahrnuje mimo jiné frekvenci setkávání s dětmi a vnoučaty, důležitou roli 

samozřejmě hrají vzájemné vztahy v rodině, vzdálenost od sebe, dále přístup 

(vlastní filosofie) k životu, aktivní přístup ke stáří, vnímání stáří atd. „Aktivní 

životní styl je nejen nástrojem prevence osamělosti (mj. rozšiřuje spektrum 

sociálních kontaktů), ale současně je i výsledkem větší sociability.“ (Rabušic 

2002, s. 63, závorka v originále). 

 

 

 3.3. Nejdůležitější vztahy seniorů 
   Osobně si myslím, že kontakty a vztahy s jinými lidmi jsou 

pro stárnoucího člověka v mnoha případech tím nejdůležitějším a nejcennějším, 

co ve svém nynějším životě má.  

  

Rodina – vztahy s dětmi a vnoučaty. Rodina představuje pro seniora důležité 

zázemí, poskytuje člověku mnoho příležitostí k udržování a rozvíjení vztahů. 

Vztahy seniorů s vlastními dětmi a vnoučaty jsou velmi rozmanité: mohou být 

vyrovnané a stabilizované, harmonie se však také může ze vzájemných vazeb 

vytrácet. Vztahy dětí a stárnoucích rodičů se však většinou s přibývajícím věkem 

urovnají, bývají pozitivní s minimem konfliktů. Rodinná pouta však mohou být 

ovlivněna minulostí – dětstvím, stylem života seniora, dětí i vnuků, zdravotním 

stavem rodinných příslušníků atd. (Vágnerová 2007). 

  Děti pomáhají svým stárnoucím rodičům různými formami pomoci,  

např. peněžní pomoc, psychická opora, pomoc se zvládáním sebeobslužných 

úkonů pří snížené mobilitě, výpomoc se zvládáním domácnosti a zahrady, 

doprovod k lékaři a další. To jsou však takové úmyslné kroky pomoci, které 

vědomě směřují k uspokojení určitých potřeb seniora. Starý člověk však vnímá 

ještě další způsoby pomoci a podpory, které děti poskytují často nevědomky. 
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Jedná se právě o poskytování běžného kontaktu a příležitosti popovídat si, sdílet 

s někým blízkým alespoň chvilku, část dne. Starý člověk je vděčný i jen za pár 

minut strávených s blízkou osobou (ať už je to setkání u kávy či společná cesta 

k lékaři). V tomto případě je důležitá teritoriální vzdálenost, která seniory a jejich 

rodinu odděluje, na ní závisí i četnost kontaktů a návštěv. 

  Vnuci a vnučky kolikrát představují takové „potěšení“ pro stárnoucího 

člověka. Jejich příchod může oživit život seniora, který tímto může získat nový 

smysl. Pokud člověku stačí síly (fyzické i psychické), vypomáhá svým dětem 

s výchovou či hlídáním vnuků (typická role babiček). Jiřina Šiklová ve své knize 

Dopisy vnučce (2007) píše, že vnučky jsou takovými spojenkyněmi svých 

prarodičů. K babičkám a dědečkům mají většinou kladný vztah, svěřují se jim 

s tajemstvími, které by rodičům nikdy neřekly. Když jsou naštvaní na vlastní 

rodiče, vypovídávají se a stěžují si právě u prarodičů, od kterých možná ve skrytu 

duše čekají nějakou pomoc. Babičky a dědečkové nepředstavují pro vnuky takové 

autority, jakými jsou jejich rodiče, ale představují jakousi pomocnou sílu – 

poskytují rady, pomáhají, pečují o vnoučata, mají sklon k ochranářství atd. 

(Šiklová 2007).  

  Pro samotné seniory jsou vnuci důležití, jak jsem se už zmínila. Mohou 

představovat rozptýlení a oživení jejich života, člověk může získat pocit, že 

je potřebný a užitečný jako dříve a snaží se dětem s vnoučaty vypomáhat. Starší 

vnoučata potom mohou zastávat roli svých rodičů, o které jsem psala 

v předchozím odstavci (doprovod k lékaři, pomoc v domě a na zahradě prarodičů 

atd.). Myslím si ale, že vnoučata a jejich prarodiče i nadále (v dospělosti) 

zůstávají spojenci, kteří mezi sebou mívají takový specifický vztah (jenž pociťuji 

i já jako vnučka; je však slovy těžce vyjádřitelný a popsatelný, ale je moc krásný). 

  Nemůžeme opomenout ani vztahy s dalšími příbuznými, např. 

se  sourozenci. Většinou však každý žije někde jinde se svojí vlastní rodinou 

a sourozenci se tak stýkají jenom občas. I tak ale jejich vzájemné vztahy jsou 

důležité i ve stáří, v tomto období jsou možná ještě pevnější než kdykoli předtím 

(mají jen jeden druhého, z jejich původní rodiny už třeba nikdo nežije). 
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Sousedé. Dle Sýkorové hrají blízcí sousedé významnou roli pro stárnoucího 

člověka. Sami senioři popisují vztahy se sousedy jako velmi potřebné, v mnohém 

si navzájem pomáhají. Faktor blízkosti je pro člověka nejdůležitější, i když senior 

má vlastní rodinu a příbuzenstvo, ti však nemusejí bydlet v jeho bezprostřední 

blízkosti (nemluvě o tom, když člověk nikoho z vlastní rodiny už nemá). Sousedé 

potom představují „stále přítomnou“ pomoc, podporu, zdroj vztahů a kontaktů. 

Sami staří lidé říkají, že „stačí jen brnknout“ a sousedka přijde (Sýkorová 2007). 

Někteří senioři tráví se svými sousedy mnoho času (např. povídání si při kávě, 

chození na procházky a výlety atd.), což je prospěšné pro ně samotné 

a samozřejmě i pro jejich vrstevníky - kamarády. 

 

Organizace. Pod tímto pojmem mám na mysli především různé zahrádkářské 

kluby, turistické kluby pro seniory nebo všechny možné spolky, které poskytují 

možnost smysluplného trávení volného času ve stáří (cvičení pro seniory, výuka 

cizích jazyků, keramika a další výtvarné činnosti atd.). Myslím si, že pro seniora 

je prospěšné být členem některého spolku, jehož prostřednictvím pobývá 

ve společnosti druhých lidí, může zde navazovat nové vztahy a tím předcházet 

osamělosti. Jedinec se zde setkává se svými vrstevníky (je-li to přímo klub, 

kroužek či spolek, který je určen výhradně pro seniory), komunikuje, získává další 

kontakty, ale především není sám. Důležitým úkolem těchto organizací 

je vyplnění dlouhého volného času, který senior v těchto případech tráví 

věnováním se nějakému koníčku (jenž se může stát i smyslem jeho nynějšího 

života). Určitě je pro člověka dobré zapojit se do nějaké činnosti a trávit „podzim 

života“ aktivní formou (dovolí-li to však zdraví). 
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III. Empirická část 

 

1.  Prožívání osamělosti českých seniorek 

     na počátku 21. století 

 
  Tématem předkládané studie je osamělost – zjištění, zda je 

tento problém mezi seniorkami tolik rozšířen a především, co jej způsobuje a 

jak se dá proti osamělosti bojovat. Základní otázka, kterou jsem si položila, 

a která mě zároveň provází celým výzkumem, zní: Cítí se dnešní ženy 

v důchodu osaměle a jestli ano, proč? Tato otázka na první pohled vypadá 

celkem jednoduchá, zdá se, že jsou dvě možnosti odpovědi. Záhy jsem však 

zjistila, že příčiny osamělosti jsou v některých případech složité a celkem obšírné, 

a i když žena tvrdí, že se necítí osaměle, rozebírání nepřímých příčin vede k úplně 

jinému závěru.  

  Výše formulovaná otázka se mi ve fázi přípravy výzkumu rozdělila 

do třech dílčích okruhů, z nichž každý obsahuje několik dalších otázek.6 Tyto 

otázky a výzkumný záměr mě od samého počátku směrovaly ke kvalitativnímu 

přístupu. 

 

  V empirické části mé bakalářské práce čerpám z výpovědí žen 

a vlastních zážitků a pocitů, kterých jsem nabyla při rozhovorech s danými 

ženami. Do výzkumu jsem se rozhodla zapojit celkem šest žen důchodového věku 

a zvolila jsem metodu polostrukturovaného rozhoru. Ve své práci neuvádím jména 

ani další osobní údaje žen z důvodů ochrany osobních údajů (pro účely této práce 

jsem zvolila fiktivní jména osob pro lepší orientaci v jednotlivých zprávách 

z průzkumu). 

 

 

                                                
6 Viz Příloha 1. 
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1.1. Cíl průzkumu 
Cíl intelektuální: Cílem je nejenom poukázat na fakt, že osamělost provází život 

seniorů (tento fakt je znám, mnoho autorů jej ve svých pracích zmiňuje), ale 

především analyzovat důvody tohoto problému.  

Cíl praktický: Získané informace mohou vést ke zkvalitnění péče o seniory, 

ve smyslu rozvoje různých organizací, které by zajišťovaly různorodé aktivity 

pro staré lidi. Ano, dnes podobné organizace existují, sídlí však ve větších 

městech a vesničtí senioři nemají možnost využití služeb těchto organizací. 

Cíl personální: Prací na svém výzkumu si vyzkouším vést interwiev se všemi jeho 

náležitostmi, což je dobrá zkušenost. Mým osobním cílem je samozřejmě také 

získání akademického titulu.   

 

   Průzkum si tedy klade za cíl zmapovat nynější život žen - život ve stáří. 

Hlavním cílem je potom zjistit, zda je osamělost mezi seniory rozšířená v tak 

velké míře, jak to vidí někteří autoři (např. Kučera, Rabušic, Tournier). Otázky 

se zaměřují celkem na tři stěžejní oblasti: zjištění sociálních vztahů a vazeb 

ženy, způsob trávení volného času a problém osamělosti. Otázky týkající 

se sociálních vztahů jsem zařadila proto, že úzce souvisí s pocitem osamělosti, 

hrají důležitou roli v životě člověka a představují jeden z hlavních „nástrojů“, 

pomocí kterého se osamělosti předchází. Smysluplné trávení volného času 

je rovněž neméně důležitým faktorem, jenž mnohdy pocity osamělosti potlačuje. 

    

  Jak již bylo řečeno v samém úvodu této kapitoly, pro svůj výzkum jsem 

vybrala šest žen seniorek. Ano, je to málo početný vzorek na to, aby pak mohly 

být vyvozeny závěry, které lze zobecnit na širší část populace. Myslím si však, 

že problém osamělosti je natolik složitým a závažným problémem, že jej ani nelze 

zobecnit a s jistotou tvrdit, které skupiny osob osamělost nejvíce postihuje. 

  Faktem je, že seniorská populace je velmi heterogenní, musíme brát 

v potaz mnoho charakteristických rysů, kterými se vyznačuje. Mezi ně patří: 

jedinečnost vloh a osobnostních rysů, míra involučních procesů, choroby 

a nemoci prodělané v průběhu života, zkušenosti, názory, hodnoty, různé sociálně 
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ekonomické zázemí atd. (Mühlpachr 2005). I vzhledem k těmto 

různorodým aspektům není jednoduché (a ani snad možné) výsledky výzkumu 

zobecňovat na širší část populace. 

 

  

1.2. Vybraný vzorek žen 
  Do výzkumu jsem zařadila celkem šest žen, které jsou, jak zjistíme 

později, svým způsobem jedinečné, odlišné, každá má jiný životní příběh. 

Při výběru žen jsem si však zvolila následující kritéria, která splňují všechny 

vybrané ženy: 

- ženy pobírají starobní důchod 

- žijí bez manžela, partnera 

- mají rodinu (děti, vnoučata, příbuzenstvo) 

 

  Do výzkumu jsem zařadila jen ženy s tím kritériem, že již nemají svého 

manžela či druha. Toto však nejsou podmínky pro to, že by se dotyčné musely 

cítit osaměle, neboť pocity osamělosti zažívají i muži a ženy, které stále žijí 

se svojí drahou polovičkou. Kritéria byla volena především z toho důvodu, 

aby nebyl průzkum příliš zkomplikován. 

 

 

1.3. Technika průzkumu 
  Jako metodu průzkumu jsem zvolila polostrukturovaný rozhovor. 

Ženám byly pokládány předem připravené otázky, které poskytovaly jakési 

„vodítko“ a tvořily „páteř“ našeho rozhovoru. Během rozhovoru však došlo 

i na další otázky, které z něho spontánně vzešly. Některé otázky byly celkem 

široké a dávaly tak respondentkám dostatečný prostor k vyjádření vlastních 

myšlenek, pocitů, popisu skutečnosti atd. Výstupem každého setkání a „povídání“ 

se ženou je zpráva z průzkumu, která obsahuje osobní anamnézu, rodinnou 

anamnézu a následně její výpovědi, jenž se týkají již konkrétních otázek 

zaměřených na tři zmiňované oblasti.  
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  Výpovědi žen byly s jejich souhlasem nahrávány na diktafon 

a zapisovány, některé výpovědi jsou uvedeny ve zprávách z průzkumu jako citace. 

  Výběr místa pro rozhovor byl zcela ponechán na jednotlivých ženách. 

Dvě ženy (paní Marie a Alena) si přály, aby rozhovor proběhl v jejich oblíbené 

restauraci. Další tři respondentky (paní Zdena, Anna a Vlasta) jsem znala „od 

vidění“ ze svého okolí, po jejich kontaktovaní a svolení k rozhovoru mě samy 

pozvaly k sobě domů. Rozhovor s paní Olinou proběhl též v jejím bytě (z důvodu 

jejího špatného zdravotního stavu). 

  Rozhovorům nebyla přítomna žádná další osoba. 

 

 

1.4. Harmonogram průzkumu 
  Přípravu projektových prací jsem zahájila 29.10.2008 a její součástí 

bylo kontaktování několika žen, výběr dané techniky průzkumu a posléze 

vypracování jednotlivých otázek. Přípravná fáze trvala zhruba jeden měsíc. 

  Nejdříve jsem kontaktovala respondentky z mého okolí, dále jsem  

využila tzv. metodu sněhové koule a kontakty na další ženy získávala od těch 

předešlých. 

  Dalším krokem bylo provedení pilotního průzkumu, pro který jsem 

zvolila dvě ženy v důchodovém věku. Položila jsem jim jednotlivé otázky, jejich 

odpovědi zaznamenávala do deníku a přitom sledovala, zda ženy otázkám dobře 

rozumí, zda jsou tedy jednoznačně a srozumitelně položeny, nejsou příliš složité, 

rozsáhlé, neobsahují podotázky a především, zda se skutečně ptají na to, co chci 

zjistit. 

  Se samotným průzkumem jsem začala na začátku ledna 2009, 

jednotlivá setkání byla naplánována v rozmezí jednoho měsíce (5.1. – 2.2. 2009). 

Dané rozmezí je celkem široké, protože některé ženy bydlí v různých městech 

či vesnicích Pardubického kraje, za jinými jsem se vydala až do Severních Čech 

(a nepředpokládala jsem, že bych výlety za nimi pořádala nepřetržitě každý den). 
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1.5. Předchozí průzkumy 
Z českých vědců se problematice osamělosti ve stáří věnuje 

např. Rabušic. Ve své výzkumné zprávě Život ve stáří (2002), na základě 

výzkumu provedeného mezi českými seniory, rozebírá faktory, jenž zapříčiňují 

osamělost u seniorské populace. Zkoumá také, zda existuje souvislost 

mezi pocitem osamělosti a aktivním přístupem ke stáří (což je jeden z faktorů, 

který pocit osamělosti „potlačuje“).  

Socioložka Dana Sýkorová (2007), jenž se specializuje především 

na sociologii rodiny, se také věnuje problematice stáří. V této souvislosti 

se zabývá i otázkou osamělosti seniorů; provedla rozsáhlý výzkum mezi starými 

lidmi, jenž byl zaměřen na zjišťování vztahů a sociálních vazeb jedinců ve stáří, 

autonomii, několik otázek bylo věnováno právě osamělosti. 

Z cizích autorů jmenuji např. švýcarského lékaře Paula Tourniera, 

jenž rozebírá osamělost jako tíživý společenský fenomén naší doby v knize 

Osamělost mezi lidmi (1998). Uvádí zde desítky příkladů ze své praxe, mluví 

o obyčejných lidech, kteří na první pohled vypadají sebevědomě a silně, ve skrytu 

duše je však trápí pocit osamělosti. Z jeho uvedených příkladů lze poznat 

nejčastější příčiny vzniku osamělosti a konkrétní řešení pro daný případ a situaci. 
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2. Zpráva z průzkumu 

 

2.1. Paní Zdena 

  
Osobní anamnéza 
Jméno: Zdena 

Narozena: 1928, Přeštice 

Věk: 80 let 

Současné bydliště: Železný Brod 

Vzdělání: základní (Obecná škola v Přešticích) 

Zaměstnání během života: dělnice v závodě Technosklo na výrobu teploměrů 

v Železném Brodě, kuchařka v hotelu Cristal v Železném Brodě 

Věk odchodu do důchodu: 60 let (v roce 1988) 

 

Rodinná anamnéza 
Manželství: vstup do manželství ve 21 letech, trvalo 30 let, manžel zemřel v roce 

1979, od té doby žádný jiný partner 

Děti: jedna dcera, narozena 1952 

Vnoučata: dvě vnučky (21 a 22 let) 

Sourozenci a další příbuzní: dva bratři a jedna sestra 

Vzdálenost od rodiny: cca 90 km, cesta vlakem trvá 2 hodiny 

Četnost setkávání s rodinou: cca dvakrát za měsíc 

 

  Paní Zdena žije sama v malém bytě, který má v osobním vlastnictví. 

Její nejbližší rodina, dcera se dvěma vnučkami, žije v bytě na Pardubicku. Tyto tři 

osoby jsou pro ni nejdůležitější. Často se také s nimi vídá. Její dcera ji navštěvuje 

zde v Železném Brodě, vyrůstala tady, a proto sem ráda jezdí. Dříve paní Zdena 

cestovala za rodinou vlakem, dnes však už si netroufá, protože zdraví neslouží tak 

jako dříve. Cesta vlakem je pro ni dlouhá, namáhavá a příliš vyčerpávající. 

A jelikož paní Zdenu a její rodinu dělí velká vzdálenost, netrvá návštěva jen jedno 
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odpoledne, ale minimálně celý víkend. „Dcera jezdí většinou v pátek navečer 

po práci a zasejc odjíždí v neděli po obědě. Když jedu já k nim, jsem tam obvykle 

tejden nebo dva.“ A ať už přijede paní Zdena za dcerou nebo je tomu naopak, 

není to žádná „formální návštěva“, ale probíhá tak, že obě ženy se zapojí do chodu 

domácnosti, chovají se tak, jak by se chovaly ve vlastním bytě. Paní Zdena 

vnučkám vaří, chodí do místního obchodu, na procházky, doma pomáhá 

s úklidem, v případě hezkého počasí po chvilkách pracuje i na zahrádce. 

Na otázku „co pro mě znamená moje rodina“, paní Zdena odpovídá jednoduše: 

„No to víš, je to prostě moje rodina, mám jenom je“. Vnučky pomáhala 

vychovávat a říká, že jim také dala něco do života, že budou mít také něco 

od ní (v zápětí však dodává s úsměvem, že dcera často říká, jak je rozmazlila). 

Zastávala typickou roli babičky – její dcera je rozvedená, zůstala s dětmi sama 

a stala se tak živitelkou rodiny. Paní Zdena tedy pečovala o vnučky téměř 

dennodenně, aby její dcera mohla chodit do zaměstnání a rodinu zabezpečit. 

  Sousedky hrají v životě paní Zdeny také důležitou roli. Už dlouhé roky 

se přátelí s jednou paní, která bydlí ve stejné ulici a obě ženy se navštěvují téměř 

každý den. „Střídáme se. Jednou jdu já k ní, podruhé ona ke mně. No 

a klábosíme, probíráme drby – kdo umřel, kdo se oženil, co se stalo tady v ulici … 

no znáš to, viď. Pijeme kafe, pojídáme sladkosti, koukáme na televizi … ale já 

sladký nemůžu, mám cukrovku.“ Paní Zdena se schází ještě s dalšími „holkami“, 

jak nazývá partu pěti přibližně stejně starých kamarádek ze Železného Brodu. 

S těmi se schází však jenom občas, např. při oslavách narozenin a svátků. „Když 

má jedna z nás narozeniny, sejdem se u ní v bytě, ona navaří, napeče, my ostatní 

koupíme kytičku, malej dáreček a slavíme.“ V zápětí však smutným hlasem 

dodává: „No, už nás ale ubylo, bejvalo nás celkem osm, to víš…“ Kamarádky 

pro paní Zdenu představují vždy přítomnou oporu a pomoc. Tím, že žijí 

ve stejném městě, je případná pomoc od nich okamžitá. Rodina samozřejmě 

pomáhá také, ale kolikrát je potřeba např. přijít nebo něco pomoci udělat okamžitě 

a od toho tu jsou právě sousedky.  
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  Problém osamělosti není paní Zdeně cizí, to jsem poznala 

už z posmutnělých očí a z výrazu její tváře, když jsem toto téma nastínila. Občas 

na ni dolehne samota a vyvolá v ní smutné pocity osamělosti a prázdnoty. Její 

problémy mají dvě příčiny: velkou roli hraje počasí a potom již zmiňovaná 

samota. Zimní a podzimní období, které se vyznačuje sychravým počasím, 

deštěm, větrem a zataženou oblohou, vyvolává u paní Zdeny pocity osamělosti. 

„Třeba v těhlech dnech počasí nestojí za nic, venku je to takový smutný, to potom 

to na mě dolehne. Třeba večer, když sedím na gauči, nechce se mi nic dělat, jenom 

sedím, koukám z okna … v bytě mi je zima, protože jsou pokoje vyfoukaný, no a je 

mi celkově tak nějak smutno, mám špatnou náladu, přemejšlim o různejch věcech, 

třeba i ošklivejch a právě to na mě padne a cítím se tak nějak divně.“ V létě 

pocity osamělosti tolik nepociťuje, protože má „větší chuť do života“, na čemž se 

samozřejmě podílí hezké počasí, delší a světlejší dny, rozkvetlá příroda a mnoho 

činností, kterých se přes zimu musí vzdát.  

  Jak již bylo řečeno, druhým faktorem, jenž zapříčiňuje osamělost u paní 

Zdeny je, že pobývá v bytě sama. Nejvíce ji pocity osamělosti přepadají tehdy, 

když od ní odjede dcera s vnučkami nebo ona od nich. „(…) je mi smutno, když 

odjedu od holek. Člověk je s nima několik dnů, je jich plnej barák a najednou 

přijedu sem a tady nikdo.“ V zápětí však dodává, že tyto smutné pocity zažívá 

většinou jenom bezprostředně po odjezdu či opuštění rodiny, než si zase zvykne 

na prázdný byt.  

  Paní Zdena se většinou snaží čelit pocitům osamělosti, ačkoli, jak sama 

dodává, někdy se tomu poddá a smutný pocit si prostě prožije. Proti osamělosti 

bojuje jednak činnostmi, zároveň jí pomáhají sousedky a samozřejmě rodina. 

 

  Smysluplné trávení volného času vidí paní Zdena v procházkách. 

Pobývá na čerstvém vzduchu, dělá něco pro zdraví. Navíc většinou nechodí sama, 

ale se sousedkou, takže čas trávený procházkou ještě proloží povídáním 

či společným sbíráním hub a celý den potom oběma uteče rychleji. Paní Zdena 

chodí na procházky častěji v létě a na jaře, ačkoli ani teď v zimě se jim nevyhýbá. 

Jen na ně není ta správná nálada ani počasí.  

   

 



 47 

 

  Dalším velkým koníčkem je zahrádka, paní Zdena je dokonce členem 

Klubu zahrádkářů v Železném Brodě. Chodí tam i ostatní „holky“, takže se zde 

s nimi při schůzích setkává. Před domem má skalku a malou zahrádku, kde 

pěstuje několik druhů zeleniny a ovoce. Na skalce také občas pracuje, jen tak 

po chvilkách, protože už to moc nejde. „Člověk už nevydrží tak dlouho sehnutý. 

Ale mám ráda, když skalka kvete … okopávám aspoň kolem trsů kytek, potom 

se tady i lidi z ulice zastavují a koukají na skalku, na ty krásně rozkvetlý trsy.“ 

   Mezi další záliby paní Zdeny patří luštění křížovek, čtení časopisů 

(především bulvárních plátků, ve kterých ráda hledá informace a „drby“ 

o známých hercích a zpěvácích), čtení knížek, poslech dechovky či koukání 

na televizi. V zápětí ještě dodává, že po večerech ráda štrikuje, a to hlavně teplé 

ponožky, kterými zásobuje celou rodinu. S nadšením mi jedny hned ukazuje, jsou 

to krásné červené hřejivé ponožky, které člověk ve vyfoukaném bytě ocení 

a upotřebí. Zahřejí nohy, ale bohužel na „zahřátí duše“ v sychravém počasí 

nestačí. 

 

 

2.2. Paní Anna 

  
Osobní anamnéza 
Jméno: Anna 

Narozena: srpen 1942 

Věk: 66 let 

Současné bydliště: Sopřeč (Pardubický kraj)  

Vzdělání: vyučená šička 

Zaměstnání během života: šička, práce v Tesle, dělnice ve Zbrojovce Přelouč 

Věk odchodu do důchodu: 56 let (v roce 1998) 
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Rodinná anamnéza: 
Manželství: vstup do manželství ve 22 letech, trvalo 29 let (do roku 1993, kdy 

manžel zemřel), od té doby žádný jiný partner 

Děti: syn a dcera 

Vnoučata: 3 vnoučata (dva chlapci, jedna dívka) 

Vzdálenost od rodiny: cca 40 km 

Četnost setkávání s rodinou: cca dvakrát až třikrát za měsíc  

 

  Paní Anna žije na malé vesnici, bydlí sama ve starším rodinném domku. 

Když jsem se jí zeptala, s kým se ráda a nejčastěji stýká, s úsměvem odpověděla, 

že se všemi. Během našeho rozhovoru jsem poznala, že paní Anna je velmi 

přátelská, veselá, naslouchavá, otevřená a upovídaná bytost, a díky těmto 

přednostem má jistě mnoho přátel.  

  Celkem často se stýká s dcerou, zetěm a jejich dětmi – dvěma vnuky, 

kteří bydlí asi 30 km daleko. Jeden vnuk navštěvuje osmou třídu základní školy, 

druhý studuje již druhým rokem na střední škole. Paní Anna svoji rodinu 

navštěvuje většinou každých čtrnáct dní. „No jedu za nima na víkend, domů 

přijedu v neděli. Když přijedou oni sem, je to jen na chvilku, přijedou si většinou 

pro jídlo, který pro ně navařím. Třeba dneska, to jsem napekla sedm štrúdlů.“  

Vzápětí dodává, že když byli kluci menší, trávili zde mnohem více času, jezdili 

k babičce téměř každý víkend, prázdniny, každý volný den. Paní Anna také říká, 

že se alespoň trošku podílela na jejich výchově a dnes je ráda, že jim mohla dát 

„něco do života“. „Já jsem je vychovávala dřív, teď vychovávají a pomáhají oni 

mně. Říkaj: Babi, to musíš udělat takhle a takhle, tohle zase takhle …“ Vnuci paní 

Anně pomáhají většinou s prací na zahradě a domácími zvířaty, kterých má hned 

několik. Kluci tedy pomáhají v létě sušit, obracet a sklízet seno, krmit zvířata, 

čistit jim kotce, snaží se také kutit a spravovat to, co je zrovna potřeba. 

  Mezi nejbližší paní Anny patří také syn s manželkou a vnučkou, 

se kterými se však bohužel moc často nevídá. „Syn sem málo jezdí, ale letos jsem 

byla u nich na vánoce, to jsem byla ráda, že jsem mohla být s nima.“ Ona sama 

je také navštěvuje, ale není to zdaleka tak často, jako v případě dcery a její rodiny.  
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  Důležitou roli v životě paní Anny hrají sousedky, které bydlí od ní „jen 

pár kroků“. S několika z nich se navštěvuje pravidelně, jednou navštíví ona je, 

podruhé zase sousedky přijdou k ní. Sama dodává, že je to zdroj zábavy, 

„pokecání“ a zkrácení volného času (především teď v zimě). Blízcí sousedé – 

manželský pár - jí také pomáhají se zvířaty, např. když paní Anna jede za dcerou, 

oni se o zvířectvo starají, pomáhají také shazovat seno z půdy či ho tam dávat, 

na to už sama nestačí. A jelikož paní Anna žije v malé obci, kde se téměř všichni 

znají, má mnoho dalších přátel a známých. Ti však bydlí třeba na druhém konci 

vesnice a potkávají se jen občas, přitom si popovídají a to je také příjemné 

zpestření dlouhého volného času. 

 

  A osamělost? Myslela jsem, že se tento problém paní Anny netýká. 

Po celou dobu našeho povídání byla veselá, usměvavá, na mé otázky odpovídala 

„svižně“ a své výpovědi se pokoušela formulovat tak, abych se pobavila, aby celý 

rozhovor odlehčila, což se jí skutečně povedlo (z mé strany povídání s paní Annou 

bylo velice příjemné, po našem formálním rozhovoru jsme si ještě daly kávu, dál 

si povídaly a já ji tak mohla poznat ještě více). K mému překvapení problém 

osamělosti nebyl paní Anně cizí. „Ve dne mně to ani nepřijde, ale večery jsou 

dlouhý pro člověka, když je sám.“ Při zjišťování příčin jsme se dobraly k závěru, 

jenž je podobný jako v případě paní Zdeny. Pocity osamělosti se objevují 

především teď v zimě, v létě téměř nikdy. „V létě je člověk venku, pracuje a teď 

je  brzo tma, svítit nechci, protože elektrika je drahá, tak mám puštěnou akorát 

televizi. Už aby tohle počasí přešlo a bylo hezky.“ Při hezkém počasí tráví paní 

Anna téměř všechen čas venku, teď v zimě to bohužel nejde a ošklivé počasí 

a „nicnedělání“ vyvolává pocity osamělosti. Dodává, že při špatném počasí 

pociťuje zvláštní úzkost až smutek, přemýšlí pesimisticky o životě a je jí „zima 

po těle“. 

  Často také paní Anna myslí na své blízké, samozřejmě i na svého 

zesnulého manžela, který zemřel už před lety. I teď na ni občas, dle jejích slov, 

dolehne pocit osamělosti, když přemítá o svém muži a představuje si, jak mohl 

její život vypadat, kdyby manžel nezemřel. 
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  Jelikož je však paní Anna veselá bytost, jak jsem se již zmínila, 

přistupuje k osamělosti s nadhledem a celkem účinně proti ní „bojuje“. Vždy 

se snaží nějak zabavit, což se nyní v zimním čase děje hlavně prostřednictvím 

sousedek, které jsou jistě za společné povídání také rády. „Dopoledne to mi uteče 

rychle, ráno nakrmím zvířata, pak ještě zalezu do postele, protože je ještě tma 

a potom vařím. Odpoledne teda jdu k někomu na návštěvu, to se kolikrát protáhne 

i do deseti večer, třeba při dobrém vínu.“ 

 

  Volný čas dělí paní Anna mezi rodinu, sousedy, práci na zahradě 

a zvířectvo. Teď v zimě nemá co dělat, jak sama říká, na jaře a v létě zase 

všechno, co by chtěla, nestíhá.  

  Část léta u ní tráví všechny tři vnoučata, občas jezdí ona za nimi, a to ne 

jenom na jeden víkend. Hodně pozornosti si také vyžadují její miláčci – králíci, 

slepice a kočky. „Čištění těch kotců zabere kolikrát i půl dne, sušení sena dalšího 

půl dne, ještěže se dá v létě pracovat třeba do deseti hodin.“ Letní večery potom 

patří vysedáváním ve společnosti sousedů a dobrého vína a vychutnávání hezké 

atmosféry po propracovaném a namáhavém dni. V zimě se zabaví sledováním 

televizních pořadů a filmů, luštěním křížovek či poslechem rádia. Ráda také vaří, 

hlavně když je pro koho. Vnuci její buchty, štrúdly, koláče a další dobroty 

skutečně milují. „Třeba tvarohové řezy, ty od nikoho jiného nechtějí, i když je to 

dělaný podle mýho receptu. Vždycky říkají, že nejlepší je to od babičky, ani 

od mámy jim to tolik nechutná“, dodává pyšně a s radostí. 

 

 

2.3. Paní Marie 

 
Osobní anamnéza 
Jméno: Marie 

Narozena: 1932, Semily 

Věk: 76 let 

Současné bydliště: Semily 
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Vzdělání: základní  

Zaměstnání během života: vystřídala mnoho různých zaměstnání, pracovala 

např. jako uklízečka, kuchařka, prodavačka, vždy v Semilech 

Věk odchodu do důchodu: 58 let (v roce 1990) 

 

Rodinná anamnéza 
Manželství: vstup do manželství ve 21 letech, trvalo 43 let, manžel zemřel v roce 

1996, od té doby žádný jiný partner 

Děti: jeden syn 

Vnoučata: vnuk a vnučka (10 a 11 let) 

Vzdálenost od rodiny: paní žije v domě společně s rodinou 

Četnost setkávání s rodinou: obvykle každý den 

 

  Paní Marie žije v menším městečku Semily na severu Čech, bydlí 

společně se svým synem, snachou a jejich dvěma dětmi. Obývají dvoupatrový, 

celkem velký, rodinný dům. Paní Marii patří celé dolní patro, to horní obývá 

mladší generace. „Vždycky jsem bydlela se synem, skoro nikdy jsem nebyla delší 

dobu bez něho, a tak je tomu i teď.“  Ihned však dodává, že tomu není tak, že by 

se viděli každý den, ale pro paní Marii je důležitá blízkost, vědomí, že její syn je 

poblíž. Ona si žije svůj vlastní život, její nejdražší také. „Moc často k sobě 

na návštěvu nechodíme, ale syn nebo jeho žena, když přijdou z práce, tak mě třeba 

jenom pozdraví, podívaj se na mě, to mě vždycky potěší. Děcka tady bejvaj 

častějc.“ Vnuci tráví u babičky kolikrát i celé odpoledne, když přijdou ze školy. 

Rodiče totiž chodí z práce až pozdě odpoledne. Paní Marie má pro ně vždy 

připravený nějaký pamlsek a poslední dobou se pro ně snaží vymýšlet různé 

společné hry, do kterých se také zapojuje. „Ať už je to Člověče nezlob se nebo 

různý pohybový hry. Děcka se kroutí každý den v lavicích, mají shrbený záda, 

tak spolu trošku cvičíme … no ještě zatím můžu, zdraví slouží.“ Paní Marie věnuje 

vnukům celkem dost času. Vaří jim večeře, snaží se jim vyplňovat volný čas, 

často s nimi chodí na procházky nebo jezdí na různé výlety.  
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  „Co pro mě znamenají? Já si teď připadám tak trochu jako jejich 

máma. I když zase tolik je nevychovávám asi, spíš jsem takovej jejich kamarád, 

hraju si s nima a když vidim, jak jsou se mnou rádi, jsem taky ráda.“ Vnuci 

představují pro paní Marii jakýsi nový smysl života, který ztratila po smrti svého 

manžela. Příchod vnuků jí prý dodal novou sílu a chuť žít. „Kdybych tady nebyla, 

neměl by je kdo pohlídat. Teď už jsou děti velký, ale když byly menší, to jsem 

je taky hlídala já.“ 

 

  Mnoho přátel paní Marie nemá, protože, jak říká, nemá na ně čas. 

Poblíž jejího bydliště žije několik žen jejího věku, které se spolu často scházejí, 

paní Marie však do jejich společenství nepatří a hrdě říká, že to není nic pro ni. 

Žije jen pro svoji rodinu, syna a vnoučata, která zbožňuje a má pocit, že by jim 

měla být stále nablízku. 

 

  I v případě paní Marie jsem si myslela, že se jí osamělost vyhýbá. A to 

především z toho důvodu, že žije v blízkosti své rodiny a velkou část volného 

času tráví se svými vnoučaty, se kterými se zabaví, čas jí utíká rychleji a je 

vyplněn něčím smysluplným. I tady jsem se však zmýlila. „Ale to víš, že se někdy 

cítím osaměle. Po smrti manžela mě tenhle pocit pořád provází a pronásleduje … 

je to hrozný, je to jako stín.“ I přes blízkost a lásku své rodiny, se paní Marie cítí 

osaměle. Projevuje se u ní tzv. emocionální izolace. Postrádá svoji drahou 

polovičku, svého milovaného manžela, jenž byl jejím jediným mužem v životě, se 

kterým prožila krásných 43 let. „Dřív jsem se snažila nemyslet na to, že už tady 

není … ale pak se mi začaly vytrácet vzpomínky na to, co jsme spolu prožili. A to 

nechci, protože vzpomínky jsou skoro to jediný, co mi po něm zbylo a nechci, 

aby zmizely. Rozhodla jsem se, že si radši manžela budu každej den připomínat, 

i když mi bude mizerně, bude mi smutno, ale aspoň si uchovám ty vzpomínky.“ 

  Paní Marie po celou dobu našeho rozhovoru působila velmi 

sebevědomě, hrdě mluvila o své rodině, vypadala, že ji nemůže nic „rozházet“. 

Jakmile jsem však nastínila téma osamělost, jakoby se v ní náhle něco zlomilo. 

Změnil se výraz její tváře, oči se jí zaleskly, při mluvení se zadrhávala (ačkoli 

před tím mluvila bez nejmenších problémů, ihned bez rozmýšlení odpovídala 
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na položené otázky). Nakonec se mi svěřila, že dlouhou dobu o svém manželovi 

s nikým nemluvila. I když na něj stále myslí, připomíná si ho, rozhovoru o něm se 

bála. Nyní mi však řekla, že po tom, co mi všechno vypověděla, se jí neskutečně 

ulehčilo, jakoby jí spadl obrovský kámen ze srdce a cítí se o něco lépe. 

 

  Pomalu jsme opustily téma osamělosti a přešly k poslední části 

rozhovoru, jenž se týkala zálib. Paní Marie se rozpovídala o svých zájmech a opět 

působila jako sebevědomá dáma, kterou nemůže nic zlomit. Pochopitelně jejím 

největším koníčkem jsou vnoučata, se kterými, jak už bylo řečeno, tráví mnoho 

času. Další její záliby jsou také spojeny s dětmi – každý týden s nimi chodí plavat, 

občas všichni jezdí na výlety (např. do blízké zoo, navštěvují hrady a zámky). 

Velkou její láskou je také četba a luštění křížovek, kterým se věnuje většinou 

dopoledne, když jsou vnoučata ve škole. 

 

   

2.4. Paní Vlasta 

 
Osobní anamnéza 
Jméno: Vlasta 

Narozena: září 1932 

Věk: 76 let 

Současné bydliště: Přelouč  

Vzdělání: vyučená švadlena 

Zaměstnání během života: švadlena v závodě Nehera a Rolný (dnešní OP 

Prostějov), práce v Tesle Pardubice (10 let), práce v Tesle Přelouč (10 let) 

Věk odchodu do důchodu: 55 let (v roce 1987) 

 

Rodinná anamnéza: 
Manželství: vstup do manželství ve 21 letech, trvalo 42 let, manžel zemřel v roce 

1995, od té doby žádný jiný partner 
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Děti: dcera (narozena 1956), druhá dcera zemřela ve věku dvanácti let 

Vnoučata: vnučka (29 let) a vnuk (30 let) 

Vzdálenost od rodiny: cca 95 km 

Četnost setkávání s rodinou: cca dvakrát až třikrát do měsíce 

 

  S paní Vlastou bylo celkem obtížné domluvit si rozhovor. Ne proto, 

že by snad nechtěla, ale bylo to z toho důvodu, že se věnuje několika koníčkům, 

hodně cestuje, jezdí na různé výstavy, koncerty a do divadel, a bylo těžké 

ji zastihnout doma, kam, dle jejích slov, se chodí pouze vyspat. Nakonec jsme 

se spolu domluvily a rozhovor proběhl u ní doma. Už na první pohled bylo zjevné, 

že tato paní je velmi aktivní. Na stole ležely programy Východočeského divadla 

Pardubice, divadla Na Fidlovačce, kniha Dějiny města Přelouče a další knihy, 

podávající tipy na různé výlety v okolí Přelouče i vzdálených oblastech. 

  Paní Vlasta už mnoho let žije v Přelouči, kde sama obývá třípokojový 

byt. Její jediná dcera bydlí s rodinou v Praze a spolu se příliš nestýkají. Není 

to však proto, že by v rodině byly nějaké spory, nýbrž z toho důvodu, že paní 

Vlasta díky svým aktivitám nemá na své blízké čas a rodinu trošku „zanedbává“. 

S dcerou i svými vnoučaty, což už jsou také dospělí lidé, má hezký vztah, ráda 

se s nimi stýká. „Navštěvuju je tak jedenkrát až dvakrát do měsíce. Do Prahy 

jezdím i častěji, hlavně do divadla, a to pak třeba u dcery jen přespím a ráno zas 

jedu dom.“ Za svoji milovanou rodinou jezdí vlakem, po Praze bez problémů 

cestuje městskou hromadnou dopravou. Spíše se jedná o jednodenní návštěvy, 

kdy si s dcerou, jejím manželem či vnuky při kávě popovídá, zajdou si do divadla 

či podniknou společný výlet po Praze. 

  Dále se paní Vlasta stýká se sousedy, kteří bydlí ve stejném domě. 

Avšak i na ty nemá mnoho času. „Já tady doma moc nepobývám, a tak 

ani sousedy moc často nepotkávám. Když je potkám, to prohodíme jen pár slov, 

pokecáme, proberem drby a to je všecko.“ 

  

  Paní Vlasta má však mnoho jiných přátel, se kterými se stýká při svých 

aktivitách, jenž jí vyplňují volný čas. S přáteli často chodí na různá divadelní 

představení či muzikály. „Hodně chodím do Pardubic do divadla, mám dokonce 
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permanentku. Zrovna teď v neděli jsem byla na Chicagu, to Vám doporučuju, ještě 

to teď v únoru a březnu budou dávat. Určitě na to zajděte.“ Často také jezdí 

do Prahy do divadla Na Fidlovačce. Osobně se zná s ředitelem divadla, Tomášem 

Töpferem, se kterým si vždy při návštěvě divadla stihne popovídat. Z hereček má 

ráda Sandru Pogodovou, a proto vyhledává představení, ve kterých hraje. 

Nedávno byla na představení Lucerna a Sex v šestém patře, kde se její 

oblíbenkyně objevuje. Některá představení navštěvuje i opakovaně, např. hru Noc 

na Karlštejně v divadle Karlín či představení Cikáni jdou do nebe v pardubickém 

divadle. Na představení většinou nechodí sama, ale s přítelkyní či se svojí dcerou. 

Po jeho skončení si třeba ještě společně zajdou na skleničku vína, povídají si 

a tímto krásný večer zakončí. 

  Dvakrát až třikrát týdně také jezdí paní Vlasta plavat do bazénu 

v Lázních Bohdaneč. Ani sem však nejezdí sama. „Někdy si tam zajedu v úterý, 

to jedu autobusem, ve středu jedu se skupinou invalidů, kterou občas doprovázím 

a ve čtvrtek jedu se sousedy, kteří mě berou. Nabídli mi to, protože mají v autě 

místo. A to já se svezu, je to levnější.“ Při plavání si spolu vždy stihnou 

i popovídat a probrat, co je nového.  

  Dalším velkým koníčkem paní Vlasty jsou výlety, chození 

na procházky a cestování. Na výlety chodí jednak s lidmi z bývalé Tesly, 

se kterými pracovala, a kteří si čas od času nějaký výlet sami zorganizují. Je také 

členem Klubu důchodců Přelouč, jenž pořádá různé akce a výlety. Pokud 

necestuje s těmito organizacemi, jede většinou s přítelkyní či s někým z rodiny. 

Nejraději má oblast Českého ráje a Prahu. „Prahu mám moc ráda. Když jsem byla 

malá, dědeček mě brával na výlety po Praze. To bylo vždycky na celej den, vyšli 

jsme ráno a za tmy jsme se vrátili … to jsem měla moc ráda, a proto si dneska 

tu cestu ráda zopakuju.“  

  Paní Vlasta také dochází na Městský úřad v Přelouči – Sbor 

pro občanské záležitosti, se kterým spolupracuje. „Když je vítání občánků, 

přineseme nějaký dárek a gratulujeme rodičům a taky chodíme gratulovat starým 

lidem, když mají narozeniny. Já jsem ještě mladá, horší to bude, až bude chodit 

gratulovat někdo mně a já sama už nebudu moct. Ale zatím tam na úřadě jsem, 
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to znamená, že jsem ještě mladá.“ Tyto aktivity paní Vlastě zaberou také celkem 

dost času, protože zahrnují i přípravy okolo (např. sama hlídá, kdy má 

kdo narozeniny, nakupuje dárky, pomáhá s přípravou kulturních akcí atd.). 

 

  I přesto, že je paní Vlasta velice vytížená a svůj volný čas vyplňuje 

různými aktivitami a stýká se s přáteli, cítí se občas osaměle. Avšak jak sama 

dodává, skutečně jenom občas. „Na tu osamělost není ani moc času dneska. 

To víte, cítila jsem se osamělá, když mi zemřel manžel … ty roky potom byly těžký, 

ale dneska už mi to ani tak nepřijde. Já ani kolikrát nestíhám všechno, co bych 

chtěla a myslet na to, že jsem osamělá, to vážně nemám čas.“ Paní Vlasta 

se věnuje svým aktivitám i teď v zimě, ani špatné počasí jí od výletů a procházek 

neodradí, a proto se u ní pocity osamělosti ve větší míře neobjevují ani v tomto 

sychravém období.  

  Během našeho rozhovoru jsem poznala, že paní Vlasta je velice milá, 

upovídaná a usměvavá paní, které se osamělost téměř vyhýbá, a když už se objeví, 

úspěšně proti ní „bojuje“ svými koníčky. Říká, že je ráda, že jí zatím slouží zdraví 

a i díky němu si svůj nynější život užívá. „Dokud chodím, dokážu se sama najíst 

a vím, kdo jsem, tak je to v pořádku. Až to nebudu vědět, připustím si, že jsem 

stará.“ 

 

 

2.5. Paní Alena 

  
Osobní anamnéza 
Jméno: Alena 

Narozena: 1931, Česká Třebová 

Věk: 77 let 

Současné bydliště: Pardubice 

Vzdělání: zdravotní sestra 

Zaměstnání během života: zdravotní sestra v nemocnici, v domovech důchodců 

Věk odchodu do důchodu: 61 let (v roce 1992) 
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Rodinná anamnéza 
Manželství: vstup do manželství ve 25 letech, manžel zemřel na vážnou nemoc 

třináct let po svatbě, potom jedna vážná známost (tento vztah trval téměř patnáct 

let) 

Děti: jeden syn (narozen 1958) 

Vnoučata: dvě vnučky (16 a 18 let) 

Sourozenci a další příbuzní: dva bratři 

Vzdálenost od rodiny: cca 5 km 

Četnost setkávání s rodinou: obvykle dvakrát až třikrát do týdne 

 

  Paní Alena už několik let žije Pardubicích, kde obývá menší byt 

v panelovém domě. Vždy se starala o druhé lidi, této práci zasvětila celý svůj 

život, a proto ani teď v penzi se neobejde bez společnosti jiných – má mnoho 

přátel, se kterými se často schází a tráví s nimi volný čas. 

  V Pardubicích také žije její rodina – syn s manželkou a dvěma dětmi. 

„Mladý bydlí ale na druhým konci města, ale nemůžu si stěžovat, že bychom 

se jako nějak nevídali, to ne.“ Vnučky ji navštěvují většinou dvakrát do týdne, 

zastaví se u své babičky např. při cestě ze školy. I když jejich návštěva netrvá 

dlouho (max. hodinu), paní Alena je za ni vděčná. „Myslím si, že i teď holky 

trochu vychovávám, tím, že jim radím a říkám nebo spíš jen tak naznačuju 

nebo doporučuju, co a jak by měly udělat. Já jim to nepřikazuju, ale trochu je jako 

směřuju k tomu, co by měly dělat.“ Paní Alena má se svoji nejbližší rodinou, 

obzvláště s vnučkami, hezký vztah. Vnučky se své babičce svěřují s problémy 

ve škole, ale i v osobním životě, ona je vyslechne a ráda poradí, pokud je pomoc 

v jejích silách. 

  Dříve paní Alena pomáhala s výchovou vnuček – zastávala typickou 

roli babičky (vnučky hlídala, vodila do školky, později vyprovázela do školy, 

vařila jim obědy atd.). Dnes už jsou téměř dospělé, a proto, jak sama dodává, 

nepotřebují vychovávat, ale spíše pomáhat při jejich osamostatnění a držet 

nad nimi takovou pomyslnou ochrannou ruku. 

  Paní Alena se také často stýká se svými vrstevnicemi - s některými 

se zná od dětství, s jinými ji svedlo dohromady její zaměstnání či záliby. 



 58 

 

Nejčastěji se stýká s partou devíti žen, které také bydlí v Pardubicích či jejich 

blízkém okolí. Tuto partu totiž pojí stejný koníček – cestování. Ženy často 

vyrážejí na pěší výlety, při kterých si povídají, poznají nové krásy naší vlasti 

a zároveň se udržují v dobré kondici. A ačkoli několik z nich má zdravotní 

problémy různého rázu, pěším výletům se hodlají věnovat tak dlouho, dokud 

se „udrží alespoň trochu na nohou“. „Vyrážíme na výlety tady kolem Pardubic 

nebo Hradce, klidně na půldenní procházku do přírody nebo někam jedem vlakem 

a tam jdem na výlet. Ano, chodíme i v zimě, ale jen pokud není námraza nebo 

nějaká fujavice.“ Paní Alena nazývá výlety „babským cestováním“, jelikož, jak už 

bylo řečeno, cestuje s partou přibližně stejně starých kamarádek. Výlety 

samozřejmě vyplňují povídáním a většinou je spojí také s posezením u kávy či 

zákusku v příjemném prostředí nějaké cukrárny, pokud na ni při svých cestách 

narazí. 

  Cestování zabírá paní Aleně mnoho času. Ačkoli v poslední době ženy 

chodí na kratší výlety či procházky, jejich délku vynahrazují četností – pokud mají 

chuť, věnují se poznáváním krás naší země i třikrát do týdne. Paní Alena má však 

další koníčky, kterými si krátí čas. Ráda vaří, především pro vnučky a svoji 

rodinu, která k ní chodí většinou každou neděli na oběd, dále ráda luští křížovky 

a sudoku, kterými, jak říká, si procvičuje a udržuje paměť. Po večerech se věnuje 

vyšívání, vyrábí nádherné dečky a ubrusy, které jí zdobí byt, zásobuje jimi svoji 

rodinu, ale i široký okruh známých. 

 

  Jakmile jsem přešla k otázkám osamělosti, paní Alena se na dlouhou 

dobu zamyslela, odmlčela se a po chvilce mě poprosila, abych ji nechala 

popřemýšlet. Pak mi řekla, že se zamyslela nad svým dosavadním životem. „Já 

myslím, že mi teď nic nechybí, a proto nemůžu říct, že bych se cítila osamělá. 

Rodinu mám, jsem docela zdravá … Jo, v životě byly těžký okamžiky, kdy jsem 

se cítila špatně, ale teď je všechno dobrý, obrátilo se to k dobrýmu.“  

  Jak už jsem se zmínila na začátku, paní Alena byla zaměstnána jako 

zdravotní sestra a v průběhu svého života se setkala se stovkami lidských osudů, 

ať už šťastnými či krutými. „(…) dřív jsem se snažila problémy lidí brát na sebe, 

když jsem přišla z práce, přemejšlela jsem o těch lidech a problémech, ale později 
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jsem zjistila, že to se nedá, že doma musím vypnout, jinak se z toho zblázním.“ 

A právě v této době, kdy paní Alena věnovala večery přemýšlením a dumáním 

nad lidskými životy, dopadaly na ni chmurné nálady, bylo jí smutno z toho, 

jak může být život krutý a litovala osob, jenž viděla jen párkrát v životě 

při výkonu své profese. Tenkrát, jak podotýká, na ni osamělost občas asi dolehla. 

Nebyla to však „normální“ samota, pocity osamělosti v ní vyvolávaly právě 

nešťastné osudy lidí, do kterých se vžívala a tak trochu je s nimi prožívala. Tehdy 

si to možná ani nepřipouštěla, takhle o tom přemýšlí teď zpětně. 

  „Jinak, co k tomu ještě říct. Žiju sama, ale já se sama prostě necítím.“ 

Paní Alena je obklopena skutečně milující rodinou, o které se po celý 

náš rozhovor vyjadřovala velice hezky, má mnoho přátel, s nimiž se často vídá, 

především při výletech a procházkách a pokud už je sama doma, snaží se věnovat 

různým činnostem, aby byla stále něčím zaměstnána. Na paní Aleně je zkrátka 

vidět, že se má dobře, stáří si teď užívá a nepřipouští si potencionální problémy, 

naopak se dá říct, že si vychutnává každičký den. 

 

 

2.6. Paní Olina 

  
Osobní anamnéza 
Jméno: Olina 

Narozena: 1926, Hradec Králové 

Věk: 83 let 

Současné bydliště: Rosice nad Labem 

Vzdělání: základní 

Zaměstnání během života: zahradnice (práce na polích, zahradách a sklenících) 

Věk odchodu do důchodu: 56 let (v roce 1982) 

 

Rodinná anamnéza 
Manželství: vstup do manželství v 18 letech, trvalo 48 let (manžel zemřel v roce 

1992), od té doby žádný jiný partner 

 



 60 

 

Děti: dcera (narozena 1951) a syn (narozen 1952) 

Vnoučata: jeden vnuk (1974) 

Pravnoučata: dvě dívky (4 a 6 let) 

Vzdálenost od rodiny: paní bydlí v domě společně s rodinou 

Četnost setkávání s rodinou: každý den 

 

  Paní Olinu jsem navštívila u ní doma v Rosicích nad Labem. Ven už 

příliš často nevychází z důvodu jejího vážného zdravotního stavu. Je však 

obklopena širokou rodinou, jenž ji zahrnuje láskou, oporou a pomocí. 

  Paní Olina je už více jak rok upoutaná na invalidní vozík. Už 

od středních let se potýkala s různými zdravotními problémy, jedním z nich byla 

i cukrovka. Bohužel kvůli ní přišla o pravou nohu, kterou jí lékaři museli 

amputovat.  

  Bydlí společně s dcerou, vnukem, jeho manželkou a jejich dvěma 

dětmi. Paní Olina obývá přízemí, které rodina po její operaci přestavěla, aby se 

v něm mohla pohybovat bez problémů na vozíku. Její dcera s manželem má byt 

v Hradci Králové, poslední rok však tráví většinu času u své matky. Jelikož je 

sama v částečném invalidním důchodu, pobývá většinu času doma a může se tak 

o svoji matku, která potřebuje každodenní péči, postarat.  

  Horní patro domu patří mladší generaci – bydlí zde vnuk paní Oliny 

s manželkou a dvěma dětmi. „Já za nima nahoru bohužel nemůžu, ale všechny 

děti jsou tady často. Jiřík mi taky pomáhá jak jen může, má toho taky dost, je 

pořád v práci. No a holčičky, to je moje potěšení“, říká paní Olina s radostí. 

Jak sama přiznává, po operaci, když se vrátila z LDN, se cítila v domě tak trochu 

uvězněná. Dříve, i když s obtížemi, se pohybovala venku po zahradě, starala se 

o slepice, králíky a psa, pomalu vyšla i do prvního patra. Dneska už takové pocity 

příliš nezažívá. „Myslela jsem, že jim budu překážet, že budu přítěž, ale oni se 

o mě hezky starají. (…) mají svý práce dost a stejně jsou tady se mnou často, 

dojdou mi nakoupit, uklidí, Janička se o mě pořád stará. A navíc tady mám občas 

i holčičky.“ Paní Olina má slzy v očích, říká však, že to nejsou slzy smutku, ale 

dojímá ji, jak se o ni rodina krásně stará. Velkou část dne má pořád někoho  
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u sebe. Ať už se o ní stará dcera, dělá ji společnost vnuk s manželkou nebo si u ní 

hrají pravnučky. Je ráda za každou společnost, za každičké popovídání, 

povzbuzení. 

  Paní Olina má ještě syna, se kterým se bohužel moc často nestýká. 

On žije se svoji rodinou za Chrudimí, prý je příliš zaneprázdněný a nemá čas. 

„To víš, že na něj myslim a že mi chybí. Občas přijede, ale jenom na chvilku.“ 

Z jejího vyprávění je zřejmé, že synovy návštěvy nejsou příliš časté, moc se 

nevídají, ale prý spolu mají hezký vztah. 

  Občas ji také navštíví sousedky, které bydlí poblíž. „Jedna pani sem 

chodí. Ona bydlí hned tady vedle, dřív jsme se jen zdravily, ale teď občas příde. 

Ona je sama. Teda někoho z rodiny má, ale tady v tom velkým baráku žije sama. 

(…) tak se mě třeba příde zeptat, jestli nechci něco koupit. Jindy zase příde, 

popovídáme si, jenže ono už moc není o čem … Někdy se taky spolu tady u mě 

koukáme jen na televizi, na telenovely.“ Navštěvují ji i jiné sousedky, se kterými 

se stýkala dříve. Občas se třeba jenom zastaví u vrat a paní Olinu pozdraví, i to ji 

však nesmírně potěší. Je ráda, že na ni nezapomněly. 

 

  Během našeho rozhovoru, když jsme mluvili o rodině, se paní Olina 

dvakrát zmínila o tom, že je osamělá. I teď to potvrdila. Ačkoli je obklopena 

milující rodinou, která o ni pečuje, často ji přepadávají pocity osamělosti. „Oni se 

o mě opravdu hezky starají, ale třeba když pak ležim v posteli, tak mě přepadne 

uplně nezadržitelný pláč, mě se až svírá tajhle u srdce, rozklepu se… Já nevim, 

jak bych to řekla. (…) uvědomim si, že bez jejich pomoci těžko vstanu z postele. 

Já nevim, jestli to je osamělost, připadám si hrozně taková, taková bezmocná 

a z toho mi je smutno.“ Osamělost je skutečně složitý problém a občas je těžké 

najít i správná slova, jak své pocity osamělosti popsat. Paní Olina dlouho 

přemýšlela a hledala ta pravá slova, na která jsme společně potom přišly. Svůj 

stav nedokázala slovy přesně popsat, ale snažila se mi vylíčit jak se cítí. 

  Je celkem zřejmé, že na smutných pocitech, které ji trápí, se velkou 

měrou podílí její vážný zdravotní stav. Chodí méně ven (sama teď ven 

už nevychází, pouze v doprovodu dcery či někoho jiného z rodiny), výrazně 

samozřejmě omezila vztahy se vzdálenějšími přítelkyněmi a sousedy, musela se 
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vzdát i svých miláčků – slepic, králíků a psa, o které se každý den starala, s láskou 

o ně pečovala, při krmení si s nimi i povídala a svěřovala se jim. Ostatní členové 

rodiny jsou zaneprázdnění a nemají čas starat se o zvířectvo – museli tedy chov 

výrazně zredukovat. To všechno paní Olině nyní chybí a vyvolává pocit ne přímo 

asi osamělosti, ale směsici pocitů bezmocnosti, občas i nepotřebnosti, osamělosti, 

smutku a zoufalství nad svým stavem. Říká, že ji občas přepadne i vztek, který 

však v sobě drží a „vypouští“ jej ven prostřednictvím pláče, když je o samotě 

a nikdo ji takhle nevidí. „Já ani před Janičkou bych tohle nemohla říct. Ona se 

o mě tak hezky stará a je ráda, když mi je dobře, no a kdyby mě takhle viděla ….“ 

  Jak už jsem říkala, většinu dne tráví paní Olina s někým z rodiny 

či blízkých sousedů. I ve dne však občas není „ve své kůži“, doléhají na ni smutné 

pocity, které však nechce dávat najevo a dusí je v sobě.  

 

  A jak tráví paní Olina svůj volný čas? Jejím největším koníčkem je její 

rodina – dcera, vnuk s manželkou a pravnučky. Říká, že ačkoli toho moc nezmůže 

(např. hrát si s pravnučkami), stačí jí jejich přítomnost. Je ráda, když se může 

koukat na pravnučky, jak si u ní v pokoji hrají s panenkami. Potěší ji, když přijde 

vnuk s manželkou k ní na návštěvu a tráví spolu část dne povídáním. Je ráda, 

když přijde sousedka na kávu či se podívat na telenovelu. Pro někoho zmiňované 

fakty nemusí znamenat koníček, pro starého člověka, který je navíc upoután 

na invalidní vozík, představují velice podstatnou a možná vůbec nejdůležitější část 

nynějšího života. 

  Mezi další koníčky paní Oliny patří sledování televize, především 

telenovel a dalších seriálů a poslech dechovky. Je také ráda venku, hlavně na jaře, 

když je teplo. „To třeba sedim jen před barákem na záhrobni a sleduju život 

venku. To mám ráda. (…) už se těším na jaro.“ 
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3. Shrnutí průzkumu 

 

  Na základě rozhovorů se šesti ženami v důchodu vyplývá fakt, jež jsem 

ve své práci už několikrát zmínila: osamělost je jevem velice složitým, a ačkoli 

známe jeho definici, není snadné tento problém vždy přesně popsat, vyjádřit a 

definovat jeho příčiny. 

  V teoretické části své práce jsem psala o nejčastějších a nejzávažnějších 

příčinách osamělosti ve stáří. Mezi ně patří především vztahy s blízkými lidmi, 

respektive vztahy s rodinou, které zahrnují mnoho dílčích aspektů, např. soužití se 

členy rodiny, vzájemné vztahy, četnost setkávání, vzdálenost seniora a rodinných 

příslušníků atd. Dalšími častými příčinami vzniku pocitů osamělosti jsou špatný 

zdravotní stav, věk, se kterým se často zdraví zhoršuje, celkový přístup k životu a 

ke stáří. Výzkumem jsem tyto skutečnosti potvrdila, zároveň však vyvrátila.  

  Všechny ženy přiznaly, že je pocity osamělosti trápí. Některé více, jiné 

naopak méně. Z rozhovorů vyplývá, že nejdůležitějším „prostředkem“, pomocí 

kterého se pocitům osamělosti předchází, je právě vlastní rodina. Ta poskytuje 

ženě lásku, oporu, jakési zázemí i zdroj pomoci. Všechny ženy mají rodinu – děti 

i vnoučata, paní Olina i pravnoučata. Téměř všechny respondentky hovořily 

ve spojitosti s vnoučaty o vlastní potřebnosti, jsou si vědomy pomoci, kterou 

svým rodinám poskytují či poskytly, jsou rády, že se podílí na výchově vnoučat a 

předávají jim tak něco „ze sebe“. Takovým negativním jevem, jenž je spjat 

s rodinou, je výskyt vzpomínek na manžela (v případě paní Anny, Marie a 

Vlasty). Vzpomínky, smutek, jenž vyvolává pocity osamělosti a stesk po osobě, 

která byla pro danou ženu jednou z nejdůležitějších a nejbližších bytostí na světě, 

jsou však pochopitelné (a myslím si, že celkem časté). Na prožívání dané ženy má 

samozřejmě vliv i délka manželství či soužití s drahou polovičkou. Dá se říct, 

že všechny ženy měly celkem dlouhé manželství, zároveň však poměrně dlouhou 

dobu žijí bez manžela. Tento fakt se jistě v hodnocení situace ve spojitosti 

s osamělostí projeví. 

  Neméně důležití jsou také sousedé a přátelé ženy a jejich společně 

sdílené aktivity a zájmy. Paní Zdena, Anna i Alena se často setkávají se svými  
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vrstevnice. Vztahy s nimi ženám prospívají, stejně jako činnosti, kterým 

se společně věnují. Podle mého názoru je důležité, když žena ani v pokročilém 

věku neztrácí zájem o koníčky, o dění ve společnosti, snaží se udržovat v kondici 

prostřednictvím procházek, které tělu i mysli prospívají. Dlouholeté vztahy jsou 

samozřejmě také velkým „plus“ – je důležité být obklopen svými vrstevníky, 

s nimiž člověka pojí někdy i celoživotní přátelství. Zmíněné tři ženy hovořily 

o svých přátelích s velkým zájmem a radostí, vyzařovala z nich zvláštní energie, 

když popisovaly společně sdílené zážitky. Některé si však posteskly 

a zavzpomínaly na své vrstevníky, jenž už mezi námi bohužel nejsou. Ženy jsou si 

vědomy, že stáří přináší i ztrátu sousedů a přátel, vědomí, že kamarádi stejného 

věku umírají. Tento fakt hraje také důležitou roli při prožívání osamělosti. 

  Zdravotní stav má také velký vliv na vznik smutných pocitů. Téměř 

všechny ženy se zmínily o zdravotních problémech, jednalo se především 

o typické projevy, jenž stáří doprovází (např. nedoslýchavost, pohybové 

problémy, srdečně-cévní onemocnění, zažívací problémy atd.), tyto ženy jsou 

však se svým zdravotním stavem převážně spokojeny a dodávají, že mnoho jejich 

přátel má problémy mnohem závažnějšího rázu. Pouze v případě paní Oliny, jenž 

je už přes rok upoutaná na invalidní vozík, není divu, že její zdravotní stav se 

velkou měrou podílí na prožívání osamělosti. I ona je však obklopena milující 

rodinou, která se jí snaží pomáhat po všech možných stránkách.   

 

  Myslím si, že nelze několika větami shrnout a především zobecnit, které 

skupiny žen v důchodu osamělost postihuje více, a které méně. I prostřednictvím 

rozhovorů jsem si potvrdila skutečnost, že nezáleží jen na samotných faktorech 

a příčinách, které žena sama uvede. Myslím si, že mnohdy není ani podstatné, zda 

ženy bydlí se svojí rodinou či jsou od ní vzdáleny sto kilometrů, zda se vídají 

denně či dvakrát do měsíce. Mnohem více, dle mého názoru, záleží na jejím 

psychickém stavu, povahových a osobnostních rysech a v neposlední řadě i na 

životních zkušenostech, díky kterým může být člověk posílen nebo naopak 

„sražen na kolena“. To všechno se bezesporu podílí na vzniku osamělosti, 

prožívání smutných pocitů a v neposlední řadě i na interpretaci vlastní situace.  
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IV. Závěr 

 
  Cílem mé práce bylo shrnout všeobecné poznatky o poslední etapě 

života člověka a dále seznámení s problematikou osamělosti, která se týká velké 

části seniorů. Práci jsem rozdělila na dvě části – teoretickou a praktickou, přičemž 

v první části jsem věnovala prostor především pojmům z oblasti stáří, osamělosti 

a osamělosti seniorů. Výzkumná část navazovala na teoretické poznatky – jejím 

záměrem bylo zmapovat život žen ve stáří právě s ohledem na tíživý fenomén 

dnešní doby – osamělost.  

  Problematika osamělosti ve spojitosti s poslední etapou života člověka 

představuje téma značně obšírné a především komplikované a samozřejmě se 

mi nepodařilo postihnout veškeré aspekty a oblasti, které s touto problematikou 

souvisí. Myslím si však, že jsem nastínila a odpověděla alespoň na ty 

nejdůležitější otázky z problematiky stáří a osamělosti. 

 

  Stáří představuje běžnou součást lidského života, je to jeho poslední 

etapa. Slovo „poslední“ nezní v tomto případě příliš příjemně, „podzim života“ lze 

však prožít smysluplně, optimisticky, aktivně, důstojně a jistě by se našlo několik 

dalších pozitivních přízvisek. Na druhou stranu můžeme ke stáří přiřadit stejně 

tolik záporů, které jej budou vystihovat a charakterizovat. Jedním z velice 

vážných negativ, jenž stáří doprovází, je bezesporu osamělost.  

  Osamělost je jakýsi subjektivní prožitek, který bývá spjat 

s mezilidskými vztahy. Vypovídá o tom, že v rámci našich interpersonálních 

vztahů není něco v pořádku. Ačkoli osamělost není výhradně spjata s kvantitou 

udržovaných vztahů, často se tento prvek promítne do hodnocení vlastní situace. 

Většinou se však jedná o absenci jedné blízké osoby (manžel/ka, partner/ka), která 

by poskytovala dotyčnému lásku, důvěru, pocit jistoty a bezpečí, jakousi oporu. 

Bohužel tato osoba už tady není, zároveň je však nenahraditelná. A ačkoli je 

dotyčný obklopen několika dalšími přáteli, ať už více či méně blízkými, absence 

té jedné konkrétní osoby vyvolává v dotyčném směsici pocitů smutku, zoufalství a 

osamělosti. 
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  U seniorů je ztráta partnera jednou z nejzávažnějších událostí, která 

bohužel „podzim života“ doprovází. Lidé ve stáří vědí, že jednou přijde den, kdy 

je partner opustí či naopak, oni opustí jeho, ve svém nitru přemítají a přemýšlí 

o neodvratném odchodu své milované polovičky. Bohužel člověk nemůže být 

nikdy zcela připraven na odchod partnera (a to i v případě, že se s jeho odchodem 

smiřuje delší dobu, např. v případě dlouhodobé nevyléčitelné nemoci). 

  Ztráta či delší absence blízké osoby představují nejčastější příčiny 

osamělosti. Jsou závažné, ne však jediné. Existuje mnoho dalších faktorů, které se 

na osamělosti podílejí, např. zdravotní stav, celkový styl života, přístup k životu 

atd. Je však potřeba opět zdůraznit, že mezi lidmi existují značné interindividuální 

rozdíly, každý je svým způsobem jedinečný, a proto také jinak může reagovat 

na různé faktory, jenž mohou osamělost zapříčiňovat. Tuto skutečnost jsem si 

ověřila při svém výzkumu. Ačkoli do výzkumu bylo zařazeno jen šest žen, 

ukázalo se, že každá má jiný životní příběh a samozřejmě také příčiny smutných 

pocitů osamělosti se liší. 

 

  Cílem průzkumu bylo zmapovat život dnešních seniorek. Prvotně byl 

výzkum zaměřen na zjištění osamělosti; tohoto záměru jsem se držela, ačkoli už 

při formulování otázek jsem jejich spektrum musela rozšířit – o oblast otázek 

zaměřených na vztahy a vazby ženy a otázku volného času. Tyto fakty nelze 

opomenout, neboť se velkou měrou podílí na vzniku a zároveň předcházení pocitů 

osamělosti. 

  Z výzkumu vyplývá zajímavý poznatek o daných faktorech. Ačkoli jsou 

v teoretické části popsány základní a nejčastější příčiny osamělosti, skutečnost je 

někdy jiná a jen dostatečné poznání dané osoby a získání její důvěry může vést 

k rozpoznání pravých příčin smutných pocitů.  

 

  Stáří a osamělost, dle některých autorů i obyčejných lidí, k sobě patří. 

Samozřejmě to neplatí na sto procent, nelze všechny staré lidi považovat 

za osamělé. V dnešní společnosti by se však neměl tento stereotyp prosazovat, ale 

naopak – vidět stáří jako přínosné období, jak pro samotného starého člověka, tak 

i pro společnost. 
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Přílohy 

Příloha 1: 

Otázky pro rozhovor 

 

Osobní anamnéza 

1. Jméno: 

2. Narozena: xx.yy. 19.. 

3. Věk: 

4. Současné bydliště: 

5. Vzdělání: 

6. Zaměstnání během života: 

7. Věk odchodu do důchodu: 

 

Rodinná anamnéza 

1. Manželství (věk vstupu do manželství, doba jeho trvání, popř. jiné vztahy): 

2. Děti: 

3. Vnoučata: 

4. Sourozenci a další příbuzní: 

5. Kdy jste se stala vdovou? 

6. Vzdálenost od rodiny: 

7. Četnost setkávání s rodinou: 
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Otázky: 

1. Bydlíte v domě, bytě, popř. někde jinde? 

2. S kým žijete? 

3. S kým se nejčastěji a nejraději stýkáte? (Proč) 

4. Jak daleko bydlí ti, se kterými se stýkáte? 

5. Jak často se s nimi stýkáte? 

6. Jak dlouho trvá obvyklé setkání či návštěva? 

7. Kde se nejčastěji setkáváte? 

8. Jak obvykle probíhá setkání či návštěva? 

9. O čem si obvykle povídáte, popř. jaké činnosti se při setkání věnujete? 

10. Co pro Vás Vaši nejbližší a ti, se kterými se setkáváte znamenají? („Co Vám 

to dá“?) 

11. Co naopak poskytujete Vy jim? 

12. Dokázala byste popsat, co si představíte pod pojmem osamělost? 

13. Cítíte se osamělá a jak často? 

14. Co, dle Vašeho názoru, osamělost ve Vašem případě způsobuje? (Je více 

faktorů?) 

15. Kdy se většinou cítíte osamělá? 

16. Jak osamělosti předcházíte? 

17. Jak trávíte svůj volný čas? 
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