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� ÚVOD / WSTĘP 
 

 
Problematyka edukacji i aktywizacji seniorów za pośred-

nictwem szerokiego spektrum programów lub projektów staje 
się istotnym wyzwaniem edukacyjnym ostatniego dziesięciole-
cia. Różnorakie państwowe i pozasystemowe podmioty podkre-
ślają znaczenie oraz wartość tkwiącą w edukacji seniorów oraz 
jej oddziaływaniu na funkcjonowanie całego społeczeństwa. 
Coraz częściej w literaturze przedmiotu z zakresu andragogiki 
oraz gerontologii społecznej można spotkać się z publikacjami 
obejmującymi interdycyplinarne i pogłębione analizy dotyczące 
uczenia się i nauczania osób w wieku senioralnym. Pojawiające 
się rożne typologie i wyniki badań potwierdzają w sposób bar-
dziej lub mniej wyraźny znaczenie edukacji jako czynnika 
sprzyjającego tzw. aktywnemu przeżywaniu okresu starości za 
którym skrywa się olbrzymi potencjał. 

Na założenia związane z edukacją seniorów można spo-
glądać przez pryzmat różnych dyscyplin, jednakże obecnie za-
gadnienie aktywnej starości poprzez edukację przypisywane jest 
przede wszystkim geragogice i gerontologii społecznej. Jednak-
że bez udziału gerontopsychologii, gerontosocjologii, ekonomii, 
polityki społecznej, teologii i innych równie ważnych dyscyplin 
nie można zrozumieć i uchwycić zagadnienia edukacji seniorów 
w szerszym horyzoncie, co stało się naczelną ambicją autorów 
tekstów zgromadzonych w niniejszym opracowaniu. 

Prezentowany zbiór artykułów syntetyzuje nowe wyniki 
badań odnoszące się do różnych obszarów życia seniorów. Pełne 
zrozumienie biopsychospołecznego funkcjonowania osób  
w wieku senioralnym tworzy swoistego rodzaju mozaikę, której 
składową są teksty z: Czech, Polski, Rosji, Słowacji, obejmujące 
zagadnienia starzenia się, starości, edukacji i aktywizacji osób  
w wieku senioralnym. Publikacja, którą oddajemy do rąk czy-
telników została podzielona na dwie części. W pierwszej nacisk 
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położono na możliwości aktywizacji, edukacji i wsparcia za 
pośrednictwem działań artystycznych (N. Špatenková,  
P. Jentschková), aktywności ruchowych (K. Prajerová, M. Štefll, 
P. Hráský) oraz autobiografii (J. K. Wawrzyniak a K. Lasociń-
ska). Z kolei drugi rozdział opisuje rozwiązania i uwarunkowa-
nia instytucjonalnej realizacji działań oświatowych 
adresowanych do seniorów oraz w efekcie ich indywidulanego  
i społecznego odbioru. W części tej znajdują się teksty związane 
z: edukacyjnymi potrzebami i możliwościami realizacji idei 
uczenia się przez całe życie jako jednej z kluczowych potrzeb 
dla aktywnych seniorów (Е. V. Kovaleva, I. М. Yakovenko)  
podkreśleniu znaczenia przygotowania do bycia uczestnikiem 
pozaformalnego i nieformalnego uczenia się (B. Tallová,  
A. Petrová), opisywaniu relacji pomiędzy uczeniem się w struk-
turach UTW a samoświadomością trosk egzystencjalnych i sen-
su życia (V. Lovasová, M. Edlová), edukacji seniorów  
w systemie penitecjarnym (D. Sarzała) oraz roli trzeciego sekto-
ra w aktywizacji osób starszych (K. Tesaříková, Čermáková). 
Uzupełnieniem niniejszego opracowania są opracowania wy-
znaczające nowe kręgi poszukiwań badawczych dla kolejnych 
części serii „Czech-Polish-Slovak Studies in Andragogy and 
Social Gerontology” (T-H. Chiang oraz X-M.Tian i H. Pospíši-
lová), które w przyszłych wydaniach ukierunkowane zostaną 
również  
na eksploracje naukowe dotyczące procesów związanych z edu-
kacją osób w okresie średniej i wczesnej dorosłości. 

Redaktorzy wraz z autorami oddają do rąk czytelników 
niniejszą książkę z nadzieją, że stwarza ona okazję pozwalającą 
na odnalezienie odpowiedzi na nowe rodzaje pytań nurtujących 
zarówno teoretyków jak i praktyków gerontologii społecznej  
i oświatowej. Zakładamy również, że rozważania zaprezentowa-
ne w tekstach przyczynią się do dalszego międzynarodowego 
rozwoju geragogiki jako samodzielnej dyscypliny. 
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Ponadto dziękujemy całemu zespołowi recenzentów, któ-
rzy wywarli wpływ na podniesienie jakości prezentowanych 
tekstów jak również dzięki systemowi „blind reviews” pomogli 
redaktorom odrzucić artykuły niespełniające wymagań jako-
ściowych. 

Redaktorzy 
 

*** 
 

Problematika edukace a aktivizace seniorů prostřed-
nictvím širokého spektra programů, nástrojů či projektů se stává 
takříkajíc laitmotivem současné doby. Nejrůznější státní  
i nestátní subjekty se vyjadřují k relevantnosti a hodnotě 
vzdělávání nejen pro seniory samotné, ale i pro celou spo-
lečnost. Uskutečnila se a průběžně se dále realizuje řada inter-
disciplinárních výzkumů seniorské edukace v nejrůznějším 
prostředí, které více méně potvrzují doposud známou sku-
tečnost, že v edukaci a v aktivním prožívání stáří, přirozeně 
s ohledem na všechna omezení v důsledku věku, se skrývá ne-
zanedbatelný potenciál, který je třeba využít ku prospěchu 
současných i budoucích generací seniorů. 

Na vzdělávání seniorů je možné nahlížet prizmatem 
různých věd a vědních disciplín, i když prioritně se touto pro-
blematikou zabývá geragogika, resp. gerontagogika. Bez jistého 
vkladu gerontopsychologie, gerontosociologie, ekonomie, so-
ciální politiky, teologie a jiných oborů by ovšem bylo prakticky 
i teoreticky nemožné zachytit edukaci seniorů v širším celost-
nějším významovém kontextu, což bezesporu bylo a nadále je 
ambicí mnohých autorů.  

Předkládaný text syntetizuje nové vědecko-výzkumné  
a odborné poznatky z různých oblastí života seniorů do určitého 
celku. Dosavadní poznání na poli seniorské problematiky tvoří 
jakousi mozaiku, do níž efektivně zapadají jednotlivé studie 
domácích i zahraničních autorů, věnujících se stárnutí, stáří či 
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edukaci a aktivizaci seniorů. Publikace je strukturovaná do dvou 
nosných kapitol, z nichž první klade důraz na možnosti aktiviza-
ce, edukace a podpory seniorů, a to prostřednictvím zájmové 
umělecké činnosti (N. Špatenková a P. Jentschová), pohybových 
aktivit (K. Prajerová, M. Štefll a P. Hráský)  
a autobiografie (J. K. Wawrzyniak a K. Lasocińska). Druhá ka-
pitola zaměřuje pozornost na institucionální zázemí seniorské 
edukace a její individuálně-společenské využití. Kromě edukační 
podpory seniorů jako určité potřeby současné doby (E.V. Kova-
leva a I. M. Yakovenko) je zde důraz kladen i na staršího do-
spělého, resp. seniora jako účastníka neformálního vzdělávání 
(B. Tallová a A. Petrová), na testování významnosti vztahu mezi 
studiem na univerzitě třetího věku a smysluplností života  
(V. Lovasová a M. Edlová), na edukaci seniorů v penitenciární 
péči (D. Sarzała) a na české organizace třetího sektoru, 
podílející se na edukaci seniorů (K. Tesaříková Čermáková  
a M. Šnajdrová). Součástí předkládané publikace obsahující 
vědecko-výzkumné a odborné texty jsou i dva příspěvky  
(T-H. Chiang, X-M. Tian a H. Pospíšilová) v rubrice Varia.   

Editoři spolu s autory předkládají čtenářům z řad odborné 
veřejnosti danou publikaci s nadějí, že jim nabídne erudovanou 
odpověď na doposud nezodpovězené otázky, příp. je podnítí 
k zamyšlení se nad dalšími významnými tématy, které sytí 
současnou teorii i praxi  seniorského vzdělávání. Věříme, že  
i předložená publikace přispěje k posilnění celospolečenského  
a snad i mezinárodního kreditu seniorské edukace a geragogiky, 
resp. gerontagogiky jako samostatné vědní disciplíny. 

V neposlední řadě děkujeme též recenzentům jednotlivých 
příspěvků za jejich pečlivé posouzení, cenné připomínky a do-
poručení, které bezesporu napomohly ke zvýšení odborné úrov-
ně prezentovaných textů.  

 
Editoři 
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*** 
 

Problematika edukácie a aktivizácie seniorov, pro-
stredníctvom širokého spektra programov, nástrojov či projek-
tov, sa stáva takpovediac leitmotívom ostatnej doby. Mnohoraké 
štátne i neštátne subjekty popisujú relevantnosť a skutočnú hod-
notu vzdelávania pre seniorov i celú spoločnosť. Uskutočnili  
a priebežne sa ďalej realizujú hĺbkové interdisciplinárne výsku-
my seniorskej edukácie v prostredí rôznej typológie, ktoré viac 
či menej potvrdzujú dosiaľ známe skutočnosti, že v edukácii  
a v aktívnom prežívaní staroby, prirodzene s prihliadnutím na 
všetky obmedzenia staroby, sa ukrýva nezanedbateľný poten-
ciál, ktorý treba využiť v prospech súčasných i budúcich ge-
nerácií seniorov.  

Na vzdelávanie seniorov možno nazerať cez prizmu via-
cerých vied a vedných disciplín, i keď ťažiskovo sa touto pro-
blematikou zaberá geragogika, resp. gerontagogika. Bez vkladu 
gerontopsychológie, gerontosociológie, ekonómie, sociálnej 
politiky, teológie a iných odborov by bolo prakticky i teoreticky 
nemožné zachytiť edukáciu seniorov v širšom, celostnejšom 
významovom kontexte, čo akiste bolo a naďalej je ambíciou 
viacerých autorov.       

Predkladaný zborník vedecko-výskumných a odborných 
prác syntetizuje novšie poznatky z rôznych oblastí života senio-
rov do určitého celku. Doterajšie poznanie na poli  seniorskej 
problematiky tvorí akúsi mozaiku, do ktorej efektne zapadajú  
aj jednotlivé štúdie z dielne domácich i zahraničných autorov, 
venujúcich sa starobe, starnutiu či edukácii a aktivizácii starších 
ľudí. Publikácia je štruktúrovaná do dvoch nosných kapitol,  
z ktorých prvá kladie dôraz na možnosti aktivizácie, edukácie  
a podpory seniorov, a to prostredníctvom záujmovej umeleckej 
činnosti (N. Špatenková a P. Jentschková), pohybových aktivít 
(K. Prajerová, M. Štefll a P. Hráský) a autobiografie  
(J. K. Wawrzyniak a K. Lasocińska). Druhá kapitola upriamuje 
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pozornosť na inštitucionálne zázemie seniorskej edukácie a jej 
individuálno-spoločenské využitie. Okrem edukačnej podpory 
starších ľudí ako určitej potreby súčasnej doby (Е. V. Kovaleva 
a I. М. Yakovenko) je tu dôraz kladený aj na dospelého, príp. 
seniora ako účastníka neformálneho vzdelávania (B. Tallová  
a A. Petrová), na testovanie významnosti vzťahu medzi štúdiom 
na univerzite tretieho veku a zmysluplnosťou života  
(V. Lovasová a M. Edlová), na edukáciu seniorov v peni-
tenciárnej starostlivosti (D. Sarzała) a na české organizácie tre-
tieho sektora, podieľajúce sa na edukácii seniorov  
(K. Tesaříková Čermáková). Súčasťou predkladaného zborníka 
vedecko-výskumných a odborných prác sú aj dva príspevky  
(T-H. Chiang, X-M.Tian a H. Pospíšilová) v rubrike varia.  

Editori spolu s autormi predkladajú predmetnú publikáciu 
odbornému čitateľovi s nádejou, že mu ponúkne erudovanú od-
poveď na dosiaľ nezodpovedné otázky, príp. ho podnieti k za-
mysleniu sa nad ďalšími významnými témami, ktoré sýtia 
súčasnú teóriu i prax seniorského vzdelávania. Veríme, že aj 
predkladaná vedecká publikácia prispeje k posilneniu celo-
spoločenského, a snáď aj medzinárodného kreditu seniorskej 
edukácie a geragogiky/ gerontagogiky ako samostatnej vednej 
disciplíny.  

V neposlednom rade ďakujeme tiež recenzentom jed-
notlivých príspevkov za ich starostlivé posúdenie, ako aj za cen-
né pripomienky a odporúčania, ktoré iste napomohli  
k pozdvihnutiu odbornej úrovne publikovaných prác.    

Editori 
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NADĚŽDA ŠPATENKOVÁ  
PAVLA JENTSCHKOVÁ   

Zájmové vzdělávání seniorů v oblasti umělecké tvorby 
 
 

Abstrakt: 
Předložený text je tematicky zaměřen na zájmové vzdělávání seniorů 
se zaměřením na oblast umělecké tvorby. Účast na těchto aktivitách je 
v textu prezentována jako možná a optimální nabídka pro tzv. druhý 
životní program. Kvalitativně zaměřené šetření zjišťuje, jaký význam 
má pro seniory účast na výtvarných kurzech a výtvarných (tvořivých) 
workshopech a zda, popř. jak jsou tyto kurzy a dílny seniorům nápo-
mocné při zvládání změn ve stáří jako je např. odchod do důchodu, 
změna náplně života, ztráta životního partnera, vyrovnání se s pocitem 
osamělosti apod. Šetření bylo realizováno mezi samotnými sen-
iorskými účastníky, ale také mezi lektory těchto kurzů. Dílčím cílem 
šetření pak bylo zjistit, zda ve vyšším věku (resp. stáří) tvořivost 
klesá, zůstává beze změny, nebo může být i probuzena.     
 
Klíčová slova: zájmové vzdělávání, senior, lektor, kreativita, 
umělecká tvorba 
 
Abstract: 
The presented text is focused on seniors’ leisure education concentrat-
ing on the area of art activities. Participation in these activities is pre-
sented as a possible and optimal offer for the so-called second life 
programme. A qualitative survey is to find out what is the significance 
of participation in art courses and art (creative) workshops for seniors 
and whether, or how these courses and workshops are helpful for sen-
iors in coping with changes in old age, e.g. retirement, change of life 
content, loss of one’s life partner, coping with the feeling of loneliness 
etc. The survey was carried out among senior participants as well  
as lecturers of these courses. A partial objective of the survey was  
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to find out whether creativity decreases, stays unchanged or may be 
even aroused in higher age (or old age).     
 
Key words: leisure education, senior, lecturer, creativity, art activities 
 

*** 
 
Úvod 

 

Zájmové vzdělávání je založené na osobních zájmech jedince, 
a to bez ohledu na to, do jaké věkové skupiny patří. Objektem našeho 
zájmu bude zájmové vzdělávání seniorů, resp. osob postproduktivního 
věku. Šerák (2009, s. 503) definuje zájmové vzdělávání jako „systém 
krátkodobých i dlouhodobých organizačních forem, které umožňují 
edukační, rekreační, poznávací a tvůrčí volnočasové aktivity účast-
níků, realizované neformálním i informálním způsobem  
a směřující k saturaci jejich individuálních zájmů, k rozvoji a kultivaci 
osobnosti a k celkovému zlepšení kvality života jedince“. Obdobně 
vymezuje zájmové vzdělávání i Bílá kniha Ministerstva mládeže škol-
ství a tělovýchovy (MŠMT 2001, s. 54). Dle Vetešky (2013, s. 17)  
a Palána (1997, s. 135) vytváří zájmové vzdělávání prostor pro kul-
tivaci osobnosti. Veteška (2013, s. 17) na to, že lidské zájmy  
a koníčky jsou rozmanité, a proto je i obsahová orientace zájmového 
vzdělávání velmi široká. My jsme se konkrétně zaměřili na výtvarné 
kurzy a dílny, jež v souladu s Babyrádovou (2005) považujeme  
za místa, která podporují tvořivost jedince a zároveň ho svou edukační 
složkou učí orientaci v umění a uměleckých technikách.  

Teoretickým kontextem zájmového vzdělávání seniorů v oblasti 
umělecké tvorby může být např. artefiletika , která je zaměřena na 
prožitkovou stránku tvorby, rozvoj citlivosti a vnímavosti vůči světu  
a vztahům (Stiburek, 2000, s. 33). Artefiletika využívá zkušeností 
z arteterapie, ale není léčebnou metodou. Jejím cílem není léčit, ale 
v oblasti výchovy přispívat k sebepoznání, k rozvoji osobnosti, pozi-
tivních rysů (Potměšilová, Sobková, 2012, s. 20). Autorem konceptu 
artefiletiky je Slavík (1997), který ji definuje jako „zvláštní pojetí 
výtvarné nebo v širším smyslu expresivní výchovy, která se dotýká 
hranic arteterapie a obrací se především k autentickému zážitkovému 
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poznávání člověka a jeho kultury, k rozvíjení emocionálních, so-
ciálních a tvořivých stránek lidské osobnosti.“ Jejím cílem je „poskyt-
nout člověku příležitost k odhalení vlastních psychických možností  
i mezí, dát mu šanci nalézat jeho místo a jeho úlohy v lidském spo-
lečenství, vybavit ho citlivostí k bolesti druhých bytostí, připravit ho 
k duchovnímu růstu a k nalézání životního smyslu s oporou v lidské 
kultuře, zejména v umění“ (Slavík, 1997). Cíle  
a smysl výtvarných kurzů a výtvarných dílen pak můžeme v souladu 
s Babyrádovou (2005, s. 72-74) identifikovat následovně: 

• prohloubení znalostí technologického postupu zvoleného 
výtvarného vyjádření, 

• porovnání odlišných individuálních přístupů ke zvolenému 
tématu, 

• příležitost poradit se s odborníkem o svém tvůrčím záměru, 
• příležitost pro prezentaci vlastní tvorby, 
• způsob prožití volného času, 
• příležitost k experimentu,  
• vznik emocí v průběhu tvorby v dílně odvíjejících  

se od tématu, 
• vedení diskuzí na základě emocí vyvolaných tématem.  
Meglin je toho názoru, že účast na výtvarných kurzech  

a dílnách má být především o radosti (Meglin, 2001, s. 42). Liebmann 
dodává, že výtvarný projev je dostupný každému, ne pouze těm 
výtvarně nadaným. Je tedy nutné brát každý výtvarný projev jakékoliv 
úrovně za známku tvořivosti (Liebmann, 2010, s. 14) a nesoudit (na-
tož odsuzovat) jeho uměleckou úroveň.  

 
Účast na výtvarných kurzech jako druhý životní program 

 
Nástup do starobního důchodu by neměl být důvodem  

k odchodu z aktivního života. Naopak. I v penzi by měli mít lidé 
nějaké uplatnění, jinak snadno ztratí cíl, ke kterému by ve svém životě 
mohli směřovat, který by je motivoval a bez něhož by život postrádal 
smysl. Proto je v seniorském věku nezbytná jakákoli aktivita. Celkový 
soubor aktivit plánovaných na stáří či období starobního důchodu 
označuje Haškovcová (2010) jako druhý životní program   
a připomíná, že je potřeba jej individuálně vystavět a přijmout. Jeho 
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cílem je vyplnit čas, ve kterém už nelze dělat to, co dosud. V období 
starobního důchodu má senior k dispozici relativně velké množství 
volného a především nestrukturovaného času. Kombinace biopsycho-
sociálního stárnutí a jeho projevů s nárůstem volného času může být 
pro seniora nebezpečná v tom smyslu, že „v důchodu má člověk čas 
pro sebe, nemusí téměř nic, … najednou zjistí, že zdraví už mu ne-
slouží tak, jak by si přál, má málo peněz na koníčky, které by chtěl 
dělat, chybí mu lidé, na které byl celý život zvyklý a pak je zklamaný 
a otrávený“ (Haškovcová, 2010, s. 175). Účast na edukačních ak-
tivitách představuje smysluplný a účelný příklad druhého životního 
programu. Výtvarné kurzy či tvořivé dílny mohou seniorům přinášet 
nejen prostor pro seberealizaci a sebeaktualizaci, ale vůbec celkově 
mohou jejich život obohacovat. Haškovcová říká, že „každá činnost, 
tedy i zájmová, je nepochybně prospěšná, neboť může aktérovi 
přinášet stejně tak potěšení jako uspokojení“ (Haškovcová, 2010,  
s. 126). V tom nás utvrzuje i Říčan (2004, s. 339), když mluví  
o tom, že „chuť k přemýšlení, četbě, zábavě se zvýší, když najdeme 
někoho, kdo má stejné zájmy jako my a s nímž o nich můžeme mlu-
vit“. Tímto tvrzením Říčan vystihuje to, co účastníci výtvarných kurzů 
a dílen nachází. Šipr (1997 in Křivohlavý 2011, s. 131) již jen dodává, 
že „spokojené může být pouze aktivní stáří.“  

Výhodou výtvarných kurzů a tvořivých dílen je, že se jich  
senioři mohou účastnit podle svých možností a zájmů a že jsou 
přístupné prakticky všem. Tvorba může pro seniory dle Lhotové 
(2010, s. 40) představovat:  

• odpočinek,  
• prostředek aktivizace, 
• obohacení, 
• prostředek sdělování, 
• prostředek rozvoje a růstu intelektuálního, citového  

a duchovního, 
• prostředek zlepšení kvality života. 
Čornaničová (1998) uvádí, že realizované výzkumy opakovaně 

prokázaly, že nejrůznější edukační aktivity mají velký vliv nejen  
na posílení fyzického a psychického zdraví seniorů, ale také  
na utváření a posilování jejich mezilidských vztahů. Účast na kurzech 
může být efektivním prostředkem k eliminaci pocitů izolace a preven-
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ce osamělosti a sociální deprivace. Výtvarné kurzy a tvořivé dílny 
dávají seniorům nejen podnět pro jejich tvorbu a rozvoj kreativity, 
vytváří se zde také prostor pro setkávání s dalšími tvůrci a s jejich 
výtvarným projevem prostřednictvím umělecké tvorby. Sýkorová 
(2007, s. 166) připomíná, že právě sociální kontakty, emocionální 
podpora  
a sounáležitost představují nejdůležitější témata starších osob.  
„K pocitu sounáležitosti přispívá komunikace osobně relevantních 
obsahů, participace na sdílených aktivitách včetně trávení ne-
formálního sociálního času za podmínky, že přinášejí pocit uspoko-
jení, porozumění a ocenění ze strany druhých“ (Sýkorová, tamtéž). 
Pokud je na kurzech věková diverzita účastníků (přítomnost více ge-
nerací), může to těmto kurzům/dílnám dle Rabušicové (2011, s. 167) 
vytvořit „přidanou hodnotu“, protože může sekundárně docházet 
k mezigeneračnímu učení. Výtvarné kurzy a tvořivé dílny tak přinášejí 
do života seniorů radost, kreativitu a vytvářejí potenciál pro zvýšení 
kvality či kvantity jejich sociálních vztahů. 

 
Kreativita (tvo řivost) ve vyšším věku 

 
Dřívější výzkumy naznačovaly pokles tvořivosti v určitém 

věku. Např. podle Lehmana (in Dacey, Lennon, 2000) stoupá 
tvořivost do 39 let a potom tvůrčí projevy slábnou. Haškovcová (2010, 
s. 164) píše, že „ za tvůrčí vrchol v životě člověka je dlouhodobě pov-
ažován věk 40 až 50 let, který je nyní možné zpochybnit vzhledem 
k jednoznačně delší době dožití i dobré fyzické kondici osob vyšších 
věkových kategorií“. Stuart-Hamilton zmiňuje Reboka (1987), který 
tvrdí, že „pro většinu lidí znamená konec tvořivosti šedesátý rok 
věku“. Stuart-Hamilton (1999, s. 82) je ale přesvědčen, že se nejedná 
o univerzální pravidlo, i když je toho názoru, že „pro většinu 
tvořivých lidí je stárnutí spojeno s nevyhnutelným poklesem jejich 
schopnosti“. S tím však nesouhlasí Klevetová s Dlabalovou (2008,  
s. 29), které jsou toho názoru, že činorodé stáří v mnoha případech 
překvapuje kreativními schopnostmi člověka. Konkrétně uvádějí 
(tamtéž), že „Pablo Picasso maloval do svých 92 let. Tizian namaloval 
obraz Námořní bitva u Lepanta v 97 letech. Giuseppe Verdi kom-
ponoval Falstaffa ve svých 80 letech. Jaroslav Seifert napsal Býti 
básníkem v 82 letech aj. W. Goethe dokončil Fausta v 83 letech.  
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G. B. Shaw napsal Milionářku v 80 letech a byl aktivní a společenský 
až do 94 let.“1 K výčtu se připojuje i Haškovcová (2010, s. 164), když 
připomíná, že známý obraz „Portrét dámy“ vytvořil I. J. Repin v 81 
letech. A Pietu dokočil Michelangelo Buonarroti ve svých 89 letech. 

Sláviková (2013, s. 80) odkazuje na Zelinu, který tvrdí, že: 
• každý člověk může být tvořivý, lidé se liší jen v míře 

tvořivosti; 
• tvořivost je funkce, která se dá rozvíjet, trénovat a cvičit; 
• tvořivost se dá rozvíjet pomocí každé činnosti, prostřednic-

tvím každé edukační aktivity; 
• tvořivý může být člověk v každém věku; 
• smyslem života je proces zdokonalování pozitivní tvořivosti; 
• nejdůležitější aplikací tvořivosti je člověk sám. 

  
Metodologie empirického šetření 
 

Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jaký význam má pro 
seniory účast na výtvarných kurzech a výtvarných (tvořivých) dílnách 
v Pardubickém kraji. Dílčím cílem pak bylo zjistit, zda ve stáří 
tvořivost pouze klesá nebo může být i probuzena. Pro realizaci šetření 
byl zvolen kvalitativní přístup, který umožňuje získat informace  
o tom, jak jednotlivci nebo skupiny osob chápou, nahlížejí nebo 
komentují jevy ve společnosti. Dle Strausse a Corbinové (1999, s. 11) 
mohou kvalitativní metody pomoci získat o jevu detailní informace, 
které se kvantitativními metodami obtížně podchycují.  

Hlavní metodou sběru dat byly individuální polostrukturované 
rozhovory s vybranými respondenty, které probíhaly tváří v tvář. Dále 
bylo použito expertní interview s lektory umělecké tvorby, jakožto 

                                                           
1 Klevetová a Dlabalová (2008, s. 29) vzpomínají na muže, kterého v 82 letech post-
ihla cévní mozková příhoda s následnou poruchou hybnosti pravé horní končetiny  
a poruchou řeči. Toužil však po životě a rozhodl se hybnost své ruky obnovit a posílit 
ji tím, že bude malovat, „začal uhlem i barvičkami a během dvou let se vypracoval 
k nádherným obrázkům přírody. Maloval až do svých 92 let.“ (Klevetová, Dlabalová 
2008, s. 29). Zmiňované autorky se domnívají, že „díla vzniklá ve vyšším věku vy-
cházejí z osobní zkušenosti a vnitřní vyrovnaností. To nám potvrzuje, že trvalá 
tvořivost, zájem o dění a činnosti prodlužují aktivní věk. Nespočívá to jen 
v samotném uměleckém nadání, ale i v ochotě a chtění tvořit a poznávat cokoliv.“  
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odborníky na zkoumané téma.2 Výzkumu se celkem zúčastnilo  
14 respondentů (seniorů) a 2 lektoři výtvarných kurzů. Respondenti 
byli získáni pomocí metody sněhové koule (Snowball Technique).  

 
Tab. 1: Výzkumný vzorek 

Jméno Věk  Typ zaměstnání Rodinný stav 

Anna 69 manuální vdova 

Alena 66 intelektuální vdaná 

Antonín 70 intelektuální ženatý 

František 71 odborné manuální vdovec 

Helena 68 manuální vdaná 

Ivana 65 intelektuální vdaná 

Josef 66 odborné manuální ženatý 

Květa 71 manuální vdova 

Lída 67 administrativní vdova 

Marie 73 manuální vdaná 

Oldřiška 67 administrativní vdaná 

Petr 68 manuální vdovec 

Vlasta 66 administrativní vdova 

Zdeňka 65 těžké manuální  bez partnera  

       
Experty byli Bohuslava a Vít. Oba lektoři se výtvarné tvorbě 

věnují skoro celý život, realizují vlastní výstavy a jsou již také se-

                                                           
2 Tito odborníci se v oblasti umělecké tvorby pohybují téměř celý život, zabývají se 
zájmovým vzděláním v této oblasti a pracují se seniory – jsou tedy schopni na základě 
svých zkušeností kompetentně posoudit situaci, příp. odhalit nějaké další souvislosti 
se zkoumaným tématem. Hendl (2005, s. 95) uvádí, že podstatou expertního interview 
je „zachytit a analyzovat obsah a organizaci znalostí člověka, který je v dané oblasti 
expertem, a využít tyto poznatky pro jiné cíle. Celý postup představuje systematické 
uplatnění různých typů rozhovorů“  
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niorského věku. Vít je externím lektorem několika společností za-
bývající se výtvarnou tvorbou, pro něž vede např. semestrální kurzy, 
výtvarná studia, výtvarné dílny, kurzy v plenéru, ale i přednášky  
o umění. Jeho zaměření je kresba a malba. Bohuslava je taktéž externí 
lektorkou se specializací na malbu a keramiku. Pro společnosti za-
bývající se výtvarnou tvorbou vede např. kurzy keramiky, výtvarné 
dílny, worshopy, ale třeba i kurzy grafiky-linorytu.  

Získaná data byla analyzována metodou otevřeného kódování. 
Švaříček s Šeďovou (2007, s. 211), že „při otevřeném kódování je text 
jako sekvence rozbit na jednotky, těmto jednotkám jsou přidělena 
jména a s takto nově pojmenovanými (označenými fragmenty textu) 
potom výzkumník dále pracuje.“ Jde tedy o určité třídění získaných 
dat, vytváření pojmů, zjišťování jejich vlastností a dimenzí, kdy  
se následně podobné pojmy, např. události seskupují do kategorií. 
S těmi se pak v rámci výzkumného šetření dále pracuje.  
 
Výsledky empirického šetření 

 
Pouze tři respondenti měli s výtvarnou tvorbou nějakou před-

chozí zkušenost. „Mn ě jako učitelku výtvarné výchovy na základní 
škole výtvarka vlastně provázela celej život. Mně to vždycky bavilo 
 a to studium pro mě bylo nádherný, protože mě to opravdu strašně 
bavilo, hlavně právě ta výtvarka, tam jsme měli dějiny umění, klasický 
praktický předměty jako kresbu, malbu, výtvarnou výrobu“ (Ivana). 
„…měl jsem nějaký takový ten hrubý základ, a teď když na to mám 
čas, tak se tomu snažím plně věnovat“ (František). „…občas jsem se 
přihlásila na nějaký kurz, ale to opravdu jen výjimečně. Ruční práce, 
kreslení a další tvoření jsem měla ráda už od mala“ (Marie).   

Zbytek respondentů uvedl, že žádný předchozí vztah k výtvarné 
tvorbě neměl nebo, že tvořil spíše jen se svými dětmi (či vnuky)  
za účelem zabavit je. „Jsem laik, samouk. Kreslila jsem si jen tak pro 
sebe anebo pro děti. Ale žádný hlubší vztah tam určitě nebyl“ (Vla-
sta). „Ráda jsem tvořila se svými dětmi, ale bohužel kvůli práci  
to nebylo tak často, jak bych si představovala.“ Obdobně to vnímala  
i další respondentka: „..v mládí na to nezbývalo moc času. A popravdě 
by mě to asi ani nenapadlo přijít z práce a jít kreslit“ (Květa). 

Jedna skupina respondentů se výtvarné tvorbě věnuje pravi-
delně, např. respondentka Marie: „Pravidelně chodím na výtvarný 
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kurz kresby a malby“ (Marie) či Ivana, která pravidelně jezdí  
na výtvarné dílny, které jsou v rámci lázeňských programů: „Každý 
týden v úterý se tam pořádají výtvarné dílny a na to já jezdím. Jako 
občas se tam ty témata opakují, takže to já si vybírám“ (Ivana). Také 
Květa uvádí, „když mi to zdraví dovolí, tak pravidelně chodím  
na výtvarný dílny a když mě osloví nějaký kurz, tak se přihlásím  
i na kurz“ (Květa). Pomyslná druhá skupina respondentů se výtvarné 
tvorbě věnuje příležitostně, kdy rozhodujícím faktorem je téma nebo 
jiné zaměření výtvarného kurzu či dílny. „Vybírám si podle tématu, 
aby mě to bavilo a taky aby mě to ještě někam posunulo“ (Antonín). 
„Nárazově podle tematiky se přihlašuju na výtvarný nebo tvořivý 
dílny. Nechci nic pravidelnýho. Tolik let jsem musela v přesnej čas 
docházet do práce, že teď si toho chci užít, že nikam nemusím a jdu 
jen tehdy, když chci já“ (Lída). Respondenti již většinou absolvovali 
několik podobně koncipovaných kurzů v oblasti umělecké tvorby. „Je 
to můj několikátý kurz, taky navštěvuju ještě jiný tematický výtvarný 
dílny“  (Anna) „… už nějakou dobu různě zkouším zdejší kurzy, někdo 
tomu říká i výtvarné dílny“ (František).  

Účast na kurzech vnímají senioři velmi pozitivně. „Nesedím 
pořád doma a dostanu se taky jinam do jinýho prostředí“ (Oldřiška). 
„Už jenom to, že na ten kurz musím někam dojít a nejsem pořád sama 
doma, tak už to je pro mě takový dobrý, prostě ta změna prostředí mi 
vždycky pomůže a taky rozbije ten můj domácí stereotyp“ (Vlasta). 
Oceňují především kontakt s dalšími lidmi – a to s lidmi, kteří mají 
stejný zájem. „Tady je právě ta milá věc, že se člověk setká  
s podobnými ročníky a navíc ještě se s lidmi se stejným zájmem, což je 
krásné. Není to takové to, že se sejde skupina důchodců a mluví jenom 
o nemocech (smích).“ (Květa) „Jistě, kreslení je to hlavní, kvůli čemu 
tam chodím, ale taky proto, že přijdu mezi lidi. Navíc už i mezi známý, 
takže to je jak za mlada, když jsem chodila do školy nebo do práce.“ 
(Anna). „ Člověk i od nich nabere nějakou inspiraci, pobaví se s nimi 
o stejném zájmu, což je skvělé“  (František). „P řijdu mezi lidi, pro-
hodím pár slov s lidmi a hned má zas nad čím přemýšlet. Občas  
i zjistím, že někteří lidé z kurzu řeší podobné starosti nebo jiné splíny 
jako mám já. Takže cítím i určitou sounáležitost nebo jak bych to ře-
kla“  (Lída). Možnost navázání přátelství je respondenty považováno 
za další přínos výtvarných kurzů a dílen. Respondenti však zdůrazňují, 
že se nejedná o „pravá“ přátelství a vysvětlují to jako „p řátelství  
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v pravém slova smyslu to nejsou, ale poznala jsem pár dobrých lidí, 
na které se vždycky těším, až se s nimi uvidím“ (Anna). Obdobně to 
pociťuje i respondentka Ivana, která uvádí „nemůžu říct, že by to byli 
úplní přátelé, spíš známí z okruhu těchto zájmů. Úzké přátelství to ne, 
ale jako, že nás baví stejná oblast, tak občas jdeme i třeba na tu kávu 
si popovídat nebo po nějaké té přednášce si to jdeme dodiskutovat“ 
(Ivana).  Josef se svým názorem připojuje a říká „sice to není 
přátelství jako přátelství, spíš člověk získává takové "známé". Ale já 
jsem byl zvyklý v rámci zaměstnání hodně komunikovat s lidmi, takže 
to já se rád pobavím s někým novým“ (Josef). Jiná respondentka se ale 
pochlubila vzniklým přátelstvím a říká „já tedy musím říct, že mně  
se to podařilo. Na jednom z mých prvních kurzů jsem si přisedla k 
paní, se kterou jsme si padly tak nějak do oka, takže jsme spolu sdílely 
všechny ty dojmy z kreslení. A pak jsme se vlastně společně 
přihlašovali i další kurzy“ (Marie). Další přínosy, které respondenti 
shledávali, jsou spíše individuálního charakteru. Jednalo se např. na-
stavení určitého režimu: „V tom mým stereotypu je to velmi příjemná 
změna. Jak mi splývají dny, tak mi pravidelné docházení na kurzy 
dává režim. Já jsem totiž skoro celej život pracovala na směny, takže 
ten domácí stereotyp těžce snáším. Navíc po kurzu se vždycky cítím tak 
nějak líp. Jako, že jsem ještě k něčemu a v něčem dobrá.“ (Helena)  

Výtvarnou tvorbu vnímají senioři jako určitý druh odreagování: 
„Mn ě se hodně často stává, že se do toho kreslení tak ponořím,  
že ztrácím pojem o čase a taky musím říct, že tím zapomínám na sta-
rosti a věci, který mě trápí. Prostě mě ta výtvarná činnost přivede 
úplně na jiný myšlenky a troufnu si i říct, že občas jakoby do jinýho 
světa (smích)“ (Vlasta). „Ur čitě se při tom odreaguju, ale taky  
si uvědomuju, že nám starším to pomáhá v tréninku motoriky rukou, 
která už u nás starších ročníků hold slábne“ (Květa). „Je to pro mě 
taková volnost, uvolním emoce jinak než pláčem“ (Lída). Je pro ně 
také zdrojem sebedůvěry a sebeúcty:  „Ujištění, že ještě nejsem senilní 
dědek. Lektoři s námi jednají rovnocenně, ne jak s nějakými nemoho-
ucími chudáky. Takže z toho mám dobrej pocit, že se mnou někdo 
jedná, tak když jsem chodil ještě do práce. Trochu mi to přijde jak 
pracovní prostředí s tím rozdílem, že tohle je odpočinková činnost“ 
(Josef). „Pro mě to je odreagování a taky důkaz, že ještě něco zvládnu 
udělat“  (Květa). „Pro mě to je skvělé v tom, že prostřednictvím  
té tvorby si tak nějak dokazuju, že zvládnu vytvořit ještě něco na úrov-
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ni, něco prostě plnohodnotnějšího než jsou jen každodenní činnosti 
jako je vaření a úklid domácnost (smích)“ (Helena). „Ukazuju to 
 v domově seniorů a pak to dávám to na internet do skupiny „Tvořím, 
tvoříš, tvoříme“, tam jsou založený alba. Mám z toho radost a strašně 
ráda se vytahuju (smích). Až si kolikrát říkám, že jsem s tím protivná. 
Ale mně se to líbí, že se to jiným líbí“ (Zdeňka). „Ukazuju to manže-
lovi a pak dceři, když přijede na návštěvu a přijde na to řeč“  (Alena). 
„Když se žena zajímá, tak ji to ukážu nebo některým známým když 
přijdou na návštěvu, ale nikoho tím neotravuju (smích)“ (Josef).  

Účast na výtvarných kurzech a dílnách pomáhá seniorům také 
s adaptací na penzionování: „…tak člověk se zabaví, zabije tím nějaký 
čas a hlavně, když se to dílo povede, tak mám občas radost a stejný 
pocit, jako jsem míval v zaměstnání, když se povedla optimálně vyřešit 
nějaká zakázka nebo jiný pracovní případ. Asi si tím vynahrazuju 
pracovní výkon a jeho výsledky (smích)“ (Josef). „Když už je člověk 
 v důchodu tak má najednou spoustu času, až je z toho nešťastnej.  
A najednou taky neví, co má dělat“  (Oldřiška). Pozitivní vliv mají dle 
respondentů výtvarné kurzy a dílny i v případě ztráty partnera. Jedna 
respondentka byla po smrti manžela v péči psychologa, který ji po 
určité době doporučil právě návštěvu nějakého výtvarného kurzu. 
„Nejdříve jsem byla docela skeptická, že na starý kolena si budu kre-
slit, ale ono nakonec jo (smích). Je to pro mě jakousi terapií, která mi 
pomáhá odreagovat se od mý situace a prožívat i nějakou radost“ 
(Lída). I jiný ovdovělý respondent se vyjádřil ve stejném duchu: 
„P řed rokem a půl jsem ovdověl, takže to vnímám jako velkou pomoc. 
Pomáhá mi to přijít na jiný myšlenky, uvolnit se, a když se mi něco 
povede, tak zase na chvíli pocítit radost, potěšit se z toho, že se mi 
něco podařilo“  (František). Respondenti také uvedli, že jim kurzy 
pomáhají s potlačením pocitu osamocení. „Asi je to hloupý, ale mě to 
pomáhá zahnat prostou samotu. Jsem totiž sama, děti mají už pocho-
pitelně každý svou rodinu a taky náročnou práci. Už mě nepotřebují, 
jako to bylo kdysi.“  (Anna). „…když postupně odcházely děti, tak 
najednou nastalo takový prázdno. Ale to jsem zahnala tím tvořením, 
takže jsem se zabavila“ (Zdeňka). Výtvarné kurzy a dílny jsou pro 
seniory taktéž přínosem při zahnání smutku či negativních myšlenek. 
„Moje sestra je nemocná, není to jednoduchý, těžce to nesu. Tak koli-
krát teda mi to pomůže, že třeba přijdu z nemocnice  
a jdu si kreslit. Takhle Vám to řeknu, než abych seděla a koukala do 
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zdi a říkala si, jak je to špatný“ (Ivana). „Tak občas přijdou takové ty 
horší dny, kdy na mě padne splín, a já jsem taková povaha, že se tím 
nechci nechat užírat, tak když se nad tím zamyslím, tak to zaháním 
buď procházkou, nebo vážně nějakou tou kresbou“ (Marie).  „Ztráta 
manžela mě hodně zasáhla a často mívám depresivní stavy, ale vím,  
že když vezmu do ruky tužku a papír, dá se to odbourat. Hodně kreslím 
své pocity. Někomu by ten obrázek třeba vůbec nic neřekl, je to taková 
spleť všeho smutku“ (Lída).  

Kurzy přinášejí seniorům také odreagování a odpočinek. „M ě 
prostě nebaví sedět doma koukat na televizi. Já vždycky byla taková 
aktivnější, takže jsem s malováním na kurzech začala až na důchodu. 
Pro mě teda to je zábava a odpočinek v jednom“ (Alena). Velkým 
přínosem výtvarných kurzů a dílen je pro respondenty také atmosféra 
a skupinové nadšení pro určitou věc. Právě z tohoto důvodu mnozí 
respondenti preferují výtvarnou činnost na kurzech před kreslením 
doma. „M ůžu dělat, co mě baví a zároveň to ale nedělám sama. Takže 
takový ten skupinový, zapálený pocit a pak určitě taky, když nás paní 
lektorka pochválí (smích)“ (Vlasta). „Tam mě to baví nejvíc, protože  
i když to děláme každý sám, tak jsme přeci jen ve skupině se stejným 
zájmem, a to se mi tvoří úplně jinak“  (Alena). „Já maluju jak doma, 
tak na kurzu. …jak doma tak na kurzu. Doma na to mám víc času, 
můžu si to rozvrhnout podle sebe. Na kurzu to však má zase tu oje-
dinělou atmosféru, která už doma schází“ (Květa). Sami se nepovažují 
za příliš kreativní, při výtvarné tvorbě raději využívají předloh. „Jejej, 
kdepak, fantazie je spíš výsadou mladých. Mně už to tolik nefantazíru-
je (smích). Vždycky potřebuju předlohu.“ (Květa). „Už nejsem žádná 
mladice, tudíž i moje fantazie se mnou prostě tak nějak stárne. Sem 
tam si něco vysním v hlavě a pak se to pokouším dát na papír, ale trvá 
mi to moc dlouho. To s předlohou to je mnohem rychlejší“ (Helena). 
„Tak určitou představu mám v hlavě vždycky, ale taky je pravda,  
že nesrším nápady, že bych mohl nakreslit to či ono. Většinou stejně 
potřebuju nějaký impulz k tomu, abych to zobrazil. Takže většinou to 
je na základě nějaké inspirace, předlohy“ (František). „Kéž by moje 
tvořivost stoupala (smích). Musím trošku posmutněle říct, že asi spíš 
klesá. Přeci jen člověk má už svý odžitý  
a je rád i za to, co dá do kupy“ (Petr). „Já si myslím, že moje kreativi-
ta díky kurzům možná trošku stoupla, i když to může být ovlivněný tím, 
že se člověk inspiruje od druhých“ (Vlasta).  „Díky kurzům začala 
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moje tvořivost stoupat. Když to ale srovnám se svojí tvořivostí před 
kurzy, tak musím říct, že teď je daleko na jiné úrovni“ (Josef). 
„Dovolím si říct, že chvilkama moje tvořivost i stoupá. Jak se věnuju 
i fotografování, tak se mi spousta nápadů prolíná do kreslení  
a občas mi vzniknou opravdu zajímavé kousky“ (František).  

 
Expertní rozhovory 

 
A jak lektoři vnímají seniory jako účastníky výtvarných kurzů?  

Bohuslava v prvé řadě zmiňuje jejich velkou vděčnost  
a bezprostřední radost z povedeného díla, říká „jsou opravdu za 
všechno hodně vděční a mají radost, kterou dokážou dát hodně na-
jevo. A když se jim něco náhodou nepovede tak se ptají proč, tak to 
zkoumáme (smích). Ale obvykle jsou šikovní, baví je to“ (Bohuslava). 
Vít s vděčností seniorů souhlasí a dále zmiňuje výhodu, kterou senioři 
jako účastníci mají. Dle něj to je skutečnost, že „to co se do člověka 
během života obtisklo, může v důchodu využít“ (Vít). Bohuslava hod-
notí seniory jako dobré, pečlivé účastníky. Tvrdí, že výtvarné činnosti 
se lze věnovat v jakémkoliv věku. „M ěla jsem na kurzu paní ve věku 
přes 80 let, a pokud může dělat všechno jiný, jako když se  
o sebe postará tak rozhodně může dělat i výtvarnou činnost. Jako 
samozřejmě, že se třeba zeptá víckrát, ale to děti taky (smích)“ (Bo-
huslava). Vít zdůrazňuje, že senioři potřebují pro svoji činnost mo-
tivaci a rovnocenný přístup. „Snažím se, aby u mě měli tu touhu, 
motivaci, aby je to bavilo, aby se těšili, to se snažím nabudit, dál se 
snažím, abychom byli materiálně zajištění, a nejvíc se snažím nabudit 
u nich tu představu, aby se třeba potkala i s jejich životníma zkuše-
nostma“ (Vít).   

Senioři jsou podle lektorů výtvarných kurzů vůči sobě a svým 
dílům velmi sebekritičtí. Bohuslava potvrzuje značnou sebekritiku 
seniorů, avšak zdůrazňuje, že „je to jako ve všech věkovejch katego-
riích o povaze člověka, ale možná, že je to tím, že si moc nevěří. Třeba 
za celej život nic takovýho nedělali a ty schopnosti teprve objevují, tak 
si tolik nevěří a potřebujou pochvalu nebo naopak kritiku, to přímo 
vyžadují, protože se chtějí posunout dál“ (Bohuslava). Oba lektoři 
považují za důležité sdílení zážitků a děl ze své výtvarné tvorby  
s ostatními. Nejčastěji svá díla ukazují senioři svým vnoučatům. Bo-
huslava říká, že „dokonce se poměrně často stává, že ten kurz jim 
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zaplatí vnoučata a oni přijdou poprvé s tím, že musí, že jim to zaplatili 
vnoučata, ale že jim to určitě nepůjde a tak dále. Ale za chvíli jsou 
rádi a pak chodí i na akce co jsou navíc, právě třeba s těmi vnoučaty“ 
(Bohuslava).  

Za největší přínos výtvarných kurzů a dílen pro seniory 
považuje Bohuslava bezprostřední kontakt s lidmi. „Senioři  
si navzájem řeknou i svý problémy a občas přijdou díky svým zkušeno-
stem na nějaký řešení nebo doporučení kam s tím zajít, co s tím dělat. 
Takže to je taky taková výhoda“ (Bohuslava). Dalším přínosem je 
podle ní navazování sociálních vztahů během kurzů  
a dílen. „Dá se říct, že vznikne i přátelství. Byly tam případy, který 
neměly ani žádnou kamarádku a díky kurzu ji získaly“ (Bohuslava). 
Vít akcentuje přínos výtvarných kurzů při vyrovnání se s odchodem 
do důchodu. Sám přiznává, že odchod do důchodu je „hrozná rána, 
protože člověk odchází v době, kdy toho ví nejvíc a je to takový, že  
„k čemu mi to je, když toho vím hodně a když to vlastně už nemůžu 
nikomu předat“. Takže takovej ten egoismus se tam poměrně těžko 
láme. Chápu, že takových lidí, který se tím musí vyrovnat je spoustu  
a třeba mají hodně koníčků, ale stejně ten odchod z práce je docela 
velkej problém. Ale taky to je otázka přijetí osudu“ (Vít). Bohuslava 
shrnuje přínos výtvarné tvorby slovy: „P ři výtvarné tvorbě totiž ten 
člověk myslí jenom na to, jak to udělat, aby se to povedlo. Na nic 
jinýho okolo. Všechno ostatní jde stranou a nic víc je nezajímá. A to 
třeba je sranda, když jim někdo zavolá, vyruší je telefon, tak jsou až 
rozzlobení, že zrovna teď jim někdo volá, když tvoří (smích)“ (Bo-
huslava). Prostřednictvím výtvarné tvorby lze dle Bohuslavy nacházet 
pocit sebedůvěry , „ mají chuť si něco vytvořit nebo si dokázat, jestli 
to, co viděli třeba v časopise nebo si vymysleli tak dokážou vytvořit“ 
(Bohuslava). S tím souvisí i pocit uznání. „Byla jsem třeba na 
chatách dvou účastníků kurzu a chatičky byly malý, ale plný výrobků. 
Taky dávají svým blízkým svý výrobky.“ Dodává, že „je lepší, když  
se chlubí, protože je vidět, že z toho mají radost, než kdyby neustále 
opakovali, že je bolí kolena (smích)“ (Bohuslava).  

Bohuslava se domnívá, že fantazie seniorů a jejich tvořivost 
nemizí. „Je znát, že u lidí, kteří se věnují jenom jednomu obo-
ru/koníčku jsou takový pohodlnější. Ti co mají více koníčků, jako třeba 
kreslení, malování, keramiku atd., tak ti rádi vymýšlejí“ (Bohuslava). 
Vít souhlasí a uvádí příklad: „Když děláme krajinu, tak si donesou 
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koncept, třeba fotografii krajiny a my pak z toho ten obrázek děláme, 
což úplně nezavrhuju, ale ta krajina bude pro ně jen takovej ten im-
pulz a ten obrázek bude úplně jinej...je nutné dát tam prostor 
tvořivosti, aby to nebylo jen taková ta mechanická práce, že přemalu-
jou fotku.“ (Vít). Je ale pravda, že do experimentování se senioři ne-
pouští. „Sem tam se někdo najde, spíše jsou ale umírnění, do žádný 
velký divočiny se nepouští (smích)“ (Bohuslava). Stejný názor má  
i Vít, zároveň ale dodává: „znám pár babiček, které vím, že by je bavi-
ly tyhle věci toho experimentálního charakteru. Myslím, že jsou 
schopný experimentovat, ale je potřeba, aby ta fantazie byla nějaký 
způsobem vybuzena a trošku někam zaměřena, aby ten jejich fanta-
zijní/tvůrčí akt nešel příliš do šířky, ale spíš do hloubky. To široký 
vnímání může jak to rozostřený vnímání, kdy vnímám všechno, ale nic 
pořádně a já bych rád, aby to měli aspoň trošku zaostřený“ (Vít).  
Vít se domnívá, že tvořivost seniorů „může být rozvíjena, protože 
probuzena byla, když ty lidi byly maličký a ta tvořivost tam byla auto-
maticky. Tvořivost se nemůže vytratit, jenom je zasunutá a omlácená 
tím životem“ (Vít). Dále dodává, že dle něj „jde vzbudit, jen tam musí 
být trojtakt, tedy spojení té touhy, těch emočních citů, musí tam být  
i kultivace ducha a taky informační osvěta.“  Celou záležitost shrnuje 
slovy, že „tvořivost jako vlastnost je bude provázet až do smrti“ (Vít).  

Co se týká významu výtvarných kurzů a dílen pro seniory 
zdůrazňuje Bohuslava, že zmíněné kurzy a dílny seniorům „p řináší 
víc, než by se na první pohled mohlo zdát“ (Bohuslava). Konkrétně 
uvádí aspekty, které seniorům mohou pozitivně ovlivnit život, říká 
„lidi mají nějakou náplň, mají něco pravidelného, že se na to těšej, 
očekávaj výsledek tý práce, a těší se, co budeme dělat příště, mají  
o to velký zájem a žijou tím, i mimo ten kroužek. Takže já si myslím, že 
to má velký význam i v tom, že se setkají s jinýma lidma, v jiným 
prostředí, seznámí se a ještě se můžou seznámit s dalšími aktivitami od 
dalších“ (Bohuslava). Vít dodává „senioři to dokážou ocenit, jsou za 
všechno vděční a vracejí se i třeba po nějaký nemoci“ (Vít). „Jedna 
paní mi pořád děkuje, že jsem ji na kurzy vzala, protože ji zemřel 
manžel a ona byla moc nešťastná. Tvoření ji chytlo. Za začátku byla 
hodně ostýchavá a já jsem ji nedala šanci na smutek. Říkala jsem  
ji jak to je skvělý relax a že může přijít nejdřív jen na zkušební hodinu, 
že tam nemusí zůstat, no a už tam je asi 7 let. Tahle paní přišla poprvé 
na kurz, když ji bylo přes 70let“ (Bohuslava). 



 28 

 
Závěr 
 

Z výsledků výzkumného šetření je zřejmé, že výtvarné kurzy  
a dílny nabízí mnohem více než pouhou nauku o výtvarných tech-
nikách nebo výtvarnou činnost. Jak již zaznělo v úvodu, zájmové 
vzdělávání také „dotváří osobnost a její hodnotovou orientaci  
a umožňuje seberealizaci ve volném čase, což znamená, že uspokojuje 
vzdělávací potřeby v souladu s osobním zaměřením jedince“ (Veteška, 
2013, s. 17). Přestože většina respondentů neměla žádnou předchozí 
zkušenost s výtvarnou tvorbou, navštěvují výtvarné kurzy a dílny 
v současné době pravidelně či příležitostně. Uvědomují si přínos 
účasti na výtvarných aktivitách v řadě oblastí svého života. Aby však 
měla účast na výtvarných kurzech pro seniora kýžený přínos,  
je nezbytné respektovat několik klíčových požadavků. V prvé řadě je 
to bezpodmínečně kladné přijetí seniorů jako účastníků kurzu ze stra-
ny lektora (Špatenková, Smékalová, 2015). Lektoři musí jednat  
se seniorskými účastníky rovnocenně a musí přihlížet i na jejich 
možnosti a limity. Při výtvarných kurzech a dílnách je potřeba volit 
takové techniky, které jsou pro seniory přijatelné a odpovídají i jejich 
fyzickému zdraví. Např. respondentka uvádí svoji situaci s rukou po 
operaci, kdy z toho vyplývají určitá omezení: „Teď je ta ruka po  
tý operaci, tak jsem se přeorientovala na pravou, kde je trošku taky to 
brnění, takže já už nemám tu ruku takovou jako dřív. Tohle je pro mě 
hendikep. Já třeba musím po půlhodině přestat, zacvičit si s tou rukou, 
já mám takový balonky a pak zase dělám“ (Ivana). Seniory je nutné 
neustále motivovat a facilitovat k tvorbě. Klevetová s Dlabalovou 
(2008, s. 55) jsou toho názoru, že pokud lektor zvolí správný přístup, 
„senior sám v sobě objeví nové schopnosti a přesvědčení, že nikdy 
není pozdě chtít něco dokázat.“ Výstižným příkladem je respondent-
ka, kterou přístup lektora ovlivnil natolik, že se výtvarné tvorbě začala 
věnovat naplno: „M ůj první kurz kreslení jsem dostala k šedesátinám, 
měla jsem z toho obavy, ale ten lektor byl tak fantastickej, že mě to 
kreslení na stará kolena chytlo! (smích)“ (Helena). Dále je nutné se 
seniory adekvátně komunikovat, dát jim prostor vyjádřit se a to např.  
i ohledně plánovaných témat výtvarných kurzů a dílen. „Hodně 
oceňuju, když se nás lektor zeptá, co by nás dalšího třeba zajímalo 
nebo co bysme si chtěli vyzkoušet“ (Petr). V neposlední řadě je pod-
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statné, aby výtvarné kurzy a dílny nesly prvky dobrovolnosti, svobody 
výběru, uspokojení potřeb a aktivity. Ondráková (2012, s. 33) k tomu 
dodává: „P ři jakékoliv vzdělávací akci pro seniory si daná instituce  
a příslušný lektor vždy musí uvědomit, že akce se koná jako zájmová 
činnost nebo volnočasová aktivita pro seniory, jsou tam tedy do-
brovolně.“  
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Znaczenie podejmowania aktywności biograficznej  
dla edukacji i rozwoju osób dorosłych i starszych 

 
 

Abstrakt: 
Tematem przewodnim artykułu są warsztaty biograficzne skompono-
wane specjalnie dla osób dorosłych i starszych – sposoby ich realizo-
wania oraz ich znaczenie w aktywizacji społecznej oraz 
ogólnożyciowej. Warsztat biograficzny pełni funkcję edukacyjną, 
terapeutyczną, ale także zabawową. Warsztaty biograficzne prowadzi 
się w celu zachęty uczestnika do wspomnień, do analizy własnych 
przeżyć, doświadczeń przeszłości, ale także jako inspirację do rozwo-
ju w teraźniejszości i przyszłości, co sprzyjać ma optymalizacji jako-
ści życia w fazie starości. 
 
Słowa kluczowe: aktywność, dorosłość, starość, warsztaty biograficz-
ne, rozwój w starości, stymulacja, twórczość, autorefleksja, autokrea-
cja 
 
Abstract: 
The main theme of this presentation are biographical workshops, their 
meaning and methods of implementation with adults and the elderly 
people, as well as the presentation of sample exercises to be conducted 
with seniors. The biographical workshop has an educational, therapeu-
tic, but also entertaining function. Biographical workshops are carried 
out in order to encourage participants to share memories, to analyze 
their own experiences and past events, but also as an inspiration for 
the development at present and in the future. 
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Key words: activity, adulthood, senility, autobiographic workshop, 
development in old age, stimulation, creation, self-reflection, self-
creation. 
 

*** 
 

 
Warsztaty biograficzne prowadzi się w celu zachęty uczestnika 

do wspomnień, analizy własnych przeżyć, doświadczeń przeszłości, 
ale także jako inspirację do rozwoju w teraźniejszości i przyszłości. 
Warunkiem wyniesienia korzyści z własnego doświadczenia jest 
opracowanie myślowe dotyczące refleksji odnośnie własnych przeżyć. 
Warsztat to element dydaktyki biograficznej, służy poznaniu siebie, 
(re)interpretacji zdarzeń, samookreśleniu i wyznaczaniu dalszych 
celów i zadań życiowych. Warsztat biograficzny pełni funkcję eduka-
cyjną, terapeutyczną, ale także zabawową. Dzięki temu aktywizuje 
osoby dorosłe i starsze do podejmowania nowych wyzwań, nawiązy-
wania kontaktów z ludźmi, przełamywania własnych ograniczeń. 
Dydaktykę biograficzną można określić jako aktywizującą i kreatyw-
ną, gdyż refleksja autobiograficzna umożliwia adaptację do zmiany  
i wspomaga elastyczność osoby, ważną na każdym etapie życia.  

Aktywność biograficzna zawiera elementy twórcze - zakłada 
odnajdywanie nowych punktów widzenia, gdyż rekonstruowanie wła-
snej opowieści o życiu, nie musi być realizowane według pewnego 
schematu, ale jest raczej osobistym projektem osoby. Elementy twór-
czości przejawiają się w myśleniu autobiograficznym w różnych 
aspektach wyrażających się poprzez: 

• różne interpretacje wydarzeń życiowych pozwalające  
na wychodzenie poza schematyczne i stereotypowe 
podejście do zdarzeń;  

• wykorzystywanie elementów fikcji i „fantazji biograficznej” 
w konstruowaniu własnej opowieści o życiu; 

• kształtowanie narracyjnej tożsamości (zmieniającej się  
w czasie) i obrazu własnego „ja”; 

• refleksyjne projektowanie własnej przyszłości, określanie 
nowych celów i zadań (Lasocińska, Wawrzyniak, 2013). 
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Twórczość dotyczy zatem całego życia i różnych jego dziedzin. 
Jak pisze Kazimierz Dąbrowski (1979) - nasze życie, aby mogło być 
uznane za autentyczne, musi być stale tworzone.  

Aktywność biograficzna może być formą autokreacji - poprzez 
interpretację wydarzeń życiowych człowiek określa samego siebie, 
nadaje sens swoim przeszłym doświadczeniom, konstruuje i rekon-
struuje plany i projekty związane z oczekiwaną przyszłością. Krea-
tywność i twórczość przygotowuje do zmian, jednocześnie pozwala 
wprowadzać je intencjonalnie i świadomie. Pomaga porzucać stare 
wzorce, otwierać się na nowe doświadczenia, przełamywać własne 
ograniczenia i bariery (Lasocińska, 2014a). 

Działania autobiograficzne łączą się z porządkowaniem zdarzeń 
i wspomnień z przeszłości, dokonywaniem pewnych podsumowań, 
bilansowaniem. Nie jest to proces ukierunkowany tylko na rejestro-
wanie obiektywnych faktów z życia, ale raczej na ujawnianie osobi-
stych interpretacji. Przedstawianie własnej historii życia łączy się 
często ze zmianą swoich wyobrażeń o życiu i odkrywaniem nowych 
możliwych wyjaśnień tych samych sytuacji i zdarzeń.  
 
Znaczenie podejmowania aktywności biograficznej 

 
Okres dorosłości, ani tym bardziej starości, nie stanowią atrak-

cyjnych zagadnień dla dyskursu społecznego czy dla mediów w mar-
ketingowym lub politycznym rozumieniu. Niechęć do okresu życia 
nazwanego późną dorosłością potęguje zjawisko „śmierci społecznej”, 
kiedy człowiekowi w pełni sił i dobrym zdrowiu nie oferuje się peł-
nienia  satysfakcjonującej czy społecznie cenionej roli, co nazwane 
zostało w literaturze socjologicznej pełnieniem „roli bez roli” (Bur-
gess, 1960, s. 20-21).  

Społeczeństwo najchętniej widzi osoby starsze w roli pensjona-
riuszy domów opieki, sanatoriów oraz w rolach rodzinnych – najczę-
ściej babć i dziadków zajmujących się wnukami. Współcześnie jednak 
takie role nie zawsze są możliwe do realizowania i nie zawsze przyno-
szą oczekiwaną satysfakcję. Dzisiejsi seniorzy bardzo często oczekują 
od życia na emeryturze czegoś więcej, niż ich przodkowie. Aktyw-
ność, w której upatruje się także pomyślnego, pozytywnego starzenia, 
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możliwa jest w każdym (późnym) wieku - dostosowana do możliwo-
ści i potrzeb seniora.3 

Formy oraz częstotliwość aktywności, która satysfakcjonuje 
człowieka w okresie późnej dorosłości i którą chce uprawiać (wzno-
wić, kontynuować lub podejmować od nowa) ma duży związek  
z całym życiem człowieka- wynika częstokroć z doświadczeń i zda-
rzeń na drodze jego życia. Doświadczenia życiowe to podstawowe 
bogactwo każdej egzystencji ujętej w formę biografii, której świado-
ma analiza pozwala od odszukanie i waloryzowanie poszczególnych 
zdarzeń.  

Jedną z właściwości współczesnych biografii jest również ich 
coraz większe zróżnicowanie, niedookreślenie, ale także możliwość 
uczenia i samorozwoju. Oznacza to, że człowiek ma szansę „szukać 
samego siebie”, samodzielnie określać własne cele, zadania, projekty, 
ale jednocześnie podejmować ryzyko związane z nowymi zadaniami, 
wyzwaniami i rozwojem. Naturalna dla biegu życia konieczność  
i nieuchronność zmiany wiąże się z tym, że człowiek narażony jest na 
poszukiwanie nowych dróg spełnienia się i czerpania satysfakcji  
z życia. Pojawiające się nieprzewidywalne wydarzenia wymagają 
otwarcia się jednostki na procesy wewnętrznego doświadczenia, ak-
ceptacji nowych okoliczności życiowych. Człowiek staje się kreato-
rem zmian w swoim życiu, takich które mają charakter celowy  
i zamierzony (Kubacka-Jasiecka, 2002). Z biegiem życia coraz więk-
szą rolę zaczynają odgrywać doświadczenia życiowe, które pozwalają 
dokonywać pewnych podsumowań, refleksji. Ponadto wydarzenia  
i doświadczenia interpretowane różnie na różnych etapach życia, na-
bierają nowych znaczeń i wartości (Keupp, 1999; Starub, 1998). Re-
fleksyjne odnoszenie się do własnej autobiografii daje możliwości 
rozwijania siebie, uczenia się na każdym etapie życia. Jest szansą dla 
osób dorosłych na samodzielne decydowanie o rozwoju osobistym, 
własnej przyszłości i wspomaga umiejętności radzenia sobie z trudno-
ściami życia.  

                                                           
3Problematykę szerzej opisuje J.K. Wawrzyniak w rozdziale: Retrospekcja  
i adaptacja. Biografia jako możliwość autorozwoju w okresie dorosłości w:  
K. Lasocińska, J.K. Wawrzyniak, Autobiografia jako twórcze wyzwanie. Scenariusze 
warsztatów biograficznych, ŻAK, Warszawa 2013.  
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Wartość analizy własnej biografii polega na wykorzystaniu 
wspomnień jako stymulacji do samopoznania, bez którego niemożliwe 
jest samowychowaniei samoświadomość. Analiza biografii, zwłaszcza 
dzieciństwa, w historii życia dorosłych  ma coraz częściej kluczowe 
znaczenie w diagnozowaniu problemów emocjonalnych, kryzysów 
oraz tożsamości osób dojrzałych. Także na poziomie codziennego 
funkcjonowania nie bez znaczenia jest pogląd, że odniesienia  
do zdarzeń z przeszłości są siłą napędową egzystencji (Demetrio, 
1999). 

Rozwój w wieku dojrzałym łączy się z kierowaniem życiem, 
jest podporządkowany wartościom i celom, ale także dążeniom 
pogłębiającym sens całego życia. Natomiast rozwój twórczy osoby 
może się łączyć z jej codziennymi aktywnościami, ale także polegać 
na zmianie wzorca życia, głównego kierunku działania, modyfikacji 
planów i zamierzeń. Okres emerytury takich przekształceń wymaga, 
jeśli ma to być czas spełnienia i samorealizacji a nie stagnacji  
i wycofania się z aktywności. Ważnym czynnikiem rozwojowym  
w wieku dojrzałym staje się autonomia lub względne poczucie 
autonomii, pozwalające na większą swobodę i możliwości 
decydowania o sobie. Rozwój bowiem sprowadza się  
do progresywnych przekształceń jakiejś właściwości, może dotyczyć 
zachowań, ale także polegać na zmianie dążeń życiowych  
lub stawianych sobie zadań. Przykładowo ktoś, kto angażował się 
przede wszystkim zawodowo, zaczyna na pewnym etapie poszerzać 
zakres aktywności i skupiać się na sprawach rodzinnych czy własnych 
zainteresowaniach. Przemiany sprzyjające rozwojowi i zmianie mogą 
opierać się na podejmowaniu nowych aktywności, budowaniu przez 
osobę nowych więzi z ludźmi czy kontaktów z instytucjami 
(Pietrasiński, 1990).  

Wiek dojrzały łączy się z radykalną zmianą warunków rozwoju, 
czynnikiem wspomagającym rozwój staje się praktyka życia 
codziennego i jej wymagania. Samodzielna obserwacja i refleksja 
staje się podstawą pełnego wykorzystania praktyki codziennej jako 
źródła rozwoju. Rozwój jest efektem ubocznym codziennych 
aktywności, trybu życia, rodzaju wykonywanej pracy czy ulubionych 
rozrywek.  

Ważną właściwością wspomagającą rozwój osób dorosłych jest 
wgląd we własne  doświadczenia i umiejętność modyfikacji własnej 



 36 

aktywności. Wybory takie, jak zmiana miejsca zamieszkania, czy 
towarzystwa, w którym osoba przebywa ma wpływ na nią i jej 
samookreślenie. Nowe środowisko zmienia człowieka i jego dalsze 
działania4.  

 
Autokreacja w aktywności biograficznej 
 

Rozwój osób dorosłych ujawnia się także w aktywnościach au-
tokreacyjnych i potrzebie ponownego samookreślenia. Autokreacje 
wiążą się z samorozwojem, w tym kontekście człowiek nie jest twór-
czy jako profesjonalny artysta, ale jako osoba, jako indywidualne „ja”. 
Tworzywem staje się całe życie człowieka, jego biografia. Obraz 
siebie, swojego życia ulega też często przeobrażeniom i modyfika-
cjom pod wpływem różnych doświadczeń życiowych i uzyskiwanej 
dojrzałości (Schulz, 1990, s.42). 

W codzienności zwykłych ludzie jest wielkie pole autokreacji, 
możliwości podejmowania zadań rozwojowych są niezależne  
od wieku czy etapu życia. Wyróżniamy dwa rodzaje autokreacji: 
intencjonalną (zamierzoną i celową) oraz nieintencjonalna 
(niezamierzoną). Autokreacja intencjonalna to ukierunkowane 
działanie mające na celu planowaną zmianę siebie i własnych działań, 
np. zapisanie się na nowe zajęcia, aktywność sportowa czy decyzja  
o rozwoju zaniedbywanych zdolności czy zainteresowań. Autokreacja 
intencjonalna polega zatem na świadomym i celowym wpływaniu 
przez jednostkę na własną drogę życiową i rozwój. Autokreacja 
nieintencjonalna jest wynikiem wyborów człowieka nie 
ukierunkowanych na rozwój, ale mających skutki osobotwórcze. 
Stanowi efekt własnych decyzji życiowych niekojarzonych przez 
człowieka z formowaniem własnej osoby, tymczasem takie 
formowanie zachodzi (Pietrasiński, 1990). Może być to sytuacja, 
kiedy człowiek biernie poddaje się sytuacji, decyduje się na wycofanie 
i nie podejmowanie wyzwań. Przykładem jest osoba, która po 
przejściu na emeryturę rezygnuje z aktywności lub oczekuje przede 
wszystkim wsparcia od rodziny. Jest to pewien wybór, który kształtuje 
poczucie zależności, niepewność i wpływa na jej postrzeganie siebie, 
swojej sytuacji życiowej. Dalszym rezultatem tej postawy może być 

                                                           
4 por. Lasocińska, 2014b, s.170-171. 
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ogólne niezadowolenie z życia, które zostało zainscenizowane przez 
osobę, ale nie było zamierzone i intencjonalne. Istotne jest zatem, 
żeby człowiek był inspirowany do zmiany i podejmował się 
aktywności intencjonalnej, działań ukierunkowanych na wybrany 
przez siebie cel. 

Każda czynność wykonywana przez osobę może być 
rozpatrywana z perspektywy bieżącej bądź z perspektywy 
biograficznej. Drugi przypadek łączy się z wykorzystywaniem  
i ujawnianiem kompetencji autokreacyjnej, której przejawem jest 
koncentracja na perspektywie całościowej zdarzeń z życia, czyli 
perspektywie biograficznej, rozwijającej się stopniowo pod wpływem 
podejmowanej przez osobę autorefleksji (Pietrasiński, 1990).  

Autokreacja zakłada umiejętność autodystansu i autorefleksję 
dotyczącą własnych zachowań. Autodystans jest zdolnością do bycia 
dla siebie obiektem czy przedmiotem beznamiętnej chłodnej analizy. 
Opiera się na dystansie w stosunku do siebie, wobec otoczenia  
i narzucanych nam poglądów i opinii. Ważne znaczenie ma dystans do 
biegu zdarzeń, który człowiek uzyskuje dokonując na pewnych 
etapach bilansu swojego życia. Bilans ten ma znaczenie 
prorozwojowe, ale powinien być co jakiś czas powtarzany  
i pogłębiany. Mogą temu służyć warsztaty autobiograficzne. Bilans 
prorozwojowy pozwala na postrzeganie zdarzeń i siebie samego  
z takiej perspektywy, która pozwala na oddalanie się od 
subiektywnych odczuć i emocji, ale także ma znaczenie autokreacyjne 
(Pietrasiński, 1990). Bilans pokazuje jego autorowi, co z nim 
„zrobiła” jego historia, ale ważniejsze jest to, co on sam zrobi ze 
swoim „dorobkiem życia”. Tym, co zwiększa wpływ na własną 
historię życia jest wiedza, ale przede wszystkim świadomość 
ułatwiająca procesy przemian i uczulająca na popełniane błędy. 
Autodystans sprzyja refleksji nad rozwojowymi aspektami naszej 
aktywności życiowej (Pietrasiński, 1990, por. Lasocińska, 2013).  

Drugim ważnym czynnikiem wspomagającym autokreację jest 
autorefleksja. Stanowi ona szczególny przypadek refleksji czyli 
procesu, którego najwyższym przejawem jest rozważanie spraw  
w świetle ich uwarunkowań i konsekwencji. Przedmiotem 
autorefleksji nie jest świat zewnętrzny, ale sam podmiot i jego 
przeżycia wewnętrzne. Refleksja i autorefleksja w życiu dorosłym 
służy jakości życia (Pietrasiński, 1990). Autorefleksyjność pozwala na 
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podjęcie refleksji nad sobą samym, ale zakłada również określanie 
własnego losu. Sytuacja ta stwarza osobie możliwości twórczego 
wpływania na środowisko naturalne, społeczne i psychiczne (Lash, 
2009). Refleksja pomaga łączyć zdarzenia odległe w czasie i pozornie 
niepodobne, ujmować codzienność z perspektywy pytań 
egzystencjalnych, pozwala na odnajdywanie strategii i wartości 
ukrytych za czynami. Refleksja pełni funkcję pomocną w rozwoju 
osób dorosłych.  

Istotnym elementem rozwoju są zatem sytuacje, które w wieku 
dojrzałym sprzyjają dokonywaniu przez człowieka pewnych przewar-
tościowań, bilansu dotychczasowego życia i analizy jego jakości oraz 
stopnia poczucia spełnienia (Oleś, 2003). W ciągu życia ważne priory-
tety zazwyczaj ulegają zmianie, a identyfikacja z rolą zawodową może 
ulec przesunięciu na inne sfery życia pozwalając osobie na pełniejsze 
doświadczanie harmonii w różnych obszarach własnej aktywności.  
W przypadku osób starszych przejście na emeryturę wymaga zmiany 
wartości i kierunku codziennych działań. Praca zawodowa przestaje 
być źródłem samookreślenia, zmieniają się dotychczasowe role i tym 
samym sposoby budowania relacji społecznych. Przewartościowania 
są istotne w kształtowaniu siebie na nowym etapie życia. Aktywność 
autokreacyjna jest stymulacją do wspomagania działań prorozwojo-
wych, poprzez świadome inicjowanie zmiany i poszerzanie perspek-
tywy postrzegania zdarzeń życiowych, w tym również ogólnej 
sytuacji życiowej, możliwości i szans z nią związanych. Jednocześnie 
rozwój osobisty wzbogacany działaniami autokreacyjnymi i autore-
fleksją powinien zmierzać ku dojrzałości i sprzyjać osiąganiu mądro-
ści życiowej (Lasocińska, 2014b).  

 
Warsztaty biograficzne 
 

Warsztaty biograficzne skierowane są do osób dorosłych i star-
szych. Ich celem jest zapoznanie uczestników z edukacyjnymi aspek-
tami własnej biografii poprzez rekonstrukcję osobistej historii życia, 
odnalezienie ważnych dla siebie wyzwań. Zajęcia pozwalają spojrzeć 
twórczo na własną autobiografię, podjąć głębszą nad nią refleksję, 
odnaleźć najważniejsze znaczenia wydarzeń życiowych. Zadania 
proponowane uczestnikom warsztatów ukierunkowane są również na 
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poszukiwanie możliwości dalszego rozwoju własnych zainteresowań, 
dążeń i marzeń.  

Działania o charakterze autobiograficznym realizowane w for-
mie warsztatowej pozwalają na wprowadzenie kontekstu społecznego, 
pojawia się możliwość wymiany doświadczeń, inspiracji, uczenia się  
z innymi, jak również wzbogacania siebie. Pomocne jest zatem  
w ramach warsztatu biograficznego wprowadzanie takich zadań, które 
nie tylko rozwijają świadomość autobiograficzną uczestników, inspi-
rują do pisania (mówienia) o sobie, ale także umożliwiają przekracza-
nie własnych barier, zmieniają interpretacje zdarzeń. Powinny zatem 
pomagać w odnajdywaniu nowych możliwości kształtowania swojego 
życia, służyć refleksyjnemu podejściu do codziennych doświadczeń 
oraz inspirować do podejmowania działań przełamujących dotychcza-
sowe wzorce. Zrozumienie przeszłości ujawnia się możliwość aktyw-
nego tworzenia przyszłości. Rekonstruowana historia życia to zalążek 
przyszłych przeżyć, odkrywanie nowych możliwości i znaczeń (Lalak, 
2010).   

Warsztat biograficzny ułatwia człowiekowi poznanie samego 
siebie, a także innych ludzi, stwarza możliwość porządkowania zda-
rzeń i przeżyć, rozwija myślenie narracyjne. Sytuacja warsztatowa 
inspiruje do tworzenia obrazu całości życia, patrzenia na nie z „lotu 
ptaka”, co pozwala na dokonywanie pewnej syntezy (Demetrio, 
2009). Ukazuje proces stawania się, osiągania dojrzałości – błądzenia 
i odnajdywania własnego przeznaczenia (Lalak, 2010).   

Założeniem zajęć biograficznych jest inspiracja uczestników  
do podejmowania działań, które pozwolą im na wzbogacanie jakości 
codziennych doświadczeń. Proponowane tematy i zadania wspomaga-
ją rolę aktywności autobiograficznej, porządkowania wspomnień, 
przypominania zdarzeń z przeszłości. Tematyka warsztatu i ćwiczenia 
mogą być realizowane w różnych grupach wiekowych, ale należy 
podkreślić, że na różnych etapach życia, inne stawia się cele działa-
niom autobiograficznym, gdyż ludzie w różnym wieku z innej per-
spektywy analizują swoje życie. Ćwiczenia biograficzne tworzą 
pewną całość, poprzez analizę przeszłości, uczestnicy odwołują się  
do teraźniejszości po to, by podjąć refleksję nad własnym życiem  
i projektować swoją przyszłość. Zadania te są zróżnicowane, niektóre 
mają charakter grupowy, a inne są realizowane indywidualnie lub  
w parach ze względu na ich osobisty charakter. Głównym celem 
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warsztatu jest refleksja nad doświadczeniami, wywołanie pozytyw-
nych odczuć oraz inspiracja do podejmowania nowych aktywności lub 
zmiany perspektywy postrzegania zdarzeń, dostrzeganie nowych moż-
liwości satysfakcjonującego działania. Prowadzący skupia się na po-
szukiwaniu różnych znaczeń i możliwości interpretacji 
prezentowanych opowieści życia oraz pomaga poszukiwać nowych 
rozwiązań w projektach dotyczących przyszłości5. 

Ćwiczenia na warsztacie mają charakter praktyczny, uczestnicy 
mówią o sobie, piszą opowiadania lub krótkie historie, współpracują  
z innymi. Obszary zagadnień odwołują się do  życia codziennego,  
na przykład znaczenia imion, powiedzeń i przysłów, własnych ma-
rzeń. Poruszają również zainteresowania słuchaczy – pozwalają po-
wracać do obejrzanych filmów, przeczytanych książek, widzianych 
obrazów czy doświadczeń zmysłowych, które w szczególny sposób 
utrwaliły się w pamięci. To, co istotne aktywność biograficzna ma nie 
tylko charakter jednostkowy, ale odwołuje się do doświadczeń spo-
łecznych, ważnych momentów historycznych, przywołuje wydarzenia, 
które kształtowały dany region, ludzi, historię miejsc, mogą stanowić 
ważny przekaz międzypokoleniowy. 
 
Zakończenie 
 

Warsztat biograficzny sprzyja rozwijaniu autorefleksji, pozwala 
na dokonywanie bilansu, podsumowań a także podejmowaniu planów 
na przyszłość. Warsztaty są formą edukacji osób dorosłych i starszych 
sprzyjającą ich aktywizacji, uczeniu się, osobistemu rozwojowi. Prze-
de wszystkim dają możliwość wymiany doświadczeń, inspirują  
do nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, ale także służą samoo-
kreśleniu, formowaniu obrazu siebie na kolejnym etapie życia. Warsz-
taty biograficzne sprzyjają kształtowaniu postaw twórczych  
i otwartych, motywują do działania i podejmowania nowych wyzwań 
życiowych. Przede wszystkim są projektowane pod kątem potrzeb 
osób dorosłych i służą im w czerpaniu wiedzy z własnych doświad-
czeń. Dzielenie się doświadczeniami biograficznymi na warsztacie ma 
zatem wiele różnorodnych znaczeń, wspomaga pamięć, pozwala 
wzbogacać na kontakty interpersonalne, buduje tożsamość osób opo-

                                                           
5 por. Lasocińska, Wawrzyniak, 2013, s.70-71. 
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wiadających i ich odbiorców. Jest możliwością planowania dalszego 
rozwoju, stawiania sobie ważnych celów i zadań życiowych, wypra-
cowania mądrości życiowej. 
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KVĚTA PRAJEROVÁ  
M ICHAL ŠTEFLL  
PAVEL HRÁSKÝ  

Jsou  studenti  univerzity  3.věku  na  UK FTVS  
zdatnější než běžná populace? 

 
 

Abstrakt: 
Předmětem výzkumu bylo zjištění zdatnosti studentů Univerzity 
3.věku (U3V) na UK FTVS tak, aby výsledné hodnoty poskytly určení 
optimální intenzity zatížení během jejich studia v U3V. Ve výzkumu 
byl použit chodecký test na 2 km a následně vyhodnocen podle Stej-
skala. Sporttestery (Polar S 610i) byla snímána tepová frekvence  
a čas. V laboratoři byly zjištěny parametry potřebné k výpočtu Indexu 
zdatnosti (výška, hmotnost a věk pro BMI do vzorce). Výzkum pro-
bíhal za příznivého počasí vždy ve stejnou denní dobu na atletickém 
hřišti UK FTVS. Testování se účastnilo 210 osob (174 žen a 36 
mužů), průměrného věku 64,96 let. 41 % osob se věnovalo sportu 
během života na závodní úrovni, 49 % sportovalo rekreačně, 10 %  
se vůbec žádným pohybovým aktivitám dříve nevěnovalo. Senioři, 
kteří užívali medikamenty ovlivňující tepovou frekvenci, byli ze so-
uboru vyřazeni. Na základě vypočteného bodového hodnocení Indexu 
zdatnosti a zařazením do příslušné věkové kategorie (dle Stejskala), 
byli senioři rozděleni do pěti kategorií. Vysoce nadprůměrných bylo 
celkem 18 osob. Nadprůměrných hodnot dosáhlo 102 testovaných.  
S průměrným výsledkem bylo hodnoceno 54 osob. Podprůměrné 
výsledky byly nalezeny u 27 probandů. Vysoce podprůměrných 
výsledků bylo dosaženo celkem u 9 seniorů. Z výše uvedeného je 
patrné, že posluchači U3V na UK FTVS, v programu: „Teorie a praxe 
v tělovýchově seniorů“ jsou převážně zdatnějšími seniory, než je 
stejně stará část populace České republiky. Výuku pro tyto studenty 
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lze připravovat fyzicky náročnější, jen s ohledem na výjimečně slabé 
jedince a jedince s medikamenty. 
 
Słowa kluczowe: senioři, tělesná zdatnost, chůze, 2 km chodecký test, 
tepová frekvence, univerzita 3.věku 
 
Abstract: 
The subject of the research was to find out the fitness of students from 
the University of the Third Age (U3A) at the Faculty of Physical Edu-
cation and Sport Charles University in Prague and to determine the 
optimal strain for them during their studies at the U3A. There was 
used a walking test on a two kilometer track in the research. It was 
evaluated according to Stejskal. The pulse frequency was sensed by 
sport-testers (Polar S 610i) and also the time was measured. The pa-
rameters were required for the calculation of the fitness index  
in a laboratory (height, weight and age for the BMI to a formula). The 
research always took place at the same time on the Charles University 
athletic field during favorable weather. 210 subjects (174 women and 
36 men) the average age 64,96 years were tested, 41% of them did 
competitive sports in the past, 49% have done recreational physical 
activities and 10 % have not done any physical activities before. The 
seniors, who used some medication, were excluded from the study. 
Based on the scores, calculated by the fitness index and classification 
into relevant age category (according to Stejskal), the seniors were 
divided into five categories. 18 subjects were highly above the aver-
age. 102 reached values that were above the average. 54 were evaluat-
ed as average. 27 weres below the avarage and 9 were evaluated as 
highly below the average. As it was evident from the above-
mentioned, the listeners of the U3A at Charles University, at the pro-
gram: “Theory and practice in seniors’ physical education” were pre-
dominantly more fit than the same population group in the Czech 
population. The education of these students could be prepared more 
physically demanding, just with the regard to exceptionally weak 
individuals and those using medicaments. 
 
Key words: seniors, fitness, walking, two kilometers long walking 
test, pulse frequency, The University of the Third Age   
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*** 
 

Východisko 
 
Při sestavování optimálního programu U3V na UK, Fakultě tělesné 
výchovy a sportu bylo čím dál více potřebné zjistit, zda účastnící se 
senioři jsou stejně zdatní či zdatnější, než stejná věkově odpovídající 
běžná, tzn. průměrná populace, eventuelně, jak velká zdatnost mezi 
studenty seniory bude převládat. Pro vymezení běžné populace jsme 
použili kategorizaci  dle Stejskala (2004), která zohledňuje  
ve výpočtovém vzorci mimo jiné pohlaví i věk probandů. Už samotná 
praxe ukazovala rozdílné výsledky mezi jednotlivými účastníky, ale 
jak zdatní či naopak jak málo zdatní studenti se ke studiu hlásí, nám 
pro přípravu programu studia zůstávalo stále otázkou. 
 
Metody 
 
Pro zjištění zdatnosti, vzhledem k věku probandů, byl zvolen cho-
decký test na 2 km s vyhodnocením dle Stejskala, (2004). Sporttestery 
(Polar S 610i) byla snímána tepová frekvence a čas. Naměřené sekun-
dy bylo nutné převést do vzorce na setiny minuty.  
V laboratoři sportovní motoriky UK FTVS byly zjištěny parametry 
potřebné k výpočtu Indexu zdatnosti (výška, hmotnost pro výpočet 
BMI a věk). Výzkum probíhal za příznivého počasí vždy ve stejnou 
denní dobu na atletickém hřišti UK FTVS. Testovaní byli rozcvičeni  
a poučeni: "Jděte, jak nejrychleji můžete (nesmíte běžet!), avšak neri-
skujte své zdraví. Používejte normálního způsobu chůze, jděte 
ustáleným tempem (zrychlení v závěru negativně ovlivní výsledek)."  
Index zdatnosti (IZ) je hodnocen body a vypočítáván podle vzorce: 
(Stejskal 2004) 
 
Muži:  
IZ (body) = 420-(dosažený čas v min. x 11,6) - (TF : 0,56) - (BMI x 
2,6) + (věk v rocích x 0,2) 
Ženy:  
IZ (body) = 304-(dosažený čas v min. x 8,5) - (TF : 0,32) - (BMI x 1,1) 
+ (věk v rocích x 0,4) 
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Tab. 1. Hodnocení tělesné zdatnosti podle IZ chodeckého testu dle 
Stejskala 

kategorie zdatnosti index zdatnosti (body) 

vysoce nadprůměrný více než 130 

nadprůměrný 111 - 130 

průměrný 90 - 110 

podprůměrný 70 - 89 

vysoce podprůměrný méně než 70 

 
Formou dotazníku byla zjišťována sportovní anamnéza  
a medikamentózní léčba. 
 
Charakteristika souboru 
 
Testování se účastnilo celkem 210 studentů U3V na UK FTVS, z toho 
174 žen a 36 mužů., průměrný věk 64,96 let, (xs =  3,98), průměrné 
hodnoty BMI 25,07 (BMI  mužů  26,18 a BMI žen 24,81). Všichni 
probandi měli vyjádření od lékaře o schopnosti test absolvovat. 
Z celku se 41 % testovaných osob věnovalo sportu během života na 
závodní úrovni, 49 % osob sportovalo rekreačně, 10 % se vůbec 
žádným pohybovým aktivitám dříve nevěnovalo. Senioři, kteří užívali 
medikamenty ovlivňující tepovou frekvenci, byli ze souboru vyřazeni. 
 
Výsledky 
 
Na základě vypočteného bodového hodnocení Indexu zdatnosti (dle 
Stejskala 2004), byli probandi rozděleni do pěti kategorií zdatnosti. 
Vysoce nadprůměrných bylo celkem 18 osob (6 mužů a 12 žen), za-
stoupených 8,58 % souboru. Nadprůměrných hodnot dosáhlo celkově 
nejvíce testovaných a to 102 osob, (9 mužů a 93 žen) tzn. celkem 
48,57 % souboru. S průměrným výsledkem bylo hodnoceno 54 osob, 
(12 mužů a 42 žen) zastoupených 25,72 %. Podprůměrné výsledky 
byly nalezeny u 27 probandů, (9 mužů a 18 žen), tedy ve 12,85 %. 
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Vysoce podprůměrných výsledků bylo dosaženo celkem u 9 seniorů 
(žádný muž a 9 žen průměrného věku 61,33 let) a to ve 4,28 % soubo-
ru. 
 
Tab. 2.  Dosažené výsledky chodeckého testu hodnoceného dle Stej-
skala 

kategorie zdatnosti Průměrný věk počet osob zastoupení v % 

vysoce nad-
průměrný 

63,50 18 8,58 

nadprůměrný 64,32 102 48,57 

průměrný 66,61 54 25,72 

podprůměrný 66,33 27 12,85 

vysoce pod-
průměrný 

61,33 9 4,28 

Celkem 64,96 210 100 

 
Průměrný čas chodeckého testu souboru činil 18:25 sec. (mužů 16:56 
sec. a žen 18:32 sec.). Nejlepší čas chodeckého testu jednotlivců 
dosáhl muž (61 let) časem 14:25 sec. Naopak nejhoršího času 19:20 
sec. dosáhl 68 letý muž. U žen nejlepšího výkonu dosáhla 68 letá žena 
časem 14:40 sec. (BMI 18,37). Nejslabší výkon byl naměřen rovněž  
u 68 leté ženy, kde čas činil 23:52 (BMI 31,63).  

 
Graf č. 1. 



 48 

Závěry 
 

Z výše uvedených výsledků chodeckého testu na 2 km vyplývá, 
že posluchači U3V UK FTVS, v programu: Teorie a praxe  
v tělovýchově seniorů “ jsou převážně zdatnějšími seniory, než je 
stejně stará část populace České republiky (IZ je u 120/210 probandů 
nadprůměrný či vysoce nadprůměrný a pouze u 36/210 podprůměrný 
a vysoce podprůměrný). Tento předpoklad bylo možno předvídat  
už z důvodu, že senioři se sami hlásí na U3V, Fakulty tělesné výchovy 
a sportu Univerzity Karlovy, kde v nabízeném programu je více jak  
50 % praktické výuky, (např. 1.ročník je zahájen pětidenním úvodním 
turistickým kurzem v horském terénu a během studia mimo jiné je 
zařazen týdenní cyklistický kurz).  

Z výsledků dosaženého času chodeckého testu je patrné,  
že ve výkonu mezi muži a ženami této věkové kategorie není zásad-
ních rozdílů. Větší disproporci jsme nalezli mezi samotnými ženami, 
kde rozdíl v dosaženém čase na 2 km trase činil až 9:12 sec. (u mužů 
4:55 sec.).  
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Díky tomu, ale především díky použité metodě, která zohledňu-
je již v základním hodnocení ve vzorci rozdíly mezi muži a ženami, 
můžeme stanovit IZ za celý soubor bez rozdílu pohlaví.  

Pokud jsme získané body IZ celého souboru vypočítali stati-
stickým průměrem, IZ činil 109,87 bodu. Budeme-li předpokládat,  
že běžná populace dosáhne průměrných hodnot IZ v rozmezí 90  
až 110 bodů, je zřejmé, že zdatnost testované skupiny je těsně pod 
hranicí hodnot nadprůměrných. Vypočítáme-li hodnotu mediánu, 
který činí 112, 22 (viz graf č.2), soubor již lze hodnotit jako nad-
průměrný, tak jako převažuje počet nadprůměrných probandů v pro-
centuálním zastoupení souboru (viz graf č.1).  
 

 
Graf č. 2. 

 
Závěrem lze říci, že výuku studentů U3V na UK FTVS  lze při-

pravovat fyzicky náročnější. Musí však být vedena s ohledem  
na výjimečně slabé jedince a jedince užívající medikamenty, které 
není možno z výuky vyčleňovat. Z tohoto důvodu je program výuky 
sestaven po skupinách v různých úrovních náročnosti a studenti  
se do skupin rozřadí dle své výkonnosti. K tomu nám napomáhají  
i výsledky uvedeného testování. 
 
 
 
 
 



 50 

Bibliografia: 
 
Aquilina M., Black K., Djobova S., Dobreva I., Huijsmans K., & Niemir,  

A. (Eds.). (2008), Curriculum. European Master in APA for the Elderly. 
Bachelor Module APA for the Elderly, AVNet K. U. Leuven, Leuven.   

Bednářová H. (Ed.) (2010), Aktivní v každém věku IV, Nakladatelství UP, 
Olomouc. 

Heller J. (2005), Laboratory manual for human and excercise physiology. 
Karolinum Press, Prague. 

Hendl J. (2006), Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat, 
Portál, Praha. 

Hendl J., Dobrý L., a kol. (2011), Zdravotní benefity pohybových aktivit, 
Karolinum, Praha. 

Kohoutek P. (2012), Modifikace 2 km chodeckého testu pro indoorový 
přístroj Alpitrack, Diplomová (magisterská) práce. Univerzita Palackého 
v Olomouci, Fakulta tělesné kultury. Katedra rekreologie, Olomouc.  

Kolisko P. (2002), Cesty zdraví, Jiří Lamač - Press Artis, Olomouc. 
Máček M., Máčková J., & Radvanský J. (2006), Proč a jakou pohybovou 

aktivitu ve vyšším věku? „Praktický lékař”, 86(6), 336–340. 
Máček M., Radvanský J. (2011), Fyziologie a klinické aspekty pohybové 

aktivity, Galén, Praha. 
Machačová K., Bunc V., Vaňková H., Holmerová I., & Veleta P. (2007), 

Zkušenosti s hodnocením tělesné zdatnosti seniorů metodou „Senior 
Fitness Test.” Česká geriatrická revue”, 5(4), 248–253.  

Oja P., Laukkanen R., Pasanen M. et al. (1987), A walking test for the as-
sessment of cardiorespiratory fitness. 11th Puijo Symposium "Prevention 
of Ischaemie Heart Disease", Kuopio, August 17-19. 

Oja P., Laukkanen R., Pasanen M. et al. (1991), A 2-km walking test for 
assessing the cardiorespiratory fitness of healty adults, “Int. J. Sports 
Med.”, 12, 1991, s. 356-362. 

Slepička P., & Pěkný M., (2008), Sportující senioři a jejich hodnotová orien-
tace, “Česká kinantropologie”, 12(3), 9–16 

Slepička P., & Slepičková I., (2002), Sport z pohledu České společnosti  
I. “Česká Kinantropologie”, 1,   7–22. 

Stejskal P., (2004), Proč a jak se zdravě hýbat, Presstempus, Břeclav. 
Sovová E., Zapletalová B., Cyprianová H. (2008), 100 + 1 Otázek a odpovědí 

o chůzi, nejen nordické, Grada, Praha. 
Topinková E., et al., (2005), Geriatrie pro praxi. 1. vyd. Galén, Praha. 
Voelcker‐Rehage C., Godde B., & Staudinger U. M. (2007), Bewegung, 

körperliche und geistige Mobilität im Alter, Springer, Wien. 



 51

Wittmannová J. (2009), Evropský výzkum a doporučení k tematice stárnutí, 
postižení a aplikované pohybové aktivity: vzdělávací a politická úroveň, 
Nakladatelství UP, Olomouc. 

 

Internet: 

Státní zdravotní ústav. http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/hodnoceni-
pohybové aktivity. Metodické postupy v poradenství. Komárek L., Hod-
nocení pohybové aktivity. Metodika pro posouzení aktuální úrovně těle-
sné aktivity. (20.12.2007) 



 52 



 53

PAVEL HRÁSKÝ  
KVĚTA PRAJEROVÁ  

Změny vybraných parametrů tělesného složení  
po aplikaci pohybové intervence u seniorů 

 
 

Abstrakt: 
Předmětem výzkumu byla diagnostika aktuálního stavu probandů 
běžné populace a studentů Univerzity 3.věku na UK FTVS. Sledovali 
jsme vliv různých úrovní pohybové aktivity na funkční stav jedince. 
Pohybová intervence přímo řízená probíhala formou lehké, kondiční 
LTV 2 krát týdně po dobu 60 ti minut po dobu 12ti týdnů. Kontro-
lovaná aktivita zahrnovala provádění vymezených pohybových čin-
ností v časové a objemové jednotce pod přímým dohledem pro 
zachování možnosti pozdější objektivizace získaných údajů. Přesný 
typ pohybové intervence, včetně skladby intervenčních programů byl 
zvolen s přihlédnutím k okamžitému stavu zařazených probandů. 
Parametry tělesného složení byly zjišťovány bioimpedanční metodou 
na principu multifrekvenční bioanalýzy. 
Výzkumný soubor tvořilo 48 probandů, rozdělených na intervenční  
a kontrolní skupinu probandů ve věkovém rozmezí od 62 do 84 let. 
Výběr probandů probíhal v ambulantním rehabilitačním zařízení  
a v rámci U3V na UK FTVS. Skupiny obsahovaly pouze ženy. Skupi-
na obsahovala probandy s nehomogenními anamnestickými údaji  
a různou úrovní vlastních pohybových aktivit.  
K nejčastějším nálezům při vstupním měření bylo naměření vyšších 
hodnot tělesného tuku, mírná nadváha, střední nadváha), poměr ECM 
/ BCM pod optimem. 
Při výstupním vyšetření byly naměřeny hodnoty, které se při porov-
nání se vstupními ukázaly věcně významné: snížení tělesné hmotnosti, 
nárůst množství tělesné vody, úbytek tělesného tuku, pokles BMI, 
zlepšení poměru ECM/BCM. Zlepšené parametry tělesného složení  
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se pozitivně projevují na zlepšení míry soběstačnosti a nezávislosti 
seniorských jedinců a také jako prevence pádů. 
Z dosažených výsledků ve změnách v tělesném složení lze usoudit na 
jev, kdy vlastní míra dobrovolných pohybových aktivit je na nízké 
úrovni. U probandů s vyšší mírou současné pohybové aktivity byly 
změny v tělesném složení menšího rozsahu, pravděpodobně vlivem 
celkové adaptace organismu na pohybový režim. Počet probandů  
v naší studii je malý na to, aby se její výsledky daly zevšeobecnit, ale 
přesto byly naznačeny tendence signalizující ovlivnění tělesného 
složení zvolenou pohybovou intervencí. Jako kritický vnímáme fakt, 
jednorázová pohybová intervence má časově omezený efekt na změnu 
tělesného složení. Pro získání obecně prezentovatelných výsledků je 
nezbytné provést déletrvající studii se širším souborem probandů.   
 
Słowa kluczowe: funkční stav organismu, tělesné složení, bioimpe-
danční metody, senioři, pohybová intervence 
 
Abstract: 
The research was diagnostic process of the current state of probands 
general population and students at the University 3.věku FTVS UK. 
We examine the effects of different levels of physical activity on func-
tional status of an individual. 
The exercise program was controlled with the form of light, fitness 
LTV 2 times a week for 60 minutes for 12 weeks. Controlled activities 
include conducting physical activities defined in time and volume unit 
under the direct supervision of maintaining the option of objectifica-
tion later acquired data. The exact type of exercise intervention, in-
cluding intervention programs song was chosen with regard to the 
current state classified subjects. The parameters of body composition 
were measured by bioelectrical impedance principle multifrequency. 
The research group consisted of 48 subjects (females), divided into 
intervention and control group subjects ranging in age from 62 to 84 
years. Selection of subjects was conducted in an outpatient rehabilita-
tion facility and the U3A at FTVS UK. Groups contained only wom-
en. Group consisted of probands with inhomogeneous historical data 
and various levels of their own physical activities. 
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The most common findings at baseline measurement was measure-
ment values of body fat, (overweight mild, moderate overweight), the 
ratio of ECM / BCM less than optimal. 
When the exit examination values were encountered in comparison 
with input factually proved significant: weight loss, increase the 
amount of body water, body fat loss, decreased BMI, improve the 
ratio of ECM / BCM. Improved body composition parameters will  
be positively reflected on the improvement of self-sufficiency and 
independence of senior individuals as well as the prevention of falls. 
The obtained results in changes in body composition can be judged  
on the phenomenon whereby own rate of voluntary physical activity  
is at a low level. In subjects with higher levels of physical activity 
were present changes in body composition smaller scale, probably due 
to the overall organism adaptation to exercise regime.The number  
of subjects in our study is small to make its results could be general-
ized, but outlined several tendencies indicating the influence of body 
composition selected physical interventions. 
Perceived as a critical fact, a single physical intervention is limited  
in effect to the change in body composition. To obtain the results 
generally prezentovatelných is necessary prolonged study with  
a broader set probands. 
 
Key words: the functional state of the organism, body composition, 
bioelectrical impedance analysis, seniors, physical intervention 
 

*** 
 
 

SOUHRN 
 
Východisko 
 

V naší společnosti dochází v posledních letech ke zvyšování 
poměru seniorské populace. Z literatury (Kalvach, 1997, 2004)  
je možné získat údaje, hovořící o 20% podílu seniorů na skladbě 
současné populace. Závěry studií (Bouchard, 2000; Pate et al., 1995; 
Shephard, 1993)  jsou významné z pohledu dalšího vývoje moderní 
společnosti, respektive z pohledu jejího postupného stárnutí. Tento 
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fakt nás staví před potřebu zjišťovat tělesné složení u seniorské popu-
lace. Nejvýznamnějším projevem stárnutí v oblasti pohybového 
aparátu je degradace svalové hmoty (Bouchard, 2000; Spirduso, 
1995). Dále dochází ke vzrůstu podílu tělesného tuku při současné 
ztrátě hmotnosti (Spirduso, 1995).  

V tělesném složení, respektive velikosti a poměru jeho složek se 
odráží životní styl každého jedince. Tělesné složení je individuálně 
ovlivňováno věkem, pohlavím, stupněm výživy, pohybovou aktivitou, 
somatotypem a individuální variabilitou. Z různých studií (Pařízková, 
1998; Bunc, Dlouhá 1998) vyplývá, že individuální rozdíly v tělesném 
složení jsou u seniorů větší, než u každé jiné věkové skupiny. Tělesné 
složení je jedním z nejdůležitějších ukazatelů vývojového stupně 
v průběhu ontogeneze, úrovně zdraví, výkonnosti, tělesné zdatnosti  
a výživy (Pařízková, 1998).  

Aktuální stav organismu lze popsat v různých rovinách. Jednou 
rovinou jsou morfologické parametry: tělesné složení, tělesná výška, 
tělesná hmotnost, věk (Pařízková, 1977). Druhou rovinou jsou funkční 
parametry: výkonnost kardiovaskulárního, respiračního, pohybového, 
řídícího systému (Trojan, 1996). Pohybový systém starých lidí je 
ovlivněn změnami vlastních aktivních komponent (svalová tkáň)  
i změnami na úrovni řídících center. Podle literárních pramenů (Blair, 
1989) se ukazuje, že doba nezbytná pro navození vlastních změn 
v organismu v důsledku pohybové intervence je závislá  
na energetickém výdeji. Dobu aplikace pohybové intervence uvádí 
autoři v rozsahu od 4 (Blair, 1989) do 8 až 11 týdnů (Shephard, 1993). 
Po této době jsou již vyčerpány veškeré adaptační mechanismy 
v organismu a pohybová intervence tak může být přesně zacílena  
na sledovaný jev. V seniorském věku je zásadou aplikovat pohybové 
aktivity s důrazem na zachování funkce a udržování celkové kondice. 
Pohyb musí být adekvátní a soustavný. V seniorském věku  
se používají hlavně pohybové aktivity zaměřené na vytrvalost (Kučera 
1996, Spirduso, 1995). 

Metody 
 
Pro potřeby této studie bylo použito přístroje BIA 2000 M. 

Přístroj pracuje na principu  multifrekvenční analýzy a měří plnou 
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impedanci (kapacitní i průměrnou složku). Pro softwarové zpracování 
naměřených dat byl použit program NUTRI 4.  

Pro zpracování naměřených hodnot je potřeba použít predikční 
rovnice užívané pro seniory, kdy poměrové hodnoty složek tělesného 
složení získáme výpočtem z veličin impedance a fázového úhlu 
(Freiwald, 2010; Frisancho, 1990). Autoři zabývající se určením 
reliability bioimpedanční metody použili metodu duální rentgenové 
absorpciometrie (DEXA) jako referenční a uvádí velikost korelačního 
koeficientu r = 0.966 (Kichul et al, 2001). Další autoři za pomocí 
srovnání s denzitometrií vztažené k množství LBN (Seunghoon et al, 
2001) uvádí r = 0.964. Kichul et al (2001) uvádí r = 0.886 při měření 
vylučování bromidu sodného a r = 0.974 při měření vylučování 
deuteria renální cestou. Z tohoto usuzujeme na „spolehlivost“ zvolené 
bioimpedanční metody. Hodnoty tělesného složení byly vyhodnoceny 
analýzou kovariance (Ancova), která  je využitelná v plánech 
výzkumu, kdy měříme cílovou proměnnou před aplikací intervence  
a po intervenci (Hendl, 2004). Do vyhodnocení jsme zahrnuli 
probandy, u kterých jsmě měli pretestové i posttestové výsledky. 
Pretestové hodnoty byly zahrnuty do analýzy jako kovariační 
proměnné. 

Charakteristika souboru 

Sledovali jsme skupinu 48 seniorů (žen). Vybraní probandi byli 
do skupiny zařazeni na základě záměrného výběru. V tab. 1. uvádíme 
základní údaje o probandech. 
 
Tab.1. Charakteristika souboru  
 

 Věk 
[roky] 

Hmotnost 
[kg] 

Výška 
[cm] 

M 68 82 162 
SD 9 14 8 

M – průměrná hodnota, SD – směrodatná odchylka 
 

Z celkového 48 počtu žen bylo 16 ze skupiny do 64 let, 20 ze 
skupiny 65-75-let, 12 ze skupiny 76 a více let.  
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Z hlediska doby trvání individuální pohybové intervence bylo 6 pro-
bandů s dávkou vlastní aktivity do 30ti minut/týden, 15 probandů 
s dávkou do 60ti minut /týden, 17 probandi s dávkou do 90ti mi-
nut/týden, 8 proband s dávkou do 120 minut/týden.  
Skupina probandů zařazená do této skupiny studie byla sledována po 
dobu 12 týdnů. Probandi sledované skupiny prováděli samostatnou 
volnočasovou aktivitu. K nejčastějším druhům pohybové aktivity 
patřila chůze, turistika, bežné denní činnosti, domácí cviky bez speci-
fického zaměření a bez regulace intenzity a kontroly obsahu. Na so-
uboru nebyla uplatněna intervence dietního režimu. Do skupiny byli 
zařazeni probandi z domácího prostředí. 

Z hlediska míry pohybové aktivity v anamnéze byl probandům 
v jednotlivých skupinách přidělen symbol podle následujícího dělení: 

 

0 do 30 minut/týden 

1 60 minut/týden 

2 90 minut/týden 

3 120 minut/týden 

4 180 minut/týden 

 
Z hlediska věku probandů ve skupinách jsme použili symboly podle 
následujícího dělění: 

0 do 64 let 

1 65-75 let 

2 76 let a více let 
 
Charakteristiky pohybové intervence 
 
Pohybová intervence přímo řízená probíhala formou lehké, kondiční 
LTV 2 krát týdně po dobu 60 ti minut po dobu 12ti týdnů. 
Kontrolovaná aktivita zahrnovala provádění vymezených pohybových 
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činností v časové a objemové jednotce pod přímým dohledem pro 
zachování možnosti pozdější objektivizace získaných údajů. Přesný 
typ pohybové intervence, včetně skladby intervenčních programů byl 
zvolen s přihlédnutím k okamžitému stavu zařazených probandů.  

 
Výsledky 
 
K nejčastějším nálezům při vstupním měření tělesného složení (TS) 
bylo naměření vyšších hodnot tělesného tuku (BF) (22 probandů), 
mírná nadváha (17 probandů), střední nadváha (9 proband), poměr 
ECM/BCM pod optimem (27 probandů). Parametry TS zjištěné při 
vstupním měření a při měření na konci pohybové intervence  
u probandů uvádíme v tab. 2. 

 
Tab. 2. Průměrné hodnoty parametrů TS - vstupní a průběžné měření  
 

Nejmenší změny v tělesném složení (TS) v závislosti  
na pohybové intervenci (PI) byly zaznamenány u probandů 
s udávanou pohybovou aktivitou (PA) mezi 120 až 180 minutami  
za týden. 

Parametry TS Výsledky – vstupní 
měření – průměrné 
hodnoty 

Výsledky – průběžné 
měření – průměrné 
hodnoty 

TBW (l) 36,35 35,76 

ECW (l) 14,69 15,12 

ICW (l) 21,66 21,36 

LBM (kg) 49,65 48,84 

BF (%) 22,49 21,16 

ECM (kg) 25,67 26,21 

BCM (kg) 23,98 22,64 

ECM/BCM 1,11 1,18 

BMR (kcal) 1372,86 1331,43 

Hmotnost (kg) 72,14 70,00 
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Nejvýraznějšími změnami v TS se prezentovala věková skupina 
probandů s rozmezím 65 až 75 let. Tato skupina nejcitlivěji reagovala 
změnou TS na zvolené pohybové zatížení.  

Analýza rozptylu nám prokázala nevýznamné rozdíly ve změně 
celkové tělesné vody (TBW) v průběhu pohybové intervence (F2,26 = 
3,13; p>0,05, Eta = 0,19). Průměrná hodnota TBW u byla prvního 
měření 36,35 l, u druhého měření 35,76 l, u třetího měření 36,54 l. 

V množství mimobuněčné vody (ECW) nedošlo v průběhu 
sledovaného období u souboru k signifikantním změnám (F2,26 = 0,48; 
p>0,05, Eta = 0,04).  

Průměrná hodnota ECW byla u prvního měření 14,69 l,  
u druhého měření 15,12 l.  

V množství vnitrobuněčné  vody došlo ke zjištění  
signifikantního rozdílu (F2,26 = 4,14; p<0,05, Eta = 0,24).  

Průměrné hodnoty ICW zaznamenané u prvního měření byly 
21,66 l, u druhého 21,36 l.  

Signifikantně vyjádřený účinek PI se projevil také na parametru 
Leen Body Mass (LBM) (F2,26 = 7,54; p<0,01, Eta = 0,37).  

U parametrů ECM a BCM se během průběhu dobrovolné 
pohybové aktivity u sledované skupiny parametry signifikantně 
nezměnily (ECM:  F2,26 = 0,47; p>0,05, Eta = 0,04; BCM:  F2,26 = 
2,82; p>0,05, Eta = 0,18).  

Nevýznamné změny jsme zaznamenali také u indexu 
ECM/BCM  (F2,26 = 1,63; p>0,05, Eta = 0,11). Hodnota indexu 
ECM/BCM se u sledovaných probandů zvýšila mezi prvním (1,11)  
a druhým měřením (1,18) o 5,9 %. 

V průběhu PI nedošlo k významným změnám bazálního 
energetického výdeje (BMR) (F2,26 = 2,16; p>0,05, Eta = 0,14).  

V průběhu dobrovolné intervence došlo k významému snížení 
tělesné hmotnosti u našich sledovaných probandů (F2,26 = 18,85; 
p<0,01, Eta = 0,59). V průběhu celého sledovaného období došlo 
k průměrnému snížení tělesné hmotnosti o 3,9 %.  
 
Diskuze, závěry 
 

Na základě výsledků naší studie můžeme posoudit dopad 
aplikované pohybové intervence na skupinu seniorů ve smyslu 
naznačeného trendu zpomalení involučních změn v průběhu stárnutí. 
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Změny tělesného složení jsou u seniorské populace značně 
individuální a ovlivnitelné mnoha vnitřními i zevními faktory. 

Rozhodující  u starých lidí je fakt, kdy dochází ke změně 
tělesného složení v neprospěch svalové tkáně. Pouze vzájemná 
kombinace již uvedených hledisek dokáže zaručit „kvalitní stáří“.  
Pohybová deprivace ve stáří vede k funkčním i strukturálním změnám 
v organismu, nejvýraznější je úbytek tukuprosté hmoty, přírůstek 
tukové hmoty za častého snížení tělesné hmotnosti (Spirduso, 1995).  

Úbytek tukuprosté hmoty přímo vede ke snížení celkové tělesné 
zdatnosti u seniorů. Proto je patrná snaha různých autorů (Bouchard, 
2000; Pařízková, 1998; Bunc, Dlouhá, 1998) dokázat, že vhodně zvo-
lená pohybová intervence ovlivní tělesné složení a přímo s ním souvi-
sející tělesnou zdatnost. 

Cílem pohybové intervence u seniorů je zpomalit involuční děje 
v organismu a tak zajistit co možná nejdelší soběstačnost a nezávislost 
seniorů. Pohybová intervence musí být zvolena přiměřeně jedinci, je 
nutno zvolit i jistou formu motivace, protože u většiny seniorů obecně 
převládá nechuť k pohybu. Použití metody multiimpedanční analýza 
BIA 2000M ve spojení s výpočetním softwarem NUTRI 4 se ukázalo 
jako optimální pro podobný design studií. 

Počet probandů v naší studii je malý na to, aby se její výsledky 
daly zevšeobecnit, ale přesto byly naznačeny tendence signalizující 
ovlivnění tělesného složení zvolenou pohybovou intervencí. Jako 
kritický vnímáme fakt, jednorázová pohybová intervence má časově 
omezený efekt na změnu tělesného složení. Pro získání obecně pre-
zentovatelných výsledků je nezbytné provést déletrvající studii  
se širším souborem probandů.   

Výsledky této studie, i přes nízkou možnost jejich zobecnění, 
naznačily, že určitá míra pohybové intervence aplikované po dobu 12 
týdnů signalizuje trend změn v tělesném složení u seniorů.         
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Seznam použitých zkratek: 

BCM - Body Cell Mas - buněčná hmota 
BF -  Body Fat - tělesný tuk 
BMR - Basal Metabolis Rate - bazální energetický výdej 
ECM – extracellular mass – mimobuněčná hmota 
ECM/BCM – ratio of extracellular mass and intracellular mass – poměr 
mimobuněčné a vnitobuněčné hmoty 
ECW - Extracellular water – mimobuněčná voda 
ICW - Intracellular water - vnitrobuněčná voda 
LBM - Lean Body Mass - aktivní tělesná hmota 
PA – pohybová aktivita 
PP – pohybový program 
TBW - Total Body Water - celková tělesná voda 
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Social and Pedagogical Support of Third Age People 
 
 

 
Abstract: 
The paper addresses the problem of effective social and pedagogical 
support of “Third Age” people. The researchers consider the experi-
ence of the implementation of the social project “The Third Age Uni-
versity” in Kamchatsky region (a constituent unit of the Russian 
Federation) as well as “Folk High School” in St-Petersburg which  
is called “the field of aged people’s social self-implementation”.  
The authors of the given article dwell upon possible social and psy-
chological barriers (difficulties) that impede the efficiency of teaching 
aged people, suggest a complex of social and pedagogical conditions 
facilitating the effectiveness of social and pedagogical support. They 
present the logical issue of social and pedagogical support for Third 
Age people. The article is devoted to an attempt of defining the signif-
icance of intergenerational interaction for the development of human 
potential and spiritual consolidation of the Russian society. 
 
Key words: stereotype of ageing, ageism phenomenon, educational 
space, life experience, professional experience, self-implementation  
of personality, intellectual potential, social and pedagogical support, 
respectful attitude to aged people, intergenerational interaction, atti-
tude 
 

*** 
 

Attitude to Aged People in Modern World 
 

Despite the gradual increase in the percentage of aged people  
in the majority of European countries they are not often treated  
as socially and economically significant.  
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The accumulated life and professional experience of most Third 
Age people is viewed as unneeded as it was acquired in different so-
cial and economic conditions. As a result, Third Age people are dis-
criminated in the following ways: they are refused employment, they 
are dismissed without good reason and they are treated with prejudice. 
The main cause of the abovementioned facts, in our opinion,  
is the stereotype of ageing that exists in the society. 

The notion of a stereotype is defined in the sociological diction-
ary (ed. by G.V. Osipov and L.N. Moskvichev) as a standardized, 
sustainable, emotionally saturated, value-related image, the notion  
of a social object (Osipov, Moskvichev, 2008b, p. 502). The ageing 
stereotype is formed and maintained by means of various mecha-
nisms: the widely accepted society’s opinion that “old age” implies 
falling behind the epoch, “old age brings no joy”, as well as under  
the influence of mass media.   

 It is especially important to distinguish the phenomenon of age-
ism which is considered as a humiliating attitude towards a person 
determined by his or her age (Bakhtiyarov, Bezrukov, 1999b, p. 137). 
The fear of becoming old also grasps people who are far from their 
retirement. 

The Russian researchers G.B. Kosharnaya, E.V. Shchanina un-
derline that the artificial narrowing of aged people’s opportunities  
in participation in economic, social and cultural life of the society  
has a negative influence on the quality of their life, prevents them 
from showing their worth, using the accumulated knowledge, abilities 
and skills, competences and, as a result, all this impedes the develop-
ment of the society (Kosharnaya, Shchanina, 2013 b, p. 57-61).  

The materials of the International Scientific-Practical Confer-
ence “Life-long Learning and Mental Health Promotion: Opportuni-
ties for Young and Old” that was conducted in St Petersburg on the 
24-25 of April, 2015 emphasize the leading role of society in the pro-
cess of aged people’s self-implementation. It is the society’s support 
and initiative that they seek to get. 

We must remember that many great discoveries in all spheres  
of people’s life and society’s life were made by people of the Third 
Age, since it was their accumulated life experience that facilitated 
their self-implementation.  
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It confirms the idea that an ageing person requires pedagogical 
support and the young generation should be brought up in the context 
of respect towards elderly people.  

We advance a view according to which the formation of such 
attitude towards aged people is a real possibility to raise “the human 
essence in a human” (Slobodchikov V.I.).   

We are convinced that fostering an attitude of respect towards 
aged people and forming the willingness to communicate values with 
them in young people are of great importance nowadays.  

The problem of Third Age effective social and pedagogical 
support which is studied by us suggests considering various scientific 
works devoted to peculiarities of this age, personality potential  
of acquiring physical, mental and social well-being during all stages 
of life.    

It should be noted that, according to the report of the United 
Nations Population Fund (UNFPA), every ninth person in the world  
is 60 years of age or older, by 2050, according to the predictions, eve-
ry fifth person on the planet will reach this age. Consequently, the 
issues of Third Age people socialization, one way or another, require 
studying in the framework of different sciences.  

 
Third Age People’s Intergenerational Interaction, Education, Self-
implementation Issues Investigation in Various Fields of Humani-
tarian Knowledge 

 
Representatives of various humanitarian fields study the follow-

ing issues connected with the topic of our investigation: the role  
of family and clan memory in intergenerational interaction  
(L.Y. Logunova); education of senior citizens in conditions of prefigu-
rative culture (G.G. Sorokin) the area for an aged person’s social self-
implementation (О.V. Gordina); Folk High Schools in the educational 
space of modern Russia (N.P. Litvinova, O.V. Gordina). 

The fact that now we observe the pace of historical movement 
which is different from that of the past affected the shift of elderly age 
boundaries. According to G.G. Sorokin, there are three crucial prereq-
uisites of this phenomenon: “1) an increase in average life-expectancy; 
2) a significant increase in the percentage of elderly people in the 
society; 3) a change in the public manufacturing characteristics con-
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cerning an increase in the share of intellectual labour and the sphere  
of service expansion” (Sorokin, 2010b, p. 17).  

Let us enumerate the goals of the national policy in addressing 
the population ageing problems in Russia which are stated in the final 
document of the 2nd National Conference “From an Ageing Society  
to a Society for All Ages” that was held in the capital of the Russian 
Federation (2014):  

• prevention of untimely loss of labour capacity  
and the maintenance of active longevity; provision of safe 
environment and conditions for elderly people; elimination 
of ageism;  

• promotion of a positive image of the ageing process and  
an elderly person in the society;  

• coping with loneliness and isolation in old age;  
• assistance in people’s implementation of their potential  

for acquiring physical, mental and social wellbeing during 
all stages of life, as well as their full participation in the life 
of the society according to their individual needs, wishes and 
opportunities; provision of life-long availability of high 
quality education and professional training;  

• popularizing a positive image of an elderly person, 
overcoming negative stereotypes of old age by means  
of culture and mass media. 

It seems appropriate to mention the following data: in the late 
1990-s the percentage of aged people in the total population of Russia 
was 12.2%, and, according to the All-Russia Census of 2010, the per-
centage of people above the employable age in this country has 
reached the maximum level of 27.7% (Tula region), while the mini-
mum level is 8% (Chechnya Republic). All this affects socio-political, 
economical, spiritual and moral development of the Russian society.  

In this regard a very important issue of the Russian state social 
policy concerning Third Age people is not only sustaining physical 
life of elderly people, but also sustaining their social, labour and edu-
cational activity. As early as in the end of the previous century  
I.S. Kon, a famous Soviet Russian social scientist who conducted 
interdisciplinary humanitarian studies, wrote in his work “Sociology 
of Personality” that there was a necessity not only to prolong life but 
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also to prolong working capacity of a person as well as to combine 
harmoniously people of older age and youth (Kon, 1967). 

This can be provided if special social and pedagogical condi-
tions for enlarging the educational space for Third Age people are 
created, respectful attitude towards them is maintained and their social 
status is increased. 

 The modern Russian researchers M.E. Yelyutina and  
E.Ye. Chekanova add: “It is necessary to present the old age in the 
public space of culture in a new way. This new presentation should, 
above all, underline the necessity of life-long learning” (Yelyutina, 
Chekanova, 2004, p. 117) 

The same idea is developed in the works of academician  
I.S. Kon: “It is not being 70 years of age that matters but the fact that  
a person is 70 and whether he is a pensioner or is still working, he  
is 70 and whether he is married or has no spouse. Evidently, the prob-
ability of being a widower at the age of 70 is higher than at the age  
of 45, that is why it is the age that plays a significant role here. But 
that factor is also a relative one. The matter is not only in the differ-
ence of special conditions, but in general social factors. The notion  
of “old age” can not be separated from such demographic indicator  
as the average life expectancy… The position and self-awareness  
of an old man depends on his social role, material wellbeing, social 
functions” (Kon, 1967b,  pp. 102-103). 

Unfortunately, nowadays the younger generation is very skepti-
cal of estimating the significance of elderly people’s life wisdom, 
shrewdness and previous experience. It should be noted that at present 
an absolutely new “discovery” of old age is observed. This period  
of human life is now considered equal to other periods, it is an inde-
pendent and peculiar according to its characteristics age. Old age  
as a phenomenon of human life is presented by two fundamentally 
different aspects of its existence: biological and social aspects,  
i.e. “social old age”. In order to delay or to prevent the beginning  
of the “social old age” it is necessary, figuratively speaking, to “weak-
en the force” of intergenerational dissociation because “the degree  
of preceding generations’ influence on the present ones is one of the 
main factors of social evolution” (Kon, 1988,  p.101). 
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Formation of Respectful Attitude towards Aged People 
 

For this it is important to conduct deliberate work on forming 
respectful attitude to aged people and increasing their social signifi-
cance in the society by means of social functions implimentation.  

 The most important social functions of the older generation  
are the following: preservation and development of family and cultur-
al traditions in accordance with social norms and values; implimenta-
tion of primary socialisation and upbringing of youger members of  
the family – grandchildren and greatgrandchildren; transfer of one’s 
the personal social experience; guidance in various economic and 
spiritual spheres of life. In our opinion, family upbringing and educa-
tional character-building work at school play the priority role in solv-
ing the problem of forming respectful attitude to the elderly people. 

Hoping that the role of the family can support ageing people 
emotionaly but socialy, the modern researcher M.V. Starichkova 
notes: “By means of the indentification with the family, communica-
tion with their children and grandchildren the elderly and old age 
people try to find their own place in the new period of their life,  
in which their knowledge and experience are socially demanded.  
The interconnection of the generations is preserved and strengthened. 
This certainly emphasizes the fact that care about aged people remains 
one of the most important values in the Russian society” (Starchikova, 
2013,  p. 3).  

Speaking about pedagogical practice, we should remember the 
experience of the well-known soviet educator V.A. Sukhomlynsky, 
who underlined, that the attitude towards one’s mother, father, grand-
mother and grandfather is a kind of “test for humanity”. In the middle 
of the previous century he, together with the teachers’ collective  
of Pavlyshskaya school in the Ukraine where he worked as a director, 
created a wonderful code which included ten rules of forming respect-
ful attitude to adults in children – “Ten Things You Must Not Do”. 
Let’s enumirate all of them:  

• you must not be sitting and doing nothing when everybody 
is working hard; it is a shame to indulge in idleness  
and enjoy various entertainments when – and you perfectly 
well know it – the elders can not afford rest;  



 71

• you must not make fun of old age and old people,  
it is the greatest wickedness; you should speak of old age 
with respect; there are three things in the world which 
should not be laughed at in any situation: these are 
patriotism, true love to a woman and old age;   

• you must not wrangle with respected people who are adults, 
especially if they are old; it is undignified of human wisdom 
and reasonableness to express hastily doubts about the 
truthfulness of what the elders advise you; if you can not 
help expressing doubt keep it inside, you should be reserved, 
first think and reason and then ask your elder once more, ask 
him in such a way that he would not be offended; 

• you must not show your discontent because of the fact that 
you do not have this or that thing … your peer has it, but 
your parents have not cared of you; you have no right to 
demand anything from your parents;   

• it must not be admitted that your mother should give you 
those things that she does not give to herself, - for instance, 
better food, a better sweet, a better dress … You should be 
able to refuse from a present if you know that your mother 
denies herself having such a thing; consider each of your 
actions from the viewpoint of the elders, mind what they will 
think; it is especially intolerable to be intrusive, to make 
your presence felt without any need, to show up your wants; 
your mother and father never forget about you; if they do not 
see you they think about you even more intensively than 
when you hang about nearby; remember that your parents 
also have their own spiritual world, they want to stay alone 
sometimes;  

• you must not do what the elders disapprove of; it is very 
important for strengthening respect to the educators and 
parents; 

• you must not let your older close relative stay completely 
alone, especially it concerns your mother, if she has  
no relatives except you; on cheerful holidays never abandon 
her in loneliness; you yourself – your words, your smile, 
your address – can be the only joy of her being; the nearer  
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is the end of a person’s life, the more grievous is the 
loneliness; it is inhumane and ruthless to abandon your 
grandfather or old father in complete loneliness, even if you 
yourself becomes old; remember that there is a period  
in human life when there can not be any other joy but the joy 
of people’s communication;  

• you must not go far away without asking the elders  
for permission and advice, it especially concerns the advice 
of your old grandfather; you should not leave without taking 
leave of them, without their wishing you Godspeed  
and without your wishing them good luck;  

• you must not sit down to dinner without inviting the elder, 
only a boor wants to be like a beast that appeases its hunger 
alone and is afraid of the possibility that its counterpart 
could rob it of a piece of pray; a human meal is not just 
appeasement of hunger, not just a physiological act in the 
metabolic chain, people invented a table not only for putting 
their legs under it and rest their elbows on it; it is at a meal 
that most interesting spiritual communication of people takes 
place; if you managed to talk the old man into sharing  
a meal with you, you made him really happy; one must not 
sit if the adult is standing, especially if it is an elderly person 
or a woman;   

• you must not expect the elder to greet you first, it is you who 
must be the first to greet him when meeting and to wish him 
good health when parting; these etiquette rules contain  
a deep inner essence – the respect for human dignity; not 
being able to respect it you are like a happy-go-lucky fellow 
spitting into the beautiful waves of the sea; the sea is great  
in its magnificence and beauty, your spitting will not insult 
or humiliate it, and, spitting and admiring the results, you 
just demean yourself (Ten Things You Must Not Do). 

In his famous pedagogic work “I Give My Heart to the Chil-
dren” V.A. Sukhomlynsky wrote, addressing educators: “I was con-
vinced that the more a child cares about some other person, the more 
sensitive is his heart towards his comrades and parents. Once I told  
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the small children about the difficult life of the old man Andrey: his 
two sons were killed during the war, his wife died. He felt very lonely.  

 – Children, let us visit the Grandfather Andrey more often.  
And each time we should do something to make him happy”. 

When we were going to visit the old man everyone thought  
it over: what could we do to make him happy? The kids brought him 
an album in which each of them had drawn a picture. They gathered  
a lot of multi-coloured stones on the river bank and gave them to the 
Grandfather Andrey as a present” (Sukhomlynsky, 1979, p.  99).  
 
Continuity of Generations, Interaction of Older and Younger 
Generations 
 

Long before the beginning of V.A. Sukhomlinskiy’s pedagogi-
cal activity at Pavlyshskaya school and the publication of his works on 
the upbringing of the rising generation, another famous Soviet educa-
tor A.S. Makarenko stated in his works that he upheld the traditional 
idea of upbringing as providing continuity of generations, performing 
socialy important functions: the fixation of social and humanitarian 
achievements of the society and active contribution into the social 
progress (Makarenko, 1976).  

A.S. Makarenko supposed, that the issues of intergenerational 
continuity are most important for the pedagogy, three aspects of them 
were considered by him: the first one was the interaction of younger 
and older generations by the examples of educators and educatees’ 
collective life and activity in the colony named after Gorky and in the 
commune named after Dzerzhinskiy; the second was the interaction  
of younger and older generations by the examples of children and 
parents’ relationships; the third aspect of the intergenerational conti-
nuity problem was considered by him in a broad social plane, con-
nected with social reality and socialization of education subjects 
(Sannikov).   

The interaction of older and younger generations is an im-
portant condition of gradual progressive development of society.  
We agree with the idea of V.Z. Shurbe that every generation is formed 
and can succeed as social a community only in the process of inter-
connected and interdependent interaction. It means that not only a new 
generation depends on the preceding one, but the preceding genera-
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tions also depend on the coming ones. This dependence manifests 
itself in real everyday interaction, in the perception of the past experi-
ence, in predicting and projecting the future experience: what experi-
ence of the past should be considered as valuable and why, which 
practices and experience should be known and used, which meanings 
should be preserved, which roles and patterns from the past will be  
in demand today for the future to come? (Shubre, 2012). 

It is possible to solve these problems effectively only on condi-
tion of the deliberate intergenerational interaction on the bases  
of mutual respect. 

We would like to underline that respect towards the adults 
should be action-oriented. It manifests itself in consideration, as well 
as help, care, attention to their interests, sensitivity, politeness, tactful-
ness.  

Actually, it should be noted that respectful attitude to the “hoary 
antiquity”, to the past and to people of older age, is the main feature 
both of the Russian national tradition and the traditions of all peoples 
that have been living on the territory of Russia.  

Nowadays the formation of respectful attitude to elderly people 
implies that young people themselves should “prepare” for their own 
old age. It will help to destroy the stereotype of ageing as a helpless 
period of human life. In this regard the researcher M.M. Starikova 
claims: “The process of ageing is natural for all people in the normal 
course of events. That is why the way we perceive elderly and old 
people is the assessment of our own future” (Starikova, 2011, p. 47).  

It is only on the basis of mutual respect that intergenerational 
interaction should be built. For young people intergenerational inter-
action is a favourable environment that develops social responsibility 
in them. For aged people it is an opportunity to share their life experi-
ence and to feel their usefulness for society. We are convinced that all 
members of the Russian society will benefit from the quality of this 
intergenerational interaction organization.    

 Intensive intergenerational interaction, in our opinion, is possi-
ble in the organization of volunteer activity, various socially signifi-
cant creative projects and, by all means, in the organization of non-
formal education of aged people. 

  The Russian Federation has accumulated a certain amount  
of positive experience in the solution of intergenerational interaction 
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issues. For instance, in the framework of long-term special-purpose 
programme “The older generation” the work of the “Third Age Uni-
versity” was organized on the territory of Kamchatsky region of the 
Russian Federation, where we live. The work of the “Third Age Uni-
versity” (non-formal education) is based on traditional and non-
traditional methods of education aimed at “now and here” practical 
application.  

Our social project “Third Age University” declares itself the 
centre of education and communication for elderly people which helps 
to increase the level of legal and computer literacy, suggests an oppor-
tunity of self-education and self-improvement, facilitates intensive 
social life and volunteer activity.   

The work of the “Third Age University” is based on the peda-
gogical ideas of a famous Czech educator J.A. Komensky who argued 
that education is a means of comprehensive development of personali-
ty (Komensky, 1939).   

 The “Third Age University” facilitates comprehensive devel-
opment of personality. It has existed since 2012, more than 4500 aged 
citizens have become its participants. The University is organized  
on the premises of Kamchatskaya regional library named after  
S.P. Krasheninnikov. Since 2012 people of retirement age have been 
studying at three faculties: the Faculty of Information Technologies, 
the Faculty of Decorative Applied Art, as well as the Faculty of Gar-
dening and Vegetable Gardening, and in 2015 the elderly people also 
got an opportunity to study at the following faculties: the Faculty of 
Foreign Languages, the Faculty of Artistic Creativity, the Faculty of 
Art and Culture, the Faculty of Legal and Computer Literacy, as well 
as at the Faculty of “Health”. 

Extending the range of educational services is connected with 
the need and manysidedness of the elderly people themselves. Let  
us enumerate some other fields of knowledge which the aged people 
of Kamchatka are interested in: psychological – relationship with 
other generations; philosophical – meaning of life issues; popular 
scientific – development of knowledge in history, local lore, politics, 
literature, architecture; leisure – travelling, collecting; civil knowledge 
– protection of one’s own interests, participation in governing  
and solving socially significant problems.  Perhaps, in the nearest 
future the Third Age University in Petropavlovsk-Kamchatsky will 
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enlarge the number of faculties for the implementation of elderly peo-
ple’s needs.  

It should be noted that the Third Age University is an institu-
tional form of educating elderly people. The scientist O.V. Gordina 
believes that the whole city may and must become such a form.  
The researcher mentions the experience of St Petersburg and refers to 
this experience as “High Folk School”.  

 The “High Folk School” that is called the space of elderly peo-
ple’s social implementation facilitates the development of non-formal 
education in this country. O.V. Gordina asserts that High Folk School 
as a model of an adult’s education organization takes its roots in the 
education of people in folk schools of the 19th century (Gordina, 2010, 
p. 41).  

The analysis of pedagogy history content proves the idea that 
the first Sunday free of charge school for adults on the territory of the 
Russian Empire was opened in Kiev (now it is the capital of Ukraine) 
by a famous surgeon and public figure N.I. Pirogov in 1858. The next 
one was opened in St Petersburg just several months later in the house 
of Maria Shpilevskaya. “By the end of the 19th century there were 
more than a thousand folk schools in St Petersburg, Moscow and other 
cities. Before the 1st World War there were more than two hudred folk 
houses in Russia which were generated by folk schools enlarging the 
sphere of influence and educational opportunities of the participants. 
Virtually, it was a real sociocultural complex which included libraries, 
museums, amateur theaters” (Litvinova, Gordina, 2009, p . 41). 

Nowadays the best-known High Folk Schools in the Russian 
Federation are those in St Petersburg (their founder is Doctor of Eco-
nomical Sciences, professor N.P. Litvinova) . According to O.V. Gor-
dina, the city of St Petersburg with all its opportunities has become  
a basis for the school. Lectures for aged people are delivered in the 
halls of Herzen State Pedagogical University, historical places of the 
famous Russian city are studied by means of actual visiting them, 
agreements with 18 city theatres concerning regular attendance  
of their performances have been concluded. The experience  
of St Petersburg Folk School is taken into consideration in other cities  
of Russia.   

The “youngest” folk school in Russia was opened on the prem-
ises of East-Siberian State Academy of Education in Irkutsk in Febru-
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ary 2009. The High Folk School of Vladivostok was opened on the 
premises of Far-Eastern State Technical University. Taking into ac-
count the facilities and opportunities of the university they have made 
substantial correctives in the organization of educational process  
for elderly people. 

We agree with the opinion of the researcher O.A. Voroshilova, 
a participant of the International Scientific-Practical Conference “Life-
long Learning and Mental Health Promotion: Opportunities for Young 
and Old” (St Petersburg, April 24-25, 2015), that the education which 
is offered by the Third Age universities, non-formal education enables 
students of retirement age to implement their abilities, to remain inde-
pendent and to be less susceptible to stress effects in various life cir-
cumstances. The process of education in the “Third Age Universities” 
or “High Folk Schools”, according to O.V. Voroshilova, “helps to 
form cooperative relationship of elderly people with youth. This inter-
generational dialogue allows the elderly people to share their “intellec-
tual product” and it facilitates their independence, self-implementation 
of personality, helps to increase their self-esteem and confidence of 
their opportunities, abilities and energy” (Life-long Learning and 
Mental Health Promotion, p.156). 
 
Social and Psychological Barriers Impeding the Effectiveness  
of the Third Age People’s Education 
 

The analysis of the education experience at the Third Age uni-
versities or High Folk School which was mentioned by the researcher 
G.G. Sorokin allowed him to make a conclusion about the necessity  
of eliminating social and psycological barriers which impeded the 
effectiveness of education: discomfort when they are taught by young 
people (especially it concerned men); non-acceptance of information, 
which contradicted their life experience or education acquired earlier. 
The Russian researcher designated such special barriers as hurtful 
perception of education by aged men when they staied together with 
their wives, after these men had previously had high social and family 
status as well as success in the professional sphere (Sorokin, 2012, 
p.104). It is hard to overcome this barrier.  

Besides, the researcher S.A. Soldatova cautions us about  
the possibility that the following difficulties can be occasionally faced 
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in the process of adults’ education: unreadiness to change, anxiety 
about one’s authority, fear of being incompetent in other people’s 
eyes; discrepancy of one’s “solid person” image and traditionally 
viewed role of a pupil (unwillingness “to return into the childhood”, 
“to seat down at the desk”) (Sorokin, 2012).  

In our opinion, only social and pedagogical support of the elder-
ly people will help “to lower” the level of the mentioned barriers (dif-
ficulties). Let us reveal the concept of “Third Age people social  
and pedagogical support”. We suggest, that this is a special sphere  
of social and pedagogical activity aimed at the solution of the Third 
Age people’s problems which prevent them from achieving positive 
results in their self-development and self-implementation.  

The analysis of pedagogical and psychological literature  
(A.S. Makarenko, V.A. Sukhomlynsky, S.L. Rubinstein, D.N. Uznad-
ze, G.S. Abramova, D.A. Leontiev, V. Frankl, Y.M. Yakovenko,  
I.V. Kosterina etc.) as well as the retrospective analysis of Third Age 
people social and pedagogical support implementation experience 
allow us to make the conclusion that the implementation of the given 
support is possible on the basis of the social and pedagogical condi-
tions actualization. 

It is the young people – the first and second year students of Vi-
tus Bering Kamchatka State University (the Socio-Economic Faculty 
and the Faculty of Philology and Intercultural Communication) – that 
contributed in the determination of social and pedagogical conditions 
and the logic of social and pedagogical support of Third Age people 
which facilitate intergenerational mutual understanding and mutual 
support (the investigation was held on the 22nd of October, 2015; 48 
respondents participated in it). 
 
Youngsters and older adults 

 
Young people showed great interest reasoning on the important 

topic “What do I respect old age people for?”: … for the efforts which 
were made by them in order to achieve something in life … (Yana  
V. 18, Darya Sh. 19, Yulia K. 19); the older generation possesses 
wisdom and knowledge of the past, and not understanding it means 
mere rudeness of the modern stratum … (Maria M. 19, Liliya D. 20, 
Darya M. 18); … thanks to them we live now in the world as it is … 
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they defended our general freedom, independence and peaceful sky 
over our heads …; taking care of old people one begins to perceive 
oneself as a human; … we all will face old age some day and one 
should not pride oneself to much in being young (Ekaterina P. 20, 
Valeriya S. 20, Ivan U. 19, Taras P. 18); it is always possible to ask 
them for help; … they made so much effort in order to raise their chil-
dren …, and we should be grateful to them for it (Svetlana A. 19, 
Damira B. 18, Svetlana B. 18); they know our history … they already 
know everything about youth – they were young themselves  
and therefore their advice is priceless …; … they can make an influ-
ence on the younger generation … and what about the continuity  
of generations? (Andrey K. 19, Kristina V. 17, Artur D. 18); old age 
people are innocent witnesses of a constantly changing world … (Nas-
tya R. 18 and Nastya K. 18); the old man is great, he has seen so much 
already … (Anya V. 19, Olesya K. 18, Veronika K. 18); for being 
tolerant to us, the young … (Yulia K. 18, Kavkaz B. 20, Maria L. 18); 
they share their wisdom with such joy … (Darya E. 18, Maria M. 18); 
for their loving us … and petting and spoiling us … (Madina D. 18, 
Tatiana P. 18, Sergey D. 19); they taught our parents to bring up their 
children (Alena O. 19, Oleg K. 18); without their help we would not 
become the people we are now … (Ulya R. 20, Igor D. 19); I myself 
will become old … (Semen E. 21); this is an opportunity to transfer 
their experience and wisdom (Sabina F. 18); they point out mistakes 
which should not be made in one’s life (Alina A. 17, Elena P. 18); for 
manifesting humaneness … (Alina M. 18, Snezhana Ya. 18); for mod-
esty, humility, ability to help a fellow creature (Artur F. 18, Yulia K. 
17); for their courage during the war and hardships (Ekaterina M. 17), 
it is something obvious that even need not be discussed and should be 
taken for granted (Irina M. 17); their own life experience leading us to 
the best future deserved by Man (Alexander P. 18). 

The students’ answers allow us to confirm the opinion that  
the younger generation representatives themselves are interested  
in the interaction with the Third Age people, they value their experi-
ence and are ready to provide support. 
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Social and Pedagogical Conditions as the Basis of the Third Age 
People Social and Pedagogical Support 
 

The considered social and pedagogical conditions as the basis 
of the Third Age people social and pedagogical support are intercon-
nected and interdependent.  

We assume that the first social and pedagogical condition is the 
expansion of the educational space facilitating the Third Age people 
self-actualization; the second social and pedagogical condition is the 
actualization of education meanings for the aged people; the third 
condition is “the formation of self-development attitude in the Third 
Age people”.  

For grounding the first social and pedagogical condition it is re-
quired to reveal the essence of the “educational space” concept.  
The researcher Y.M. Yakovenko notes that the educational space  
is arranged as an aggregation, a number of educational systems, 
whereas every system has its definite place determined not only  
by  the structure and functions of the educational system itself, but 
also by other reasons (Yakovenko, 2012, p. 50). It should be under-
lined that it is not only social institute – school –  that creates the edu-
cational space, but also educational subjects themselves. “The 
narrowing” or “the widening” of the given educational space depends 
on “the quality” and “the quantity” of the educational facts which  
are chosen by the subjects themselves, and “the widening” of educa-
tional space is important for the effective educational activity  
of an aged person. 

We’d like to note that, in our conception, the widening of the 
educational space which facilitates the Third Age people’s self-
actualization is referred to as the interconnection of aged people’s 
purposive education with external educational and social institutions 
(clubs, theatres, social centres, non-governmental organizations).  
We specify that “self-actualization is a deliberate (and, consequently, 
conscious) process which is materialized during the time of person’s 
life in the past, continuing in the present and in the future and aimed  
at changing oneself, this change being determined by the development 
of one’s own worldview on the basis of reflection”  (Kosterina, 2010,  
p. 17).  The person’s longing for self-actualization is the most complete 
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revelation and active implementation of the personal capabilities (or-
ganizational skills and creative abilities).  

It should be noted that the notion of “actualization” is applied 
when it is necessary to underline something completed, which mani-
fested itself in the results of the activity to which one’s own value 
attitude should be expressed. The attitude implies meaning revealing. 

In order to give the definition of the “actualization of meanings” 
we should first consider the investigations in which the essence of the 
notion of “meaning” is revealed. Thus, the psychologist R. Emmons 
asserts: “Meaning is often defined in the terms of positive experiences 
or subjectively experienced benefits owing to an event that has oc-
curred” (Emmons, 2004). In our opinion, the event can imply the very 
decision of teenagers to participate in volunteer activity, figuratively 
speaking, to “test themselves”. 

The Russian scientist D.A. Leontiev in the collection of articles 
“The Problem of Meaning in the Human Sciences” underlines that the 
notion of “meaning” should be considered in close connection with 
other important notions. He writes: “… there does not exist an isolated 
object called “meaning” which could be defined precisely” (The Prob-
lem of Meaning in the Human Sciences, 2005, p. 37). 

It is of great importance for us to maintain the principle which 
D.A. Leontiev finds necessary in defining the meaning of life activity 
– this is “the principle of existential mediation: any change in the 
meaning is connected with the real change in the relationship between 
the man and the world” (The Problem of Meaning in the Human Sci-
ences, 2005, p. 38). 

On the basis of the abovementioned we can draw a conclusion 
that the “actualization of meaning” is the subjectively experienced 
significance of human life activity that leads to the change in one’s 
relationship with the world and with oneself.  

The answer to this question about the ways of meaning actual-
ization was found in the works of the logotherapist V. Frankl: “…  
a plane can not prove that it is real until it rises up in the air, until  
it appears in the dimension of the air space… As well as a plane be-
comes a plane only after rising into the third dimension, a man mani-
fests its humanity breaking forth into an ideological dimension  
or rising above his own limits” (Frankl, 2000, p.  131).  
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This figurative comparison helps us understand that the actual-
ization of meaning is possible due to a man’s ability to “soar above 
the situation”, to look at oneself and one’s life from the outside.  
V. Frankl specifies: “… in the epoch of existential vacuum education 
must not limit itself to and be satisfied with the transfer of traditions 
and knowledge, it must improve people’s ability to find those unique 
meanings which are not affected by the decline of the universal val-
ues… Consequently, education should provide a person with the nec-
essary means for finding meaning”  (Frankl, 2000, p.  288). 

But why should one actualize the meaning of the activity – the 
educational activity which Third Age people opt for? In his works the 
logotherapist V. Frankl helps us answer this question, designating 
current “challenges for education”. They are boredom and apathy 
which are the manifestations of existential frustration.  

The well-known Russian scholar G.S. Abramova reminds  
us that it was the German philosopher Hegel who wrote about hypo-
chondria caused by despondency. For elderly people it is important  
to get rid of boredom, apathy, despondency and it is possible to do 
only due to the appearance of a new interest and joy of life which can 
be provided by education (Abramova, 2006).  

We entirely agree with the idea of G.S. Abramova that  
it is in experiencing this joy that the energy for living is generated,  
it is in experiencing this joy that life force appears which is necessary 
for the acceptance of changes, for the perception of something new, 
for taking these new things in life as its natural manifestations 
(Abramova, 2006,  p. 638). We think that only youth owing to their 
biological energy emanation can transfer this energy to elderly people. 

 
The next social and pedagogical condition is the formation  
of a self-development attitude in Third Age people 

 
Let us dwell upon the notion of “attitude”. In his fundamental 

work “General Psychology” the well-known Soviet scientist  
D.N. Uznadze suggested the following definition for the notion of 
“attitude”: “… a specific state which occurs in a subject under the 
influence of an objective situation of need satisfaction”  (Uznzdze 
D.N., 2004, p. 73).  The Soviet scientist proposed the following triad: 
environment – subject (attitude) – behaviour, unlike the behaviorists’ 
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position (stimulus – behaviour). By introducing this he “let a human 
rise” beyond the limits of pure rational and adaptive existence. 

According to D.N. Uznadze, the attitude can act not only  
as a true cause, but also as a goal: what will happen in the future is 
inherent in the attitude. These words of the well-known scientist em-
phasize the importance of the attitude in human life.  

The consideration of D.N. Uznadze’s works helps us understand 
that difficulties which occur in the course of various kinds of activity 
can help a person concentrate on the “centre of the difficulty”  
and consciously focus on realizing this difficulty. “Consequently, the 
way the person will act in this or that situation is given in the attitude 
originally… the attitude can act not only as a true cause, but also  
as a goal: what will happen in the future is inherent in the attitude like 
in the goal”,  – D.N. Uznadze underlined (Uznzdze, 2004, p.74).  

The level of understanding the current situation (rather compli-
cated, demanding certain efforts) was referred to by the researcher  
as the act of objectivation connected with the will of the person.  
The present acts of objectivation, volitional overcoming of difficulties 
are connected with each other, i.e. the ability of objectivation, will 
which is so much needed in overcoming of difficulties in any activity 
are necessary for the “adjustment” of the personality to the reflection 
of the problems and the motivation for their overcoming. Thus,  
D.N. Uznadze considered the notion of “attitude” in mutual connec-
tion with such notions as “need”, “motivation”, “will”. It helps  
us view the notion of “attitude” as the result of volitional effort of the 
Third Age person that is necessary for the satisfaction of his or her 
need to communicate, to study, to interact with people of different 
generations. 

Meaning attitudes which are formed in the course of human ac-
tivity, in deeds and actions, change alongside with changes in the 
person’s destiny (Pogoreltseva, 2011).  According to the Russian 
scholar L.N. Kulikova, the self-development attitude facilitates the 
“the development of personality completeness; is a means of self-
building of a person according to the activity tasks and life goals, 
social rooting; provides a therapeutic influence due to the purposive 
regulation and concentration on self-development in the framework  
of the person’s activity; actualizes the system of values, the extension 
of value attitudes of the person; enhances the reflection of the per-
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son’s relationship with other people, the human natural collective-
ness” (Kulikova, 1997, p.44-45).  

Let us define our own approach to the notion of “the formation 
of self-development attitude in Third Age people” – this is the “ad-
justment” (D.N. Uznadze) (Д.Н. Узнадзе) of the personality to the 
reflection on the problems as well as to the necessity of positive moti-
vation in order to overcome the appearing problems and “walk”  
the way towards one’s “better self” (Rubinstein, 1991). 

 
Logical Grounds of the Third Age People Social and Pedagogical 
Support  

 
In order to implement social and pedagogical support  

of the Third Age people efficiently on the basis of the revealed social 
and pedagogical conditions we find it important to build up the logical 
grounds of such support:   

• at the first stage which was named “immersion in education-
al reality” the following events take place: Third Age people 
familiarize themselves with the educational services offered 
by the University, get acquainted with the teachers, watch 
video films about the work of the “Third Age University”  
or “Folk University” and other social projects, familiarize 
themselves with the results and products of the graduates’ 
activity and their reviews of the work of the University. 
Thus, a value attitude is gradually formed in them, such as  
“I need this University”, “I need this education”;  

• at the second stage of activity which we call “immersion  
in such image of oneself as ‘I am a student’, ‘But I am  
a teacher as well’ and the most important ‘I am an interest-
ing and useful for society person’ ”.  Our pensioners are in-
volved in educational and socially significant activity (they 
go hiking, visit museums, exhibitions, go to the theatres, or-
ganize topical parties with the participation of young people, 
take part in different contests and competitions, take care  
of those who desperately need their support and assistance, 
for example, disabled people), thus the following value atti-
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tude is gradually formed in the Third Age people: “Oh! 
There is still much what I can do!”;  

• at the third stage which is called the stage of “the meaning of 
full and happy life” the aged people long for active change 
in their life activity, positive intergenerational interaction, 
due to which the next value attitude is formed: “I want  
to live, the live a joyful life and be of use for the society!”. 

We have expressed our opinion about the essence and content  
of the Third Age people social and pedagogical support as an urgent 
need of the modern society which will result in intergenerational mutual 
understanding, mutual respect and support. 
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Vybraná specifika institucionálního vzdělávání seniorů 
a charakteristika účastníků tohoto vzdělávání 

 
 

Abstrakt: 
Jednu z možností, jak aktivně strávit čas v seniorském věku, nabízí 
instituce věnující se edukaci těchto osob. Aktivizace prostřednictvím 
institucionálního vzdělávání přináší svým účastníkům mnohá pozitiva. 
V tomto textu budou na základě teoretických východisek představeny 
dílčí výsledky výzkumu, jehož respondenty byli senioři navštěvující 
Univerzitu třetího věku při Univerzitě Palackého  
v Olomouci. Jedním z cílů sdělení je na základě realizovaného 
výzkumného šetření vyvodit charakteristiku účastníků vzdělávání  
na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci  
a popsat vybraná specifika související s účastí osob seniorského věku 
na výuce. 
 
Słowa kluczowe: univerzita třetího věku, vzdělávání seniorů, senior, 
účastník seniorského vzdělávání 
 
Abstract: 
Some options for spending active time at a more advanced age  
are offered by institutions focusing on the education of such people. 
Becoming active by means of institutionalized education brings about 
many benefits for the participants. Through theoretical bases this text 
introduced partial results of the research, the respondents of which 
were seniors attending the University of the Third Age at Palacký 
University in Olomouc. The goal of the text is to deduce the character-
istics of the participants in education at the University of the Third 
Age at Palacký University in Olomouc by means of research,  
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and to describe selected aspects relating to participation by seniors  
in the courses. 

Key words: University of the Third Age, education for seniors, senior, 
participant in senior education 
 

*** 
 

 
Úvod 
 

Lidé, kteří odchází z pracovní sféry do starobního důchodu, 
ztratí svou profesní roli, což jim signalizuje přechod ze středního věku 
do stáří. Ztrátou profese mohou přijít také o sociální kontakty, 
dokonce se mohou dostat do sociální izolace (Vágnerová, 2007,  
s. 355-356). Senioři se ale nadále mohou aktivizovat například 
prostřednictvím účasti v různých institucích zaměřených  
na vzdělávání. Následující sdělení se zaměřuje na vybrané aspekty 
vzdělávání seniorů na univerzitách třetího věku. Uvedené poznatky  
by mohli využít jak realizátoři vzdělávacích akcí pro seniory, tak také 
samotní lektoři seniorů. 

V rámci teoretických východisek zde v kontextu kvality života 
v seniorském věku uvedeme určitá specifika seniorského vzdělávání, 
včetně motivace k účasti na dalším vzdělávání. Představíme dílčí 
výsledky výzkumu, jehož respondenty byli právě účastníci uvedeného 
typu vzdělávání, přičemž budeme prezentovat pouze určité výsledky 
výzkumu v kontextu tematického zaměření této monografie. 
Konkrétně tak bude stanovena charakteristika účastníků seniorského 
vzdělávání a budou zmíněna vybraná specifika seniorského 
vzdělávání. 

 
Kvalita života v seniorském věku 

 
V seniorském věku dochází k mnoha změnám, které mohou 

působit negativně v rámci kvality života starších osob. Velký 
psychologický slovník stanovuje kvalitu života ve třech významech, 
jimiž jsou: „1. vyjádření pocitu životního štěstí; ke znakům patří 
soběstačnost, pohyblivost, míra seberealizace a duševní harmonie, 
2. v sociologii jde o pocity a životní úroveň speciálních skupin, jako 
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jsou staří lidé, příslušníci etnických a jiných minorit, 3. v lékařství:  
na jaké úrovni a s jakým omezením žijí lidé s chronickými chorobami, 
jako je bronchiální astma, Parkinsonova nemoc, kardiovaskulární 
a geriatrické choroby a mnohé jiné, čili hledisko omezení svobody; 
kvalitu života, především ve stáří, zvyšují plánované tělesné a duševní 
činnosti, aktivní životní styl“ (Hartl, Hartlová, 2010, s. 277).  

V seniorském věku je tak nutné udržet si fyzickou a psychickou 
kondici a aktivní životní styl. Jednou z možností, jak se dále 
plnohodnotně a smysluplně aktivizovat, nabízí instituce věnující  
se edukaci seniorů, mezi něž bezvýhradně patří univerzity třetího 
věku. 

 
Vzdělávání v seniorském věku a jeho specifika 

 
„Cílem a smyslem edukace seniorů je zejména kultivace života 

a jeho obohacování, pochopení vývojových úkolů seniorského věku  
a usnadnění adaptace na změněný způsob života, udržování tělesné 
a duševní aktivity, pomoc při orientaci v dnešním rychle se měnícím 
světě“ (Petřková, Čornaničová, 2004, s. 64). V současnosti dochází 
k mnoha změnám (technickým, technologickým apod.), kterým je 
nutné se neustále přizpůsobovat. K této problematice se vyjadřují také 
Sak a Kolesárová, kteří uvádí, že v nynější době dochází 
k technologickému rozvoji, ke komputerizaci společnosti, k využívání 
informačních technologií v tradičních i nových aktivitách 
a v oblastech lidské činnosti. Výsledkem je posun od industriální 
k informační společnosti (Sak, Kolesárová, 2012, s. 116). K tomu, aby 
také senioři byli schopni zvládat požadavky současné doby, je 
přínosné dále se vzdělávat. 

U seniorské edukace je podstatné, stejně jako u edukace jiných 
věkových skupin, samotné učivo – obsah vzdělávání. K tomu 
Petřková a Čornaničová uvádějí, že obsah vzdělávání „je významným 
prvkem každé edukace, tedy i seniorské. Tvorba obsahu vzdělávání 
není jednoduchá; obsah nemůže být stanoven nahodile, ale musí být 
podřízen edukačním cílům. Má také odpovídat edukačním záměrům 
a respektovat potřeby starších lidí. Senioři dávají přednost těm 
obsahovým zaměřením, které odpovídají jejich zájmům (např. právní 
otázky, zdravotní problematika, správná výživa), nebo těm, které  
se shodují s jejich studijními, umělecko-tvořivými a jinými zájmy  
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a touhami z mládí“ (Petřková, Čornaničová, 2004, s. 65). Ovšem 
edukace v seniorském věku by „měla vytvářet podmínky jednak pro 
udržení funkčně gramotnostních dovedností, jednak např. pro získání 
základů tzv. počítačové gramotnosti“ (Petřková, Čornaničová, 2004,  
s. 52). 

Vzdělávání seniorů je tak ve srovnání se vzděláváním lidí 
jiných věkových skupin velmi odlišné. Rozdílností vzdělávání dětí 
a dospělých se zabýval mimo jiné Knowles. Dle něj dochází 
v dospělosti k přesunu od závislé osobnosti k self-directed osobnosti, 
neboli k člověku, který je řízen a určován sám sebou. Kurikulum 
u dětí sleduje logiku věci a poznání, kdežto kurikulum u dospělých 
hledá praktická východiska. Děti se tak učí na didaktických 
předmětech a z důvodu splnění zkoušky či získání certifikátu, zatímco 
dospělý člověk se učí mnohdy ze zkušenosti za účelem řešení 
vlastních problémů. Rozdíl je možné shledat také v motivaci – 
v nižším věku vychází zvnějšku, kdežto u dospělých osob se jedná 
především o vnitřní motivaci (Knowles, 1980, s. 43-44). 

 
Motivace seniorů k účasti na dalším vzdělávání 

 
Vzhledem k zaměření našeho výzkumu (viz níže) stručně 

popíšeme motivaci seniorů k dalšímu vzdělávání. „Motivace je vnitřní 
síla odpovědná za zahájení, usměrňování, udržování a energizaci 
zacíleného chování; motivační síla vzniká působením vnější i vnitřní 
stimulace a její kognitivní interpretace; stimulace mohou být a) 
fyziologické: např. hlad, žízeň, sebezáchova, nebo b) psychologické: 
např. touha uspět, potřeba někam patřit“ (Hartl, Hartlová, 2010, 
s. 320). 

Motivace starších osob k účasti na edukačních aktivitách 
vychází většinou ze čtyř potřeb a motivů. První jsou kognitivní 
potřeby a zájmy zahrnující potřebu rozšířit, doplnit nebo prohloubit si 
stávající poznatky nebo získat nové znalosti, jedná se také o potřebu 
orientovat se v současném společenském dění apod. Další jsou 
sociální potřeby, které zahrnují potřebu kontaktu s dalšími lidmi, 
čímž může docházet k překonání pocitu samoty. Třetím motivem je 
potřeba aktivity, produktivnosti, smysluplné činnosti a potřeba být 
užitečný. Poslední je potřeba kompenzace nedostatků týkajících se 
jak sféry intelektuální, tak emocionální (Petřková, Čornaničová, 2004, 
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s. 68). Tyto kategorie potřeb v podstatě potvrzují i slova Šeráka (2009, 
s. 193-194): „Motivy starších spoluobčanů při dalším vzdělávání jsou 
různorodé, např. udržení psychické a sociální aktivity, snížení pocitu 
osamocení, sociální integrace, udržování soběstačnosti, naplnění 
osobních zájmů či uskutečnění toho, co lidé nestihli v dobách své 
ekonomické aktivity. Dominantním faktorem je především snaha 
věnovat se oboru, o který jedinec projevoval zájem již v minulosti, ale 
vývoj jeho životní dráhy mu z nejrůznějších důvodů neumožnil  
se tomuto tématu intenzivněji věnovat.“ 

 
Působení univerzit třetího věku 

 
Existuje široká škála různých institucí, které se věnují edukaci 

seniorů, jako např. univerzity třetího věku, akademie třetího věku, 
různé kluby pro seniory apod. (Šerák, 2009, s. 196). V kontextu 
našeho výzkumu (viz níže) se zaměříme na univerzity třetího věku. 

První univerzitu třetího věku založil v roce 1973 profesor Pierre 
Vellas v Toulouse. Výuka na univerzitách třetího věku zahrnuje 
širokou nabídku vzdělávacích akcí pořádaných vysokými školami 
a jejich fakultami. Největší zájem je o vzdělávání zaměřené  
na medicínu, psychologii, dějiny umění a práci s výpočetní technikou. 
Charakter univerzit třetího věku je tedy převážně zájmový, účastníci 
tak mohou smysluplně strávit svůj volný čas, získat nové vědomosti 
a zkušenosti, navíc se mohou seznámit s dalšími lidmi a navázat tak 
nová přátelství. Mezi nedostatky univerzit třetího věku se řadí 
například relativně malá kapacita vzdělávacích akcí a zhoršená 
dostupnost pro zájemce z menších obcí (Šerák, 2009, s. 196-198). 

Zaměřme se nyní alespoň krátce na Univerzitu třetího věku při 
Univerzitě Palackého v Olomouci, která vznikla již v roce 1986 jako 
první v tehdejším Československu (Špatenková, 2011, s. 72). 
„Univerzita třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci  
se během uplynulých let stala významnou vzdělávací institucí pro 
seniory. Vydobyla si své pevné postavení nejen v České republice, ale 
i na mezinárodní úrovni. Je členem Asociace univerzit třetího věku 
ČR (AU3V), má své zastoupení v Evropské asociaci starších studentů 
(EFOS) i v celosvětové Asociaci univerzit třetího věku (AIUTA)“ 
(Špatenková, 2010, s. 5). 



 94 

Na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Palackého 
v Olomouci se vzdělávání realizuje v rámci dvoustupňového systému. 
První stupeň představuje první rok studia. V tomto ročníku probíhají 
přednášky s různorodou tematikou, takže vstupní ročník se tak stává 
všeobecným úvodem do studia. Druhý stupeň (2. a 3. ročník) je již 
tematicky jednotný, kdy účastníci navštěvují tzv. specializované běhy 
na jednotlivých fakultách Univerzity Palackého v Olomouci. Účastníci 
vzdělávání si mohou vybrat, zda jejich studium bude rigoróznější 
povahy, tedy spojené s realizací kolokvií, nebo zda budou studovat 
fakultativněji, což znamená, že se budou účastnit přednášek bez plnění 
kolokvií (Špatenková, 2011, s. 73). 

Tento typ seniorského vzdělávání neposkytuje účastníkům 
žádnou kvalifikaci ani vysokoškolské vzdělání či akademický titul. 
Jedná se pouze o zájmovou formu studia (Špatenková, 2010, s. 5). 

Univerzita třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci 
„svým posláním rozšiřuje možnost uspokojování vzdělávacích potřeb 
občanů třetího věku, … zpřístupňuje jim vhodnou formou nové 
poznatky, vědomosti a zkušenosti, které mohou senioři využívat pro 
svůj osobní rozvoj, jakož i ku prospěchu celé společnosti. Významnou 
roli sehrává také možnost sociálního kontaktu s podobně smýšlejícími 
a věkově blízkými lidmi, navazování nových přátelství, překonávání 
pocitu osamělosti, izolovanosti či nepotřebnosti, vědomé zpomalování 
procesu stárnutí, udržování psychické svěžesti, vhodné a kvalitní 
naplnění volného času“ (Špatenková, 2010, s. 5). 

 
Výzkumná studie na Univerzitě třetího věku při Univerzitě 
Palackého v Olomouci 

 
Autorky tohoto textu v roce 2015 realizovaly výzkumné šetření 

na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci (dále 
také jako U3V), které bylo zaměřeno na různé aspekty. V této kapitole 
budou představeny dílčí výsledky uvedeného výzkumu, které  
se vztahují k charakteristice seniorů navštěvujících zmíněnou U3V 
a k jejich motivaci k účasti na vzdělávání. Nastíněny budou také 
vzdělávací potřeby seniorů a otázka náročnosti vzdělávání na U3V. 
Uvedené údaje byly získány prostřednictvím dotazníkového šetření, 
konkrétně se jednalo o dotazník vlastní konstrukce, vytvořený za 
účelem realizace cílů zmiňovaného výzkumu. Soubor respondentů 
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tvořili senioři navštěvující U3V v prvním ročníku a senioři druhých  
a třetích ročníků různých specializovaných běhů. 

Nejprve představíme výsledky vztahující se k základní 
charakteristice respondentů. Prostřednictvím dotazníku byly zjištěny 
tyto údaje: počet mužů a žen, druh bydlení, vzdálenost bydliště  
od místa výuky, způsob dopravy na výuku, subjektivně posouzený 
zdravotní stav seniorů, jejich nejvyšší dosažené vzdělání, rodinný 
stav, zda mají potomky, příp. jejich počet, a jestli jsou náboženského 
vyznání. Tyto údaje umožňují stanovit profil typického účastníka U3V 
našeho výzkumného vzorku. Soubor zahrnoval celkem 172 
respondentů, z toho 150 žen (87,2 %) a 22 mužů (12,8 %) – viz graf 1. 
Průměrný věk respondentů byl 67 let. 

 
Graf 1. Respondenti – zastoupení pohlaví 

 
22

150

Muži
Ženy

 
Zdroj: Vlastní zpracování dat z výzkumu 
 
Většina našich respondentů (108, což tvoří 62,8 %) žije 

v domácnosti s dalším/i rodinným/i příslušníkem/ky. Zbývající senioři 
(64, tzn. 37,2%) bydlí v domácnosti sami – viz graf 2. Přitom většina 
respondentů (99,4 %) žije v bytě či domě, pouze jeden respondent 
(tzn. 0,6 %) bydlí v domově s pečovatelskou službou. 

 
Graf 2. Způsob bydlení respondentů 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dat z výzkumu 
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61 seniorů (35,5 %) bydlí do pěti kilometrů od místa výuky, 75 

(43,6 %) jich má bydliště vzdáleno 6-30 kilometrů. 30 seniorů (17,4 
%) dojíždí na výuku ze vzdálenosti 31-70 kilometrů a 6 účastníků 
vzdělávání (3,5 %) má své bydliště vzdáleno dokonce 71 a více 
kilometrů, jak dokládá graf 3. 

 
Graf 3. Vzdálenost bydliště od místa výuky U3V 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dat z výzkumu 
 
Na místo výuky tak někteří senioři dochází pěšky (17 

respondentů – 9,9 %), ostatní (155 respondentů – 90,1 %) využívají 
různých dopravních prostředků. Senioři měli v dotazníku také uvést, 
jaký typ dopravních prostředků nejčastěji využívají při cestě na výuku 
– 48 respondentů (27,9 %) používá pouze městskou hromadnou 
dopravu. 59 seniorů (34,3 %) jezdí vlakem a 17 (9,9 %) jich jezdí 
autobusem – meziměstská doprava (s možností kombinace s městskou 
hromadnou dopravou nebo s pěší chůzí). 7 seniorů (4,1 %) využívá 
k dopravě auto, ale neřídí jej a 23 seniorů (13,3 %) také jezdí autem, 
ale jsou aktivními řidiči. 1 respondent (0,6 %) uvedl, že dojíždí  
na výuku na kole. Varianty dopravy na výuku ilustruje graf  
4. 
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Graf 4. Způsob dopravy na výuku 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dat z výzkumu 
 
Prostřednictvím výzkumné studie bylo také zjišťováno, jak  

se senioři subjektivně cítí po zdravotní stránce. 87 respondentů (50,6 
%) uvedlo, že jsou zcela zdraví a netrpí žádnými chronickými 
chorobami. 68 seniorů (39,5 %) hodnotí svůj zdravotní stav kategorií 
„spíše zdravý/á“ s tím, že párkrát do roka mají vážnější zdravotní 
potíže. 17 seniorů (9,9 %) uvedlo, že jsou nemocní, trpí chronickými 
chorobami a často mají vážnější zdravotní potíže. Rozložení odpovědí 
na subjektivně pociťovaný aktuální zdravotní stav dokládá následující 
graf 5. 

 
Graf 5. Zdravotní stav respondentů 
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Zdroj: Vlastní zpracování dat z výzkumu 
 
Zajímavou charakteristikou účastníků vzdělávání na U3V  

je jejich vzdělání. Senioři uváděli nejvyšší dosažené vzdělání 
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následovně: 3 senioři (1,7 %) mají základní vzdělání, 15 (8,7 %) má 
střední odborné vzdělání s výučním listem, 10 (5,8 %) má střední 
nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu. 109 
seniorů, tedy nejvíce z dotázaných (63,4 %), má nějaký typ vzdělání 
zakončeného maturitní zkouškou (buď úplné střední všeobecné 
vzdělání, úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou nebo 
úplné střední odborné vzdělání s maturitou – bez vyučení). 8 seniorů 
(4,7 %) absolvovalo vyšší odborné vzdělání a 27 respondentů (15,7 
%) dosáhlo vysokoškolského vzdělání. Přehled nejvyššího dosaženého 
vzdělání respondentů ilustruje graf 6. 

 
Graf 6. Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů 
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Zdroj: Vlastní zpracování dat z výzkumu 
 
V rámci výzkumného šetření měli senioři konkrétněji uvést, 

jaká povolání vykonávali. Povolání byla rozdělena do několika 
oblastí. Někteří senioři uváděli i více činností, kterými se v průběhu 
života zabývali, ale tyto se vždy vztahovaly k jedné určité oblasti.  
46 seniorů (26,7 %) uvedlo, že v rámci svého života vykonávali 
administrativní práce, jako např. sekretářka, úředník/úřednice, 
zaměstnanec/kyně státní správy apod. 35 respondentů (20,3 %) 
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pracovalo v oblasti obchodně-ekonomické (ekonom/ka, účetní, 
inspektor/ka, právní vymahač/ka apod.). 19 seniorů (11,1 %) bylo 
zaměstnáno ve zdravotnictví (veterinář/ka, zdravotní sestra, zdravotní 
laborant/ka, farmaceutický/á asistent/ka). 18 respondentů (10,5 %)  
ve svém životě pracovalo ve školství (učitel/ka, ředitel/ka školy 
apod.). 28 seniorů (16,3 %) mělo povolání technicky zaměřené 
(technik, projektant/ka, programátor/ka apod.). Oblasti služeb  
se věnovalo 16 respondentů (9,3 %), dělnickým a uklízecím pracím  
6 seniorů (3,5 %). A poslední oblast zahrnovala další povolání – PR 
pracovník, fotograf, oděvní návrhářka a tkadlena – celkem 4 senioři 
(2,3 %). Souhrnný přehled podává následující graf 7. 

 
Graf 7. Předchozí povolání respondentů 
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Zdroj: Vlastní zpracování dat z výzkumu 
 
Mezi respondenty bylo 8 seniorů (4,7 %) svobodných, 96 (55,8 

%) jich bylo ženatých / vdané, 31 (18,0 %) rozvedených  
a 37 dotázaných (21,5 %) jsou vdovci / vdovy (viz graf 8). 

 
 
 



 100 

Graf 8. Rodinný stav respondentů 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dat z výzkumu 
 
Většina respondentů – 159 (92,4 %) uvedla, že má potomky, 

z toho 27 seniorů (15,7 %) má jednoho potomka, 112 respondentů 
(65,1 %) má dva, 17 (9,9 %) má tři a 3 senioři (1,7 %) mají čtyři. Jak 
z uvedených dat vyplývá, tak 13 respondentů (7,6 %) je bezdětných 
(viz graf 9). 

 
Graf 9. Počet potomků, které mají respondenti 
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Zdroj: Vlastní zpracování dat z výzkumu 
 
Ve výzkumu bylo zjištěno, že 88 respondentů (51,2 %)  

je náboženského vyznání a 84 (48,8 %) je bez náboženského vyznání 
(viz graf 10). 
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Graf 10. Náboženské vyznání respondentů 
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Zdroj: Vlastní zpracování dat z výzkumu 
 
Pokusme se nyní stanovit profil typického účastníka našeho 

výzkumného vzorku. Mezi respondenty se nejvíce objevovaly ženy 
(87,2 %). Nejčastěji senioři odpovídali, že vzdálenost jejich bydliště  
od místa výuky je 6-30 kilometrů (43,6 % respondentů) a dopravují  
se na místo konání výuky prostřednictvím vlaku (34,3%). Většina 
respondentů žije v domě nebo bytě (nikoliv v domě s pečovatelskou 
službou či domově pro seniory) (99,4 % respondentů).  
50,6 % respondentů je zcela zdravých, netrpí žádnými chronickými 
nemocemi. Nejvíce dotázaných seniorů ukončilo své vzdělání 
maturitní zkouškou (63,4 %). Senioři vykonávali v průběhu života 
různá povolání, přičemž největší četnost byla zaznamenána  
u administrativních prací (26,7 %). Většina seniorů (55,8 %) žije 
v manželském svazku a má jednoho nebo více potomků (92,4 %). 
Vyznání nehraje v daném kontextu roli, přičemž počet seniorů 
s náboženským vyznáním (51,2 %) byl téměř shodný s počtem seniorů 
bez náboženského vyznání (48,8 %). 

Výzkum byl také zaměřen na určité aspekty související 
s participací seniorů na U3V. V přehledu představíme vybrané 
poznatky vztahující se k motivaci seniorů k účasti na vzdělávání. 

V rámci motivace ke vzdělávání mohli senioři vybrat více 
možností odpovědí, proto zde uvedeme pouze absolutní četnosti. Jako 
nejčastější odpověď, kterou zmínilo celkem 152 respondentů, byla 
touha po získání nových informací a poznatků, rozšíření si vědomostí. 
Následovala potřeba pravidelné duševní aktivity (96 respondentů). 74 
seniorů uvedlo, že se chtělo zúčastnit U3V z důvodu získání nových 
kontaktů a seznámení se s novými lidmi. 72 respondentů pociťovalo 
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potřebu osobnostního rozvoje a 51 účastníků U3V si chtělo 
prostřednictvím vzdělávání vynahradit skutečnost, že neměli 
příležitost studovat v mládí. 45 respondentů hledalo nový smysl života 
a 43 jich chtělo studovat obor, který je vždy zajímal. 29 seniorů mělo 
potřebu vyplnit svůj volný čas prostřednictvím účasti na U3V.  
20 respondentů se výuky zúčastnilo, protože tuto instituci 
navštěvovala osoba z jejich blízkého okolí. 7 seniorů se začalo 
účastnit výuky, protože chtěli udělat radost svým příbuzným a jeden 
respondent uvedl, že se zúčastnil, aby udělal radost sám sobě. 
Z uvedených dat je zřejmé, že senioři ve velké míře využili možnosti 
více odpovědí, což svědčí o několika motivačních faktorech, které  
u seniorů dominovaly při rozhodování o účasti na vzdělávání na U3V. 
Výsledky našeho výzkumného šetření odpovídají údajům  
a konstatováním Petřkové a Čornaničové (2004, s. 68) a Šeráka (2009, 
s. 193-194), které byly uvedeny v předchozí kapitole textu „Motivace 
seniorů k účasti na dalším vzdělávání.“ Následující graf  
č. 11 přehledně dokumentuje motivační strukturu zjištěnou u našich 
respondentů. 

 
Graf 11. Motivace seniorů k účasti na vzdělávání na U3V 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dat z výzkumu 
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Z uvedeného grafu č. 11 je zřejmé, že u seniorů se ve větší míře 

vyskytuje především poznávací potřeba (získat nové informace), 
potřeba udržení se v dobré psychické a fyzické kondici, potřeba 
sociálního kontaktu a potřeba osobnostního rozvoje. 

V rámci uspokojení poznávací potřeby se výzkum zaměřil také 
na otázku, zda účastníci U3V postrádají určitá témata či informace 
v rámci výuky na U3V. Naším cílem tak bylo identifikovat případné 
vzdělávací potřeby seniorů. V dotazníku se jednalo se o otevřenou 
otázku. Dalo se očekávat, že vzhledem k bohaté nabídce 
specializovaných běhů, budou vzdělávací potřeby seniorů většinou 
saturovány. 117 seniorů (68 %) nám zmíněnou domněnku potvrdilo – 
tito respondenti uváděli, že nabídka specializovaných běhů a celkově 
poskytnutých informací je opravdu bohatá a nic tak nepostrádají.  
55 respondentů (32 %) uvedlo, že v rámci výuky na U3V postrádají 
určité informace. Uvedená data nastiňuje také graf 12. Mezi oblastmi / 
informacemi, které účastníci vzdělávání uváděli, že postrádají,  
se objevovalo právo a prevence v podléhání klamavým reklamám, 
větší výběr cizích jazyků, malířství, sochařství a architektura, více 
psychologicky zaměřených specializovaných běhů, náboženství, 
zeměpis, literatura, větší množství různých exkurzí, ekonomie  
a finanční gramotnost, tvorba a úprava fotografií, více sociologie, 
speciální pedagogika, pedagogika, žurnalistika, mineralogie  
a geologie, grafologie a kurent, politologie, stomatologie, alternativní 
přístupy k životu, informace o vesmíru, praktické informace, 
nejnovější poznatky vědy a výzkumu a další. 
Graf 12. Přehled odpovědí respondentů, zda postrádají při výuce na 
U3V informace určitého druhu. 
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Zdroj: Vlastní zpracování dat z výzkumu 
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V kontextu náplně výuky na U3V byl výzkum také zaměřen  
na subjektivně hodnocenou míru náročnosti tohoto vzdělávání. 161 
seniorů (93,6 %) uvedlo, že výuka na U3V jim nepřipadá náročná 
a naopak 11 seniorů (6,4 %) výuku považuje za náročnou (viz graf 
13). 

 
Graf 13. Názor respondentů na náročnost výuky 
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Zdroj: Vlastní zpracování dat z výzkumu 
 
Výzkumné šetření se zaměřilo i na otázku, zda senioři 

navštěvují pouze U3V nebo zda se účastní i jiných edukačních aktivit. 
Výsledky byly následující: 137 seniorů (79,7 %) navštěvuje pouze 
U3V, 12 respondentů (7,0 %) uvedlo, že se aktivizuje  
i prostřednictvím účasti v klubech pro seniory. 19 seniorů (11 %) 
navštěvuje kromě U3V i jiné instituce zaměřené na vzdělávání, avšak 
nepatří k nim kluby pro seniory. 4 senioři (2,3 %) navštěvují jak U3V, 
tak kluby pro seniory a také i jiné instituce věnující se vzdělávání. 
Rozložení odpovědí dokumentuje graf 14. 

Z výsledků je zřejmé, že respondenti U3V preferují účast pouze 
na tomto typu vzdělávání. Z obecného hlediska je koncept univerzit 
třetího věku a jiných vzdělávacích akcí velmi odlišný. Jak uvádí 
Šerák, tak univerzity třetího věku na rozdíl od většiny ostatních  
zájmově vzdělávacích aktivit nabízí nejvyšší možnou, 
vysokoškolskou, úroveň přednášek (Šerák, 2009, s. 196), což může 
mít svou roli při výběru typu vzdělávací aktivity. 
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Graf 14. Účast respondentů na U3V, v klubech pro seniory  
a v dalších institucích 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dat z výzkumu 
 
Srovnatelný výzkum, který byl zaměřen na univerzity třetího 

věku, realizovala také mezinárodní organizace AIUTA (Association 
Internationale des Universités du Troisième Ȃge). Dokument byl 
zveřejněn v roce 2006 na kongresu AIUTA a představuje výsledky 
dotazníku, který vyplnilo 2200 respondentů z celého světa. Mezi 
účastníky bylo 73,5 % žen a 26,5 % mužů. Žijících samostatně bylo 
39 % respondentů, s partnerem nebo rodinou 61 %. Jeden až tři roky 
se na U3V vzdělávalo 39 % účastníků, 4-6 let – 22 %, 7-10 let – 15%, 
11-15 let – 9 %, 16-20 let – 5 %, více než 20 let – 3 %, otázku 
nezodpovědělo – 7 %. Vědní obory studovalo 52 % respondentů, 
umělecké kurzy navštěvovalo 25 % a kurzy rehabilitační a sportovní 
23 %. Jako nejčastější hlavní důvod studia respondenti uvedli 
přátelství nebo alespoň možnost kontaktu s ostatními studujícími.  
U dalších respondentů bylo motivem k účasti na U3V získání nových 
poznatků. Někteří zmiňovali, že berou účast na U3V jako kulturní 
akci, pro jiné vzdělávání na U3V znamená dobré využití času  
a na výuce se prostě „cítí dobře“ (Adamec, Kryštof, Šolc, 2011, s. 15-
16). 

Výsledky výzkumu AIUTA tak můžeme porovnat v některých 
oblastech s výsledky našeho výzkumu. Vidíme, že častěji se výuky na 
U3V účastní ženy než muži (AIUTA: 73,5 % žen, náš výzkum: 
87,2 % žen). Obdobné procento respondentů obou výzkumů žije 
v domácnosti samo (AIUTA: 39 %, náš výzkum: 37,2 %). V rámci 
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motivace byly zmiňovány shodné motivy, jako je motiv přátelství 
a navázání nových sociálních kontaktů, získání nových informací 
a možnost dobrého využití volného času. Poznávací a sociální potřeba 
je tak v tomto kontextu dominantní. 

 
 
 

Závěr 
 

Seniorské vzdělávání je v mnoha ohledech velmi specifické. 
Vzděláváním v seniorském věku je možné udržet kvalitu života těchto 
osob. „I ve starším věku je nejdůležitějším kritériem kvality života 
různorodost potřeb a možnost jejich uspokojování, ať už jde o potřeby 
základní nebo o potřeby vyšší, k nimž bezesporu patří potřeby 
edukační“ (Petřková, Čornaničová, 2004, s. 9). 

V textu byly mimo jiné uvedeny také dílčí výsledky výzkumu, 
který byl realizován na Univerzitě třetího věku při Univerzitě 
Palackého v Olomouci. Stanovena zde byla charakteristika účastníků 
seniorského vzdělávání, zahrnující počet mužů a žen, způsob bydlení, 
vzdálenost bydliště od místa výuky, způsob dopravy na výuku, 
zdravotní stav, nejvyšší dosažené vzdělání, rodinný stav a náboženské 
vyznání. Tyto údaje tak stanovují profil typického účastníka 
seniorského vzdělávání našeho výzkumného vzorku. 

Výzkum se také zaměřil na zjištění toho, jaké motivy vedly 
seniory k účasti na vzdělávání na U3V. Mezi odpověďmi se nejčastěji 
vyskytovala touha po získání nových informací a poznatků a rozšíření 
si vědomostí, potřeba pravidelné duševní aktivity a potřeba nových 
sociálních kontaktů. Méně často senioři zmiňovali potřebu 
osobnostního rozvoje, vynahrazení si toho, že neměli příležitost 
studovat v mládí, potřebu nalezení nového smyslu života, zájem  
o studovaný obor nebo potřebu vyplnit svůj volný čas prostřednictvím 
aktivizace na U3V. Malá část seniorů se výuky zúčastnila, protože 
tuto instituci navštěvovala osoba z jejich blízkého okolí. A jen 
zanedbatelný počet seniorů uvedl, že se účastní výuky, protože chtěli 
udělat radost svým příbuzným nebo sobě. 

Většina respondentů (68 %) považuje informace poskytované 
na U3V za dostatečné a výčet specializovaných běhů za velmi bohatý. 
Vysoké procento účastníků vzdělávání (93,6 %) nepovažuje výuku za 
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náročnou a stejně tak poměrně značný počet respondentů (79,7 %) 
kromě U3V nenavštěvuje jinou instituci věnující se edukaci. Můžeme 
tedy soudit, že námi sledovaná forma vzdělávání seniorů má nejen 
tradici, ale i aktuálně pevné místo v rámci životního stylu našich 
starších spoluobčanů, a má také nezastupitelnou roli v uspokojování 
psychických potřeb jedince. 
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 VLADIMÍRA LOVASOVÁ  
MAGDALENA EDLOVÁ  

Analýza vztahu mezi studiem na U3V a vnímáním 
smysluplnosti života 

 
 

Abstrakt: 
Článek popisuje výzkum realizovaný na FPE ZČU v Plzni, který  
se zaměřuje na sledování vztahu mezi studiem na Univerzitě třetího 
věku (U3V) a subjektivním vnímáním smysluplnosti života. Zabývá 
se otázkou, zda v oblasti chápání smyslu života existují rozdíly mezi 
seniory, kteří navštěvují U3V a seniory, a kteří se již v důchodovém 
věku systematicky a institucionálně nevzdělávají. Z metodologického 
hlediska se jedná o výzkum smíšený. 

 
Słowa kluczowe: Univerzita třetího věku, smysluplnost života, exi-
stenciální škála, senior.     
 
Abstract: 
The article describes the research performed by a team of psychologist 
at the Faculty of Education in Pilsen. Which focuses on monitoring 
the relationship between studying at the University of the Third Age 
(U3A) and the subjective perception of the meaningfulness of life.   
It deals with the question of whether in understanding the meaning  
of life, there are differences between seniors who attend U3A  
and seniors, who are not systematically and institutionally educated. 
From a methodological point of view it is a mixed research. 
 
Key words: University of the Third Age, meaningfulness of life. exis-
tential range, senior 
 

*** 
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Úvod 
 

V současné době se mnozí odborníci zabývají problematikou 
zdraví v souvislosti s kvalitou života (Marková, 2012; Kebza, 2005; 
Payne, 2005). Dříve se realizované výzkumy v této oblasti orientovaly 
spíše na respondenty v období dětství, dospívání a rané a střední 
dospělosti, (Mareš, 2006; Lukášová, 2010) ale aktuálně se vzhledem 
k demografickému vývoji začíná zvýšená pozornost obracet také ke 
kvalitě života seniorů (Přibyl, 2015; Kolibová, 2013).  
Z psychologického hlediska je kvalita života spojována pojmem osob-
ni pohoda -„well-being“. V zásadě se jedná o dlouhodobý stav,  
ve kterém je reflektována spokojenost jedince s jeho životem. Osobní 
pohoda musí být chápána a měřena prostřednictvím komponent kogni-
tivních a emočních a vyznačuje se konzistencí v různých situacích  
a stabilitou v čase (Šolcová, 2004, s. 21). Sociologický pohled 
považuje kvalitu života za „kvalitativní parametr života, životního 
stylu a životních podmínek společnosti“ (Muhlpachr, 2005, s. 162).  

Život stárnoucího člověka ovlivňuje zejména jeho zdravotní 
stav a společenský status a s ním související sociální role, jež člověk 
plní.  Odchod do důchodu mohou mnozí senioři pociťovat jako ztrátu 
sociální prestiže. Právě v těchto okamžicích jedinec často musí hledat 
nový smysl života a na jeho naplnění závisí pocit jeho životní spoko-
jenosti. Životní spokojenost seniora je na psychologické úrovni 
významně determinována dvěma faktory: potřebou být prospěšný  
a užitečný a vědomím, co po člověku zůstane. Hodnota konkrétních 
forem „sebepřesahu“ je však do značné míry závislá na předcházející 
celkové hodnotové orientaci seniora.    

 Subjektivnímu prožívání stárnutí se detailněji věnoval již exi-
stencionalista Améry (1979), který k této problematice přistupoval  
z aspektů vnímání času, sociální pozice, ekonomického, kulturního  
i filozofického. Ve srovnání s mladým člověkem, který má čas před 
sebou a pochopitelně i prostor pro  realizaci svých dispozic, stárnoucí 
člověk žije spíše minulostí, s vědomím časového omezení a veškerý 
prostor svého života uzavírá v sobě.  Člověk, který zaujímá určitý 
sociální status, prožívá negativně přeřazení na nižší sociální pozici,  
či odchod do důchodu. Subjektivně se tedy jedinec stává tím, jaká  
je jeho tržní hodnota, či jaká je ekonomická hodnota jeho majetku. 
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V tomto případě vlastně Améry na rozdíl od Froma (From, 1994) 
klade rovnítko mezi „být“ a „mít“. 

U stárnoucí osoby se projevuje stále se prohlubující nedoro-
zumění mezi ním a okolním světem, způsobené vzájemným vzda-
lováním se „znakovým systémům“. 

V  moderní době smrt a stárnutí vnímají lidé často jako něco,  
co se týká těch druhých. Ze smrti se stalo jakési tabu. Autor upozorňu-
je na rozpor mezi stále více akcentovaným „kultem mládí“ a stárnoucí 
populací. 

Jaspers (Jaspers, 2008) nazývá seniory „lidmi ze staré doby“. 
Starý člověk často novému světu nerozumí, protože svůj produktivní 
život trávil v jiných politicko-ekonomických podmínkách a často  
se staví proti všemu novému. 

Z našich psychologů se problematikou hledání smyslu života  
a sebepojetím seniorů zabývá Křivohlavý (2006), který uvádí,  
že pokud se člověk dostane do situace, v níž nemůže realizovat své 
základní životní hodnoty, dochází buď k restrukturalizaci jeho hodno-
tového řebříčku, nebo k regresi, která může vyústit až v suicidální 
jednání. Typickým příkladem může být odchod do důchodu, zvláště 
pro člověka, pro kterého byla práce apriorní hodnotou. 

Peck (Peck, 1993) v této souvislosti identifikoval základní in-
trapsychické konflikty stárnoucích osobností: diferenciaci ega versus 
lpění na pracovním zařazení, transcedenci těla versus zabývání  
se tělem a transcedenci ega versus zabývání se egem. Starší lidé  
se ve větší míře obávají okamžiku ukončení zaměstnání a s tím spo-
jené sociální degradace. Mnoho lidí si vytvořilo svůj sociální status 
prostřednictvím své profese. Jakmile odejdou do důchodu, či ztratí 
významnou pozici v pracovním zařazení, tento status klesá. Pro sebe-
pojetí člověka je profesní role velmi důležitá, neboť pracovní úspěch 
významně potvrzuje jeho hodnotu. Pro většinu lidí také stárnutí zna-
mená zhoršování zdraví a tělesné kondice. Člověk, který považuje 
fyzickou zdatnost a tělesnou atraktivitu za významný faktor své pre-
stiže, se cítí méněcenným. Spokojenost starého člověka znamená 
schopnost překonávat tělesné obtíže, umět se povznést nad známky 
menší tělesné atraktivity a nižší fyzické kondice nebo nacházet 
potěšení v aktivitách, při nichž je tělesný výkon poměrně be-
zvýznamný.  
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Konflikt transcedence ega versus zabývání se egem spočívá  
ve vyrovnání se člověka s faktem, že dříve nebo později nevyhnutelně 
zemře. Člověk může zmíněný konflikt vyřešit tzv. přesahem,  
tj. pečováním a zájmem o ty, kteří po něm zůstanou. Přesah může mít 
pochopitelně i duchovní, či přímo náboženskou dimenzi. Základem 
životní spokojenosti starého člověka je vysoká sebeúcta za to,  
co v předcházejícím životě dokázal, a co ještě v současnosti zvládne.  

 Základní předpoklady sebepojetí seniorů formuluje velmi 
výstižně Satirová (Satirová, 1994, s. 314): „V pozdních letech je vel-
kým úkolem dělat to, o čem víme, že slouží našemu zdraví. Když 
budu starší, budu zdravý. Budu moudřejší, jelikož budu mít čas  
a zájem, budu stimulovat svou radost ze života. Budu experimentovat 
s novými věcmi. Budu schopen cítit se dobře i sám. Když budu chtít, 
budu udržovat kontakt s ostatními lidmi. Budu fyzicky aktivní, mé 
tělo bude pružné a pěkné, má mysl bude otevřená všemu novému. 
Budu kolem sebe šířit radost a životní spokojenost. V každém období 
svého života se můžeme učit milovat sebe, mít vysokou sebeúctu, 
rozvíjet uspokojivé vztahy, dělat takové činnosti, které nás obohacují, 
a vážit si života a vesmíru.“ V našem výzkumu se zabýváme seniory, 
kteří navštěvují Univerzitu třetího věku. To znamená těmi seniory, 
kteří usilují o to, aby byli ještě moudřejší, kteří se nebojí experi-
mentovat s novými věcmi, kteří udržují kontakt s ostatními lidmi, kteří 
jsou aktivní a dělají činnost, která je obohacuje. Zajímalo nás, jakým 
způsobem jim studium pomáhá v naplnění smyslu existence. 

 
      Teoretickávýchodiska 
 

Smysl života je prostředkem k životní spokojenosti, vyrov-
nanosti a duševního zdraví (Yalom, 2006). Podle Maslowa je dokonce 
hledání smyslu a smysluplnosti života primárním motivem lidského 
chování (Maslow, 2014).  Člověk má potřebu hledání smyslu. Tato 
potřeba může být, stejně tak jako jiné potřeby, uspokojena nebo 
neuspokojena.  Lidé, kterým naplnění této potřeby chybí, jsou 
pronásledováni životní prázdnotou. Frankl (1994) používá pojem 
„existenční vakuum“. Smysluplnost života je však velice obtížné defi-
novat, přesto se o to mnozí autoři pokoušeli. Smysluplnost života  
je vlastně výrazem hodnoty, kterou přisuzujeme událostem  
a běhu života, i významu, který přiřazujeme vlastní existenci. Onen 
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„výraz hodnoty“ výstižně pojmenoval již Carl Gustav Jung:  
„To nejmenší, co má smysl, má vždycky větší životní hodnotu než to, 
co smysl postrádá“ (Jung, 1995, s. 213).  Pro někoho je cesta 
k nalezení smyslu a smysluplnému životu snadná, pro jiné lidi může 
znamenat dlouhé pátrání a putování. O tom, jak uskutečňuje a naplňu-
je vlastní existenci, může nakonec soudit pouze člověk sám, neboť 
existence je již ze své definice neobjektivizovatelnou veličinou.   

Längle (2002) přesto vymezil pět základních kroků vedoucích 
ke smyslu.  

• Neuzavírat se do ústraní, ale otevřít se životu. 
• Otevřít oči, uši i srdce a vidět, co se kolem děje. 
• Slyšet, vidět i chápat výzvy, které ze světa k nám doléhají. 
• Správně výzvy interpretovat a s přihlédnutím k vlastním 

možnostem se rozhodnout. 
• Uskutečnit, realizovat svá rozhodnutí. 
Pokud chceme dosáhnout nějaké změny, je vždy třeba něco 

udělat a v případě vnímání smysluplnosti to platí dvojnásob. Existence 
totiž znamená aktivitu a být znamená konat. 

Současné výzkumy na smysl života pohlížejí jako na jev či pro-
blém sociální, duchovní, či intrapsychický, přičemž se zaměřují  
na různé sociální skupiny. Jedná se o odlišné věkové kategorie nebo  
o jedince se specifickou životní zkušeností. Pro příklad několik z nich 
uvedeme: Např.: „Výzkum složek podílejících se na vnímání smyslu-
plnosti života“ (King, Napa, 1998), „Výzkum vztahu mezi pozitivními 
emocemi a smyslem života“ (King et al., 2006), „Souvislost životní 
smysluplnosti s kladným a záporným citovým laděním respondentů“ 
(Balcar, 1995b) „Životní smysluplnost a emocionalita“ (Sobková, 
Tavel, 2010), „Stáří a víra“ (Láníčková, 2012), „Jak se daří institucio-
nalizovaným seniorům naplňovat smysl života“ (Sigmundová, 2010), 
„Aspekty smyslu života u lidí po prodělaném onkologickém onemoc-
nění“ (Břízová, 2008), „Vývoj smysluplnosti života klientů v terapeu-
tické komunitě pro drogově závislé“ (Bolek, 2007). 
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Cíl a design výzkumu  
 

Výzkum usiloval o zasazení studijní aktivity do kontextu lidské 
existencionality. Jeho cílem bylo postihnout vzájemný vztah mezi 
institucionalizovaným studiem v seniorském věku a vnímáním smys-
luplnosti života. Konrétně to znamenalo:  

• zjistit, do jaké míry studium na Univerzitě třetího věku 
souvisí s vnímáním smysluplnosti života,  

• zmapovat účastníky uvědomované přínosy studia  
na Univerzitě třetího věku k naplnění smyslu.  

Z důvodu naplnění obou z uvedených cílů design výzkumu ob-
sahoval dvě části.  

1. část výzkumného šetření postihovala první z uvedených cílů 
a z metodologického hlediska byla uchopena kvantitativně.  

Hypotéza č. 1: Respondenti, kteří studují na Univerzitě třetího 
věku, budou vykazovat vyšší hodnoty v Existenciální škále. 

Hypotéza č. 2: Respondenti, kteří se institucionálně 
nevzdělávají, budou vykazovat nižší hodnoty v Existenciální škále. 

Jako metoda sběru dat byl použit standardizovaný nástroj „Exi-
stenciální škála“ (ESK), který přeložil a pro české podmínky upravil 
Karel Balcar (2001). Data byla vyhodnocována standardizovaným 
postupem dle manuálu metody. Výsledky byly matematicky popisně  
i statisticky zpracovávány a interpretovány. Použit byl dvouvýběrový  
t - test při shodném nebo různém rozptylu. 

Druhou část výzkumného šetření jsme pojali jako kvalitativní 
mapování zkušeností frekventantů Univerzity třetího věku (narativní 
analýza), přičemž jsme usilovali o naplnění druhého z uvedených cílů. 
Jako nástroj sběru dat jsme aplikovali polostandardizovaný rozhovor. 
V rámci rozhovoru jsme v zájmu dostatečného datového naplnění 
používali pouze otevřené otázky. Dotázaným byl nejdříve sdělen 
výzkumný cíl šetření a úvodní otázka byla formulována jako otázka  
„o něčem“: „Co si o tom myslíte?“ apod.  Rozhovor byl se souhlasem 
dotazovaných nahrávám na diktafon a následně pořízena jeho 
doslovná deskripce. Psaný text jsme vyhodnocovali dle metodiky 
„Grounded theory“ (Švaříček, Šeďová, 2007), tzn. trojím způsobem 
kódován a dále jsme jej restrukturalizovali tak, aby byly vztahy mezi 
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jednotlivými obsahovými kategoriemi dostatečně názorné a mohly být 
relačně formulovány.    

 
Vzorek respondentů 

Do výzkumu bylo zahrnuto celkem 102 frekventantů Univerzity 
třetího věku, kteří tvořili experimentální skupinu.  Do kontrolní 
skupiny bylo zařazeno 83 jedinců obdobné věkové kategorie, kteří  
se žádnému institucionálnímu vzdělávání nevěnují. Obě skupiny 
budeme ještě blíže charakterizovat dle pohlaví, věku a ekonomické 
produktivity. 
 
Charakteristika experimentální skupiny  

V experimentální skupině se nacházelo 31 mužů a 71 žen. 21 
osob bylo ve věku do 60 let, kategorii 60-69 let naplnilo 53 osob a 28 
bylo 70 či více let.  27 jedinců dosud pracuje v zaměstnaneckém 
poměru, 75 dotázaných je v důchodu. Do kategorie „důchod“ řadíme 
jak důchody starobní tak invalidní.  
 
Charakteristika srovnávací (kontrolní) skupiny 

Kontrolní skupinu tvořilo 35 mužů a 48 žen. 21 osob bylo  
ve věku do 60 let, 39 osob se věkově pohybovalo v rozmezí 60-69 let 
a 23 jedincům bylo 70 či více let.  31 respondentů pracuje 
v zaměstnaneckém poměru a 52 oslovených pobírá buď starobní, nebo 
invalidní důchod.  
 
Respondenti, se kterými byl proveden rozhovor 
 

Celkem byly realizovány rozhovory s 8 frekventanty U3V. Dále 
již byla tato fáze sběru dat ukončena, neboť rozhovory již nepřinášely 
nová data (Miovský, 2006).  Vzorek však byl cíleně volen. Jednalo  
se o 5 žen a 3 muže, 6 z nich bylo ve věku 60-69 let, 2 ve věku  
70 a více let. Všichni dotázaní již pobírali starobní důchod a nikde 
nepracovali. 
 
Existenciální škála  

„Existenciální škála“ (ESK) je plně standardizovaný 
sebeposuzovací dotazník, který měří tzv. ,,schopnost člověka 
k existenci“ (Balcar, 2001), postihuje subjektivní prožívání, vnímání, 
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myšlení a úsudek vzhledem k tomu, jak dobře člověk své duchovní 
schopnosti uplatňuje. ESK obsahuje celkem 46 položek s jednotně 
předepsanou šestibodovou stupnicí pro odpověď a sleduje čtyři 
základní komponenty smysluplného žití: sebeodstup (SO), sebepřesah 
(SP), svobodu (SV) a odpovědnost (OD).  

Sebeodstup (SO) vypovídá o tom, zda je jedinec schopen vy-
tvořit si vnitřní odstup od sebe samého, zda dokáže vnímat okolní svět 
nezkresleně, správně vnímat situace a uvažovat o nich. Nedostatečný 
odstup zpravidla vychází z mentálního pohlcení konflikty, trauma-
tickými zkušenostmi a spoutaností, což jedinci zkresluje reálné 
vnímání situací. Často se tito lidé nevyznají ani sami v sobě. Jedinci 
s příliš vysokým sebeodstupem zase mohou přehlížet své vlastní 
potřeby a zájmy a upřednostňují ostatní před sebou.  

Sebepřesah (SP) měří citovou přístupnost a uvolněnost člověka 
pro emoční vztah k hodnotám. Nízké hodnoty znamenají emoční pla-
chost a vztahovou chudost. Při vysokém skóru se jedinci dokáží vcítit 
do jiných a emočně se správně orientovat v situacích.  

Svoboda (SV) představuje schopnost nacházet v běžném životě 
reálné možnosti jednání, vnímat možnosti volby, jasně usuzovat  
a svobodně se rozhodovat. Nízký skór znamená slabost a nejistotu  
v rozhodování, nerozhodnost pramenící ze strachu a nedostatku ener-
gie.  

Vysoké hodnoty souvisí s averzí vůči omezování a vázanosti. 
Tito jedinci se vyhýbají závazkům a mohou se projevovat 
panovačností, souzením a kritizováním druhých.  

Odpovědnost (OD) vypovídá o schopnosti a ochotě odhodlat  
se a rozvážně se angažovat pro osobní úkoly a hodnoty s vědomím,  
že to, co člověk činí, je správné. Nízké hodnoty znamenají, že si jedi-
nec život neplánuje a prožívá ho jako nezávislý na vlastní vůli. 
Nepřijímá odpovědnost za sebe, je pasivní. Jedinci s vysokými hodno-
tami důsledně přijímají odpovědnost a autenticky jednají.  

První dvě uvedené komponenty (SO a SP) spolu tvoří faktor 
osobních předpokladů,,Personalita“ (P), druhé dvě (SV a OD) 
postihují vztah k situačním jevům ,,Existencialita“ (E). Jednotlivé 
skóry vypovídají o tom, jak je příslušná osobní či existenciální 
schopnost u člověka rozvinuta a jak ji dokáže uplatňovat.  
Pozn.: U bodového sycení P a E se však nejedná o pouhý součet 
komponent  SO, SP, SV a OD.  
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Personalita (P) odpovídá stupni rozvoje osobní stránky člověka. 
Projevuje se otevřeností vůči světu a jasným vnímáním sebe. Nízký 
skór svědčí o přílišné uzavřenosti, což může být manifestováno jako 
zabývání se jen sám sebou nebo vývojovou nezralostí. Při vysokém 
skóre vystupuje do popředí zranitelnost, někdy až přecitlivělost.   

Existencialita (E) je schopnost člověka angažovat se ve světě  
a rozhodovat se. Nízký skór značí nerozhodný a nezakotvený způsob 
života. Velmi vysoký skór odpovídá angažovanému životnímu stylu, 
při kterém si člověk za svým rozhodnutím stojí a ví, jak jednat.  

Celkové skóre (CS) měří prožívání smysluplné osobní exist-
ence. Nízké hodnoty naznačují nenaplněnou existenci. V tom případě 
je jedinec spíše uzavřený, vázaný sám na sebe, je celkově utlumený, 
což může ústit až do závažné psychické poruchy.  

Vysoké hodnoty značí existenční naplnění, při kterém je člověk 
otevřený světu, je přijímající, rozhodný, ochotný se angažovat a je  
si vědom svých povinností. 
 
Výsledky šetření  

 
Výsledky ESK 
 
Následující graf znázorňuje rozdíly mezi experimentální a kontrolní 
skupinou v jednotlivých komponentách ESK. Číselné hodnoty uvádějí 
vážené průměry za skupinu.    
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Graf č.1 : Rozdíly mezi experimentální a kontrolní skupinou 
v komponentách ESK 
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Z grafu je patrné, že mírné rozdíly mezi oběma skupinami jsou 
patrné i na úrovni dílčích komponent. Nejedná se však vždy  
o shodnou polaritu. Zatímco škály SP (Sebepřesah)  
a OD (odpovědnost) vypovídají ve prospěch experimentální skupiny, 
ve škálách SO (sebeodstup) a SV (svoboda) shledáváme mírný přesah 
skupiny kontrolní. Detailnějším pohledem na velikost rozdílů však 
zjišťujeme odlišnou intenzitu sycení. U kontrolní skupiny se u faktoru 
SO jedná o 0,83 bodové zvýšení oproti skupině experimentální  
a rozdíl u faktor SV je 2,18. Celkem hovoříme o 3 bodovém rozdílu 
váženého průměru ve prospěch skupiny kontrolní. Výsledky 
u experimentální skupiny identifikovaly celkem téměř deseti bodový 
pozitivní rozdíl váženého průměru ve vztahu ke skupině kontrolní,  
a to u škály SP (5,34) a u OD (4,51).   

Jedinci, kteří se institucionálně nevzdělávají, vykazují téměř 
neznatelný přesah schopnosti nezkresleného vnímání situací a mírně 
zvýšenou schopnost identifikace reálných možností.  

U osob studujících Univerzitu třetího věku se naopak setkáváme 
s výrazně vyšší schopností citové přístupnosti a uvolněnosti  
pro emoční vztah k hodnotám spolu s ochotou odhodlat se a angažovat 
se.  

Jinými slovy narážíme na kvalitativně nesrovnatelné 
rozhodovací vstupy. Ti, kteří především realisticky vyhodnocují,  
že Univerzita třetího věku má v systému vzdělávání specifické 
postavení, tzn., že nevede ke kvalifikačnímu růstu, že vzhledem  
ke svému věku pravděpodobně nebudou ani moci nabyté vědomosti  
a dovednosti profesně či jinak uplatňovat a že už i „to učení asi tak 
lehce nepůjde“, ti nestudují. Vedle nich však stojí jedinci, pro které je 
samotné vědění hodnotou a proto jsou ochotni tuto hodnotu naplňovat 
a něco pro ni dělat, třeba na Univerzitě třetího věku.  Pohled  
na dimenzionální rozdíly ESK nám umožní výsledky vnímat ještě 
plastičtěji. 
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Graf č.2 : Rozdíly mezi experimentální a kontrolní skupinou 
v dimenzích ESK 
 
Graf jednoznačně ukazuje, že v obou dimenzích ESK,  
tzn. P (personalita) a E (existencialita) je na tom experimentální 
skupina lépe. U frekventantů U3V se setkáváme s vyšším stupněm 
rozvoje osobní stránky jedince (o 4,48 bodu váženého průměru), 
s čímž vzdělávání jistě souvisí. Jako klíčová se však jeví vysoce pře-
sahující schopnost se angažovat a rozhodovat. Tito jedinci jsou více 
otevřenější vůči světu, dobře se rozhodují, ví, jak jednat a za svým 
rozhodnutím si stojí. Oproti srovnávané skupině jsou podstatně ak-
tivnější.  
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Graf č. 3 : Celkové rozdíly mezi experimentální a kontrolní 
skupinou v ESK 
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Grafická podoba celkového skóre znázorňuje více než třinácti bodový 
rozdíl váženého průměru mezi frekventanty U3V a kontrolní 
skupinou. U jedinců studujících U3V tím byly jednoznačně prokázány 
vyšší tendence ke smysluplnějšímu prožívání existence a došlo tím 
k potvrzení obou našich hypotéz. Otázkou ovšem zůstává, zda ti, kteří 
se systematicky věnují vzdělávání, to dělají proto, že tím pokračují  
ve svém způsobu naplňování smyslu, či zda přímo studium 
ke vnímání smysluplnosti vede.  Odpověď na tuto otázku se pokusíme 
nalézt v následující kvalitativní sondě.  
 
 

     
test T Výsledek 

CS 205,57 192,16 566,2851 923,69 2 3,28 podstatná změna 
P 103,48 99,00 108,8096 155,84 1 2,70 podstatná změna 
E 102,00 93,16 250,3019 443,25 2 3,16 podstatná změna 

SO 34,83 35,66 24,2411 34,02 1 -
1,06 

nepodstatná 
změna 

SP 68,65 63,34 55,4475 72,78 1 4,60 podstatná změna 
SV 47,32 50,00 47,7776 97,89 2 -

2,09 
podstatná změna 

OD 54,77 50,26 96,2571 140,75 1 2,87 podstatná změna 
Tabulka č.1 :Výsledky testování 
 
Výsledky narativní analizy 
 
Již samotná realizace rozhovorů poukázala na zajímavé zjištění.  
Dotázaní velice rychle své výpovědi stočili na výčet aktivit a činností, 
které provozují. Z jejich neverbálních projevů a paralingvistických 
charakteristik bylo zřejmé, že se chtějí „pochlubit“. 
Z otevřeného kódování v rámci „Grounded theory“ bylo 
vygenerováno 9 obsahů, o kterých senioři vypovídali. V zájmu 
postižení autenticity byly zachovány příklady výpovědí v původních 
formulacích. 
 
Zisky U3V 
O tom, jaké zisky studium na U3V frekventantům přináší, účastníci 
vypovídali ve čtyřech  rovinách: kognitivní, emocionální, sociální  
a uvědomované racionální. Kognitivní: „prohloubily se mé znalosti“, 
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přesah do života „vědomosti mi pomohly v životě“ ... poznává 
historii“.... Emocionální : „studuji ráda“... „bavíme se“... „obohacuje 
svojí krásou“....   
Sociální :  „prostor pro setkávání s přáteli“ ... „vzájemně  
si pomáháme“, „komunikujeme“....  
Racionální : „oddálí stárnutí“.... „výborné procvičování paměti“... 
„možnost vyzkoušet si své schopnosti“...  
 
Podmínky zisků 
Podmínky zisků účastníci členili na psychologické podmínky  
ze strany okolí a vnitřní (osobnostní). Sociální zázemí: „silným lanem 
je moje rodina“ Moje osobnost : „moje prvotní vědomosti“ 
......„potřebovala jsem psychickou podporu“ ..... „mám motivaci“ 
 
Hodnoty  
Senioři poukazovali na funkci hodnotové orientace: ....“záleží  
na životních postojích a prioritách“..... „mám lásku“ ....... „mám ráda 
hudbu a divadlo“ ........ „věřím, že to dokážu“ 
 
Postoje ke stáří 
V této kategorii jsme se setkali pouze s pozitivní polaritou a dotázaní 
tuto životní etapu vnímají jako výzvu, jako vývojový úkol: „odcho-
dem do důchodu život nekončí „........ „je třeba být aktivní“...... „po-
stavit se nemocem“ ....“prožít aktivní stáří“ 
 
Dřívější chování a činnosti  
Dotázaní vypovídali o aktivitách a činnostech, které dříve prováděli: 
„nikdy jsem nestála stranou různých činností“.... „podílela jsem se  
na kulturním životě“ ..... „moje nečinnost netrvala dlouho“  
 
Přechod do důchodu 
V této kategorii byla popisovány změny při vstupu do důchodu, a to 
buď jako charakteristika dřívějších limitů: „neměla možnost poznat  
v době, kdy jsem byla mladší“ nebo prožívání tohoto období: 
„nedokázala jsem se vyrovnat se změnami“... „důchodu jsem se 
obávala“.....  „postrádala jsem každodenní kontakt s lidmi“ ......... 
„obávala jsem se izolace.“   
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Popis současného stavu 
Zde se vyjadřovali buď obecně k životním podmínkám  nebo  
ke svému zdravotnímu stavu. 
Životní podmínky: „žiju na vesnici“......... „narůstající volný čas“  
Zdravotní stav: „objevily se zdravotní problémy“ ..... „zdravotní pro-
blémy“ .... „páteř“  
 
Dnešní chování a činnosti  
Do této kategorie spadá vše, co v dnešní době senioři dělají, čemu se 
věnují: „pečuji o zahradu“... „chodím na cvičení“.... „mám denní 
plány“ ... „starám se o 90tiletou maminku“.... „cvičím jógu“ ... 
„procházky“ ..... „plavu v moři“ .... „pečuji o sebe“ 
 
Rozhodnutí 
Tuto oblast naplňují všechna vyjádřená rozhodnutí, tzn. všechny 
výpovědi, které začínaly „Chci“, či zástupnými pojmy „muset“  
a „mělo by se“.: „musím najít nějaké zájmy“ .... „rozhodla jsem se pro 
studium na U3V“ ... „chci se dožít důstojného stáří“ .... „musím posílit 
zdraví a pohybové aktivity“ .... „měl by se připravovat“ .... „chci být 
soběstačná“ ... 
„chci vyplnit aktivitou“ ..... „udělám pro to všechno“ 
 
Interpretace výsledků  
 

V rámci axiálního a selektivního kódování se jako klíčová 
oblast jevila „rozhodnutí“. Druhou frekventovanou kategorií byl 
„postoj ke stáří“, myšleno postoj k vlastnímu stáří.  Situačními vstupy 
vztahových řetězců byly dřívější chování a přechod do důchodu. 
V každé linii se však na nějaké významové pozici kvalitativního 
paradigma objevilo „rozhodnutí“. Ať již se jednalo o rozhodnutí ke 
změně postoje ke stáří, rozhodnutí ke korekci hodnot, či nejčastěji 
uváděné rozhodnutí k činnosti. Teprve poté následovaly popis 
současného stavu, zisky U3V. Podmínky těchto zisků se v celém 
kontextu nejeví jako klíčové. 

Jak jsme již výše naznačili, dotázaní vnímají své stáří jako 
výzvu, jako nové možnosti. Rozhodli se si i tuto část života užít. 
Zároveň ale přijali odpovědnost za toto své rozhodnutí, kterou 
naplňují péčí o své fyzické i psychické zdraví. Odpovědnost se také  
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u nich v rámci existenciální škály projevila jako nejvíce dominující 
oblast. Oni totiž nečekají, zda se budou cítit dobře, či nikoli, zda je 
něco bude nebo nebude naplňovat. Oni se ke smyslu rozhodli a tím 
přijali osobní odpovědnost za smysluplnost své existence.  
 
Závěr 

 
V rámci výzkumného šetření se potvrdilo, že frekventanti 

Univerzity třetího věku vnímají vlastní existenci jako smysluplnější. 
Jako původce tohoto stavu však nelze považovat přímo studium.  
To samotné smysluplnost života neutváří ani nemá výraznou funkci 
v hledání smyslu. Jeho úloha je spíše naplňující. Senioři totiž studium 
na U3V již předem vnímají jako jednu ze smysluplných činností. 
Vstupují na ni s mnohými očekáváními kognitivního i emocionálních 
charakteru a na realizátorech U3V je jejich potvrzování, tzn. se těmto 
očekáváním přizpůsobovat a nezklamat je.   

Jako námět na další výzkumný záměr se nabízí identifikace 
osobnostního potenciálu ke smysluplnosti ve stáří na základě longitu-
dinální analýzy. Z metodologického hlediska by bylo vhodné stávající 
mapování smysluplnosti podpořit ještě dalšími psychometrickými 
nástroji, jako jsou např. Test životních cílů, LOGO Test, Profil postojů 
k životu, Profil zdrojů smysluplnosti života apod.  
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KLÁRA TESAŘÍKOVÁ ČERMÁKOVÁ  
M ILADA ŠNAJDROVÁ  

Neziskový sektor a jeho participace na edukaci seniorů 
v České republice 

 

 
Abstrakt: 
V odborných andragogických kruzích zabývajících se vzděláváním 
starších dospělých existuje všeobecný konsensus o potřebě vytváření 
podmínek k tomu, aby mohli senioři žijící v dnešní společnosti dlou-
hou a neustále se prodlužující etapu stáří nejen dožívat, ale i smyslu-
plně a kvalitně žít. Značný potenciál v tomto směru lze spatřovat  
v oblasti neformálního vzdělávání seniorů, které je v České republice 
organizováno většinou nestátními neziskovými organizacemi.  
Nestátní nezisková organizace (NNO) není v České republice oficiální 
právní termín ani právní forma či status právnické osoby, ale jde  
o termín již do značné míry ustálený. Pod pojmem nestátní nezisková 
organizace bývá tedy zpravidla chápána jakákoli organizace, která 
není zřízena státem ani místní samosprávou. V politickém kontextu se 
toto označení používá zejména pro spolky, což jsou sdružení občanů 
aktivně zasahující do veřejných záležitostí, ale zahrnuje samozřejmě  
i další nepodnikatelské právní formy, například ústavy, obecně pro-
spěšné společnosti, nadace a nadační fondy, církve a jiné náboženské 
společnosti atd. Všechny tyto typy NNO se do jisté míry zpravidla 
věnují vzdělávacím aktivitám a některé zaměřují své vzdělávací ak-
tivity právě na seniorskou generaci. Pořádané vzdělávací akce pak 
mohou mít rozmanité obsahy i formy, což umožňuje potencionálním 
posluchačům z řad seniorů vybrat si ze široké nabídky právě tu akci, 
která je pro ně atraktivní, užitečná a vhodná.  
V článku bychom rády přiblížily neziskový sektor v České republice, 
specifika vzdělávacích akcí pořádaných NNO pro seniory a rovněž 
uvedly konkrétní příklady neziskových organizací a jejich 
vzdělávacích akcí zaměřených na edukaci starších dospělých. 
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Słowa kluczowe: nestátní nezisková organizace, senior, edukace 
 
Abstract: 
There currently is a certain general agreement among adult education 
(andragogy) professionals regarding existence of a need to create 
conditions for senior citizens, who, in current society, live long and 
ever-prolonging stage of old age, to not only live, but to live a mean-
ingful and quality life. Significant potential can be identified in the 
area of informal education of senior citizens, which, in the Czech 
Republic, is being organized mainly by NGOs. 
A “NGO” is in the Czech Republic defined neither as a legal term, nor 
as a legal form or legal entity status. Nevertheless, the usage of the 
term is rather constant. As a NGO is usually being considered any 
organization not established by the state or local administration. In the 
political context, this term is being used predominantly for associa-
tions (in Czech: spolky), which actively intervene in matters of public 
interest, but also for other non-entrepreneurial legal entities, such us 
institutions (in Czech: ústavy), charities (in Czech: obecně prospěšné 
společnosti), foundations and endowment funds (in Czech: nadace  
a nadační fondy), churches and other religious entities etc. 
All NGO types typically engage, to a certain extent, in educational 
activities and some focus on the senior population. Educational events 
can bear various forms and have different contents which allows po-
tential participants among senior citizens to choose from a broad se-
lection an event that is attractive, useful and appropriate. 
In this article, we would like to focus on non-profit sector in the Czech 
Republic, specifics of educational events organized by NGOs for sen-
ior citizens and also to state specific examples of NGOs and educa-
tional events aiming at education of senior adults. 
 
Key words: non-governmental organization, senior citizens, education 
 

*** 
Vzdělávání seniorů v rámci institucí typu univerzit třetího věku 

je jistě nejznámějším a hojně využívaným způsobem systematického 
edukativního působení na seniorskou generaci, ale ve společnosti 
existuje celá řada dalších organizací pořádajících vzdělávací akce 
zaměřené především na již zmiňovanou generaci seniorů. V naprosté 
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většině případů mají tyto instituce jednu z forem nestátní neziskové 
organizace, jejichž působení v rámci vzdělávání seniorů bychom rády 
v tomto příspěvku přiblížily. 
 
Nestátní neziskové organizace v České republice 

 
Neziskový sektor tvoří od roku 1990 znovu neoddělitelnou 

součást občanské společnosti. Rakušanová spolu s Řehákovou již 
v roce 2006 situaci popsaly takto: 

„P řes svou dlouhou tradici a dnešní aktuálnost je pojem 
občanská společnost velmi obecný a je využíván především teoreticky 
a konceptuálně, zatímco při empirickém zkoumání občanské 
společnosti je nejčastěji využíván praktický a konkrétní koncept 
neziskových organizací, které jsou institucionalizovanou formou  
a součástí občanské společnosti, jakousi podmnožinou občanské 
společnosti. Souhrnným označením neziskových organizací je pak 
termín neziskový sektor a jeho synonyma jako občanský sektor či třetí 
sektor“ (Rakušanová, Řeháková, 2006, s. 17). 

Sektor, který tvoří nestátní neziskové organizace je velice 
různorodý. Tím je mnohdy nepřehledný a pro vnějšího pozorovatele 
obtížně uchopitelný. Prozatím neexistuje jednotný popis neziskového 
sektoru, liší se i výklady jeho přínosů, potřeb a strategií.  

Nepřehlednost tohoto „třetího sektoru“ je dána také historicky. 
Velmi krátce po politických změnách v roce 1989 vznikl zákon 
o sdružování občanů, který vymezil právní formu občanského 
sdružení jako způsobu sdružování osob.6 Zákon popisoval pouze 
vymezení pojmu, zakázané činnosti, vznik, registraci a zánik sdružení. 
A až do roku 1995, kdy nabyl účinnosti zákon o obecně prospěšných 
společnostech7, byl zákon o sdružování občanů jediným právním 
předpisem, podle kterého bylo možné založit nestátní neziskovou 
organizaci (dále bude též používána zkratka NNO).  

Evidence nestátních neziskových organizací byla velice 
roztříštěná a největší problém tvořila evidence občanských sdružení. 
Evidenci této právní formy vedlo Ministerstvo vnitra ČR, vedlo však 
pouze evidenci přidělených identifikačních čísel, a to formou 
                                                           
6 Zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. 
7 Zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech. 
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neveřejného rejstříku. Navíc neexistoval způsob, jak evidovat 
nefunkční, zaniklá a zrušená sdružení, a sama sdružení neměla 
povinnost ukončení své činnosti hlásit.  

Nejrůznější databáze sice evidovaly neziskové organizace 
regionálně, oborově, podle právních forem nebo nahodile (například 
podle toho, která organizace se do databáze chtěla přihlásit), nebyly 
však plně vypovídající, ani aktuální. 

Od ledna 2014 je účinný zákon č. 89/2012 Sb. občanský 
zákoník ze dne 3. září 2012, který nově stanovuje povinnost zápisu 
všech relevantních údajů do veřejného rejstříku spravovaného 
krajským soudem. Lhůtou na tento zápis je 31. prosinec 2016  
a do tohoto data nebudou k dispozici relevantní komplexní data 
neziskového sektoru.  

V tuto chvíli jsme odkázáni na údaje Českého statistického 
úřadu (ČSÚ) a ty uvádí počty evidovaných organizací, ale nelze z nich 
vyčíst, kolik organizací je aktivních. Pokud si některá z vrcholových 
oborových institucí vytváří přehled NNO v rámci své gesce, nemá 
povinnost jej zveřejnit a zpravidla tak nečiní. 

Podle ČSÚ bylo v roce 2012 evidováno v České republice 
celkem 118 375 nestátních neziskových organizací. Stále však u všech 
není možné zjistit, které organizace jsou skutečně funkční, případně 
kde mají aktuálně sídlo a kdo je zastupuje. Jedná se o počty všech 
registrovaných subjektů a z tabulky Českého statistického úřadu se 
nedá nijak vyvozovat počet aktivních organizací. Odhady mluví  
o zhruba 15 % organizací, které aktivně vyvíjí svou činnost.  

 
 
 
 

Počet registrovaných nestátních neziskových organizací v České 
republice:8 

Název právní formy 2012 

Nadace 444 

Nadační fond 1245 

                                                           
8 Český statistický úřad, 2012. 
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Obecně prospěšná společnost 2150 

Školská právnická osoba 215 

Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj. vč. odbo-
rových organizací) 

73460 

Politická strana, politické hnutí 153 

Církevní organizace, církevní právnická osoba 4286 

Organizační jednotka sdružení 30941 

Stavovská organizace, profesní komora 221 

Zájmové sdružení právnických osob 1057 

Honební společenstvo 4203 

Celkem 118375 

       
 

Co se týká rozdělení neziskového sektoru, zjednodušeně jej 
můžeme rozdělit vertikálně a horizontálně.  

Horizontální členění je poměrně snadné, nestátní neziskové 
organizace se rozdělují podle oblastí činnosti: například sociální 
služby, práce s dětmi a mládeží, sport, kultura, volnočasové aktivity, 
péče o krajinu a zvířata, zájmová sdružení obyvatel, sbory 
dobrovolných hasičů a další. Dá se říci, že činnost nestátních 
neziskových organizací zasahuje do všech oblastí života člověka 
i společnosti. 

Vertikální rozdělení již tak jednoduché není. Spory o klasifikaci 
neziskových organizací jsou staré jako organizace samy, a to nejen 
v naší postkomunistické zemi. Původní rozdělení podle právních 
forem nebylo dostatečně vypovídající. Aktuálně se tedy začíná 
rozvíjet teorie o rozdělení NNO podle toho, zda jde o organizaci  
na bázi dobrovolné vzájemně prospěšné činnosti, nebo zda organizace 
prostřednictvím svých zaměstnanců poskytuje služby klientům z řad 
nečlenů. 

Jak již bylo uvedeno v úvodu, nelze nijak relevantně zjistit 
kolik organizací působí v různých oblastech činnosti. U některých 
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NNO se navíc činnosti překrývají či doplňují a nelze určit, která oblast 
je převažující. Dokonce i samotné organizace mají někdy problém 
uvést svou převažující činnost. Dále je tedy uveden odborný odhad 
procentuálního rozdělení činností neziskových organizací v České 
republice, který je odvozen od vlastního průzkumu činností NNO 
(Šnajdrová, 2011). Existuje několik mezinárodních klasifikací činností 
NNO9, ale v České republice jednotná klasifikace není. Používáme 
tedy rozdělení, které je pro české prostředí nejvíce vypovídající. Z něj 
vyplývá, že volnočasovým aktivitám, včetně zájmového vzdělávání, 
se věnuje zhruba 14 % NNO. K tomuto počtu však musíme připočítat 
i další oblasti činnosti, například oblast ochrany práv občanů a obrany 
spotřebitele (1 %), sociální služby (8%) a církevní právnické osoby  
(1 %), které zájmové vzdělávání pro seniory realizují ve svém oboru. 

Andragogickému působení na cílovou skupinu seniorů se věnují 
všechny právní formy NNO. Rozhodujícím aspektem pro volbu aktivit 
pro seniory, kromě nastavení účelu organizace, je mnohdy i finanční 
stabilita organizace. 

V České republice prozatím převažuje financování NNO 
formou dotací z veřejných rozpočtů nebo z nadací a nadačních fondů. 
Donátoři však primárně podporují nezbytnou sociální péči o seniory, 
případně provoz sociálních a zdravotnických zařízení, zajišťujících 
klientům v pozdním seniorském věku důstojný pobyt. Aktivizace, 
poradenství a zájmové vzdělávání seniorů jsou bohužel považovány  
za druhotné a zbytné. Prevence sociálně patologických jevů, zejména 
sociální izolace seniorů, obrana seniorů - spotřebitelů a aktivizace 
seniorů jako prevence biopsychosomatických onemocnění je stále, 
bohužel, na okraji zájmu. 

 Nyní bychom rády ve zkratce představily jednotlivé právní 
formy NNO a nastínily jejich participaci na edukační procesu 
zaměřeném na seniory. 
 
Spolek  

Cíle činnosti spolku, dříve „občanského sdružení“, sledují 
společný zájem jeho členů, ať vzájemně nebo veřejně prospěšný. 
Naplňují tedy nejširší škálu aktivit člověka, občana a společnosti.   

                                                           
9 Například klasifikace University Johna Hopkinse, Baltimore, Maryland, USA. 
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V současné době je spolek tedy nejčastější formou nestátní 
neziskové organizace a tím i nejčastějším poskytovatelem aktivit 
edukace seniorů, ať již jde o zájmové vzdělávání, péči nebo 
poradenství. 

 
Obecně prospěšná společnost jako platná právní forma  

Obecně prospěšná společnost (o.p.s.) je druhou nejstarší právní 
formou v novodobé historii neziskového sektoru. Vznikla v roce 
199510 jako určitý protipól tehdejším občanským sdružením s náplní 
obecně prospěšných služeb. 

 O.p.s. již není zakotvena v novém občanském zákoníku, přesto 
bude dále existovat a je jednou z právních forem, kterou mohou a mají 
poskytovat služby, tedy i nejrůznější služby pro seniory. 

 
Ústav jako nová právní forma 

Ústav je nová právní forma, která se v mnohém podobá obecně 
prospěšné společnosti. Nemá členskou základnu a je zakládána  
za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo 
hospodářsky. Ústav může ve své hlavní činnosti podnikat, je to tedy 
také ideální právní formou pro poskytování veřejně prospěšných 
služeb pro seniory v celém rozsahu andragogického působení.  

 
Nadace a nadační fond 

Nadace a nadační fond jsou účelovým sdružení majetku. 
Činnost nadace a nadačního fondu je sice vymezena k trvalé službě 
společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu, nicméně jejich 
hlavním účelem je shromažďovat finanční a jiné dary a rozdělovat je 
jiným subjektům na tuto veřejně prospěšnou činnost.  

Tyto dvě právní formy tedy mohou spíše přispívat k finančnímu 
zajištění edukačních aktivit ostatních právních forem NNO  
a poskytovat jim za předem určených podmínek dotace na aktivity 
pro cílovou skupinu seniorů.  

 
Kluby pro seniory 

Kluby jsou zařízení bez právní subjektivity zřizovaná obcí nebo 
krajem. Nejedná se tedy o nestátní neziskovou organizaci, nicméně 

                                                           
10 Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. 
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jejich úlohu v působení na seniory je nutné zmínit. Kluby tvoří 
nezaměnitelnou výseč v nabídce edukace seniorů, jsou prostorem pro 
setkávání, zájmové vzdělávání a aktivizaci. Jistým negativem je 
uzavřenost skupiny seniorů sdružujících se v konkrétním klubu. 

 
 

Specifika vzdělávání seniorů v nestátních neziskových 
organizacích 

 
Vzdělávání seniorů prostřednictvím NNO pobíhá v České repu-

blice zejména ve dvou základních rovinách. První rovinou je 
vzdělávání prostřednictvím konkrétních vzdělávacích akcí 
zaměřených primárně na seniorskou generaci. Druhou je skrytější 
forma vzdělávání poskytovaného prostřednictvím nejrůznějších pora-
denských center poskytujících podporu seniorům v nejrůznějších ob-
lastech jejich života.  

Právě vhodná volba témat vzdělávací akce či aktivity je stěžejní 
determinantou úspěšnosti vzdělávacího procesu zaměřeného na 
seniorskou generaci. Samotná témata pro edukaci seniorů by měla 
především vycházet z potřeb a zájmů seniorů samotných. Tradičně 
v nabídce vzdělávacích aktivit pro seniory převažují humanitně 
zaměřené programy nad technickými a ekonomicky orientovanými 
programy. S rozvojem informačních technologií a nezbytností jejich 
znalosti se zájem posluchačů rozšiřuje i tímto směrem.  Z praktických 
poznatků vzdělavatelů vyplývá, že v současné době mají senioři 
největší zájem o problematiku zdraví a nemoci, kultury a umění, 
mezilidských vztahů a historie. 

Vzdělávání ve starším věku se stává nutnou podmínkou 
pochopení života ve stále se měnícím světě. Informace, které získávají 
během edukačního procesu, poskytují seniorům možnost volby, jak 
uspořádat svůj vlastní život, být psychicky vyrovnanější  
a spokojenější. Vzdělávání v postproduktivním věku by mělo plnit 
zejména základní čtyři funkce. Funkci preventivní, jíž dochází  
k pozitivnímu ovlivnění průběhu stáří a stárnutí, funkci anticipační, 
pomocí které jsou senioři připraveni na změny ve stylu života 
(zejména na odchod do starobního důchodu), funkci rehabilitační, 
která seniorům napomáhá ke znovuobnovování a udržování fyzických 
a duševních sil a funkci posilovací, usilující o rozvoj a kultivaci 
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zájmů, potřeb a schopností seniorů. 
Edukace seniorů realizovaná neziskovými organizacemi by 

měla v maximální možné míře podporovat a rozvíjet funkční 
gramotnost seniorů. Pojem gramotnost11 je v oblasti vzdělávání 
používán stále častěji v různých souvislostech. Od původního 
významu dovednosti číst a psát nacházíme různé druhy gramotnosti, 
jako je např. finanční, mediální, zdravotní a pohybová. S vývojem 
společnosti se okruh gramotností bude zřejmě proměňovat podle změn 
očekávání a požadavků na kompetentnost občanů. Nejde jen o získání 
a osvojení si určité vědomosti, ale o pochopení dané problematiky, 
jejího účelu a možných efektů, o využití získané dovednosti, nebo její 
aplikace, na určité úrovni kvality, v měnících se podmínkách prostředí 
(Novotná, Holá, Doležalová, 2014, s. 51). A právě v promptních 
reakcích na toto rychle se měnící prostředí životního prostoru seniorů 
je spatřován hlavní přínos neziskového sektoru.  

Viléma Novotná, Iveta Holá a Kateřina Doležalová (2014) 
zdůrazňují také význam pohybové gramotnosti seniorů, která je právě 
v neziskovém sektoru hojně zdůrazňovanou a rovněž nabízenou 
vzdělávací aktivitou. V odkazu na zahraniční autory definují 
pohybovou gramotnost jako připravenost k pohybu a míru osvojení 
pohybových dovedností a charakterizují pohybovou gramotnost jako 
vědomé ovládání pohybů vlastního těla, které přináší člověku radost a 
uspokojení, vědomosti, naplňuje jeho biologické potřeby a přispívá ke 
kvalitě života a ke zdravému životnímu stylu. Je velmi 
pravděpodobné,  
že fyzicky zdravý, vitální senior, který se cítí dobře, bude i psychicky 
v pohodě a bude intelektuálně zdatný.  

Další oblastí, kde neziskový sektor ve velké míře participuje  
na vzdělávání seniorské generace, je oblast finanční a právní 
gramotnosti. Finanční gramotnost napomáhá seniorům 
k bezproblémovému finančnímu zabezpečení sebe i celé své rodiny, 
lepší orientaci v problematice peněžních toků, finančních produktů, 
cen zboží a služeb. Gramotnost právní pak zlepšuje schopnost 
orientace v právním systému, v přehledu základních práv a povinností 
každého občana a v možnostech účinné ochrany těchto práv  
a povinností. A právě zvyšování právní gramotnosti seniorů je téma, 

                                                           
11 Angl. LITERACY 
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které je v současné době považováno ze strany mnoha neziskových 
organizací za klíčové. Důvodů je možné nalézt hned několik, ale tím 
nejpádnějším je zásadní změna v právní úpravě soukromoprávních 
vztahů provedená novým občanským zákoníkem12, který přináší celou 
řadu změn zásadním způsobem ovlivňující život seniorů. Konkrétně 
se jedná především o změny v oblasti dědického práva, závazkového 
práva, osobnostního práva a práva spotřebitelského. Se všemi těmito 
oblastmi se lidé v seniorském věku ve svém každodenním životě často 
setkávají a musí se v nich orientovat v zájmu zachování své především 
ekonomické stability a prosperity. Zejména poslední zmiňovaná oblast 
spotřebitelského práva v současné době pro seniorskou generaci je 
velmi ožehavým tématem, neboť v české společnosti vzrůstá výskyt 
sociálně patologických jevů v podobě nejrůznějších předváděcích 
akcí, podomních prodejů, uzavírání nejasných smluv po telefonu  
a jiných nekalých praktik podnikatelů zaměřených především na tuto 
generaci. 

Vzdělávání seniorů má v některých případech velice blízko  
i ke kolektivním formám seniorského poradenství či k poradenství  
ve smyslu vedení resp. informování, které je často orientované na 
větší skupinu posluchačů, má osvětový a výchovný charakter a jeho 
snahou je poskytnout informace potřebné pro to, aby klient dokázal 
sám řešit svou situaci. Z hlediska charakteru komunikace může jít 
v tomto poradenství převážně o jednosměrné předávání poznatků 
klientovi (Novosad, 2006).  

Hlavním záměrem seniorského vzdělávání v rámci koncepce 
seniorského poradenství je tedy nejen rozšiřovat vědomosti účastníků 
z řad seniorů, ale zejména stimulovat jejich zájem o praktické 
využívání získaných vědomostí a o jejich aplikaci na problémy  
a situace běžného života. Především pak jde o to, aby prostřednictvím 
vzdělávání seniorů docházelo ke zlepšování adaptace na novou situaci 
spojenou s odchodem do důchodu a rovněž k úspěšné sociální 
integraci,  
k prohlubování odpovědnosti za svůj život, za zvolený životní styl  
a způsob založený na psychické a duševní aktivitě apod. Jednoduše 
řečeno má vzdělávání seniorů ve svém poradenském kontextu 

                                                           
12 Zákon č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník 
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přispívat k  aktivnímu stárnutí a plnohodnotnému prožívání poslední 
životní etapy. 

V této souvislosti považuji za účelné ještě zmínit potřebu 
utváření nové koncepce vzdělávání pro lidi ve starší dospělosti tak, jak 
ji definuje Stadelhoferová (1997) s přihlédnutím k některým 
vybraným gerontagogickým aspektům. Těmito potřebnými aspekty 
jsou především tyto: 

• koncipování nabídky s ohledem na potřeby účastníků, 
lokálního a regionálního prostředí, 

• orientace na klíčová témata pro budoucnost, 
• potřeba mnohotvárnosti nabídky, modulárnost a možnost 

vzájemného navazování vzdělávacích aktivit, 
• nabídka vzdělávacích forem musí odpovídat potřebám 

interdisciplinárnosti, ucelenosti, orientaci na životní praxi  
a činnosti ve smyslu „good practises“. 

Metody edukace seniorů používané při vzdělávání seniorů  
ze strany neziskových organizací přihlíží ke specifickým 
zvláštnostem, které vyplývají ze složení posluchačů a studentů. Jako 
velmi efektivní se osvědčily především ty metodické postupy, které 
podněcují motivaci účastníků, zajišťují jejich aktivní účast a zároveň 
respektují jejich individuální potřeby a zájmy (Petřková, Čornaničová, 
2004). Při vstupu do třetí etapy života lidé přichází o přirozené 
kontakty, a z tohoto důvodu by měl být při přípravě vzdělávání pro 
tuto generaci kladen důraz především na podporu autonomie  
a autonomní edukaci, která vychází z toho, že vzdělávajícímu se 
seniorovi je zpřístupněno učení, které je založeno na zkušenostech  
a spolurozhodování, má samostatnou volbu edukačních aktivit dle 
svého uvážení a zájmů, má možnost svou autonomii uplatňovat a má 
možnost nabídky takových učebních příležitostí, které k podpoře 
autonomie přispívají.  

Nejen samotní posluchači, ale zejména osobnost lektora utváří 
klima každého vzdělávání, což je důvod, proč je pro každou 
neziskovou organizací velmi stěžejní zajištění kvalitního vzdělavatele. 
Vyučující nepůsobí jako pouhý učitel, ale svým vystupováním, 
vědomostmi a charakterem je osobností, která se snaží své posluchače 
formovat, ovlivňovat. Osobnost vzdělavatele by měla být schopna 
povzbuzovat starší spoluobčany k procesu samostatné vlastní 
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organizace vzdělávání, seznámit starší lidi s konstruktivním  
a kooperativním používáním nových komunikačních a informačních 
technologií, připravovat starší generaci k akceptaci nových úloh  
a druhů aktivit a především ovládat odborné a sociální kompetence 
jakými jsou komunikační schopnosti, udělování a přijímání zpětné 
vazby, technika pokládání otázek, verbální a nonverbální komunikace, 
kooperační kompetence, emocionální pružnost a schopnost 
rozhodovat, umět řídit. Z osobnostních faktorů by měl být u lektora 
kladen důraz na kolegiálnost, srdečnost, pozornost, lidskost, ochotu, 
klid a rozvahu, trpělivost, úsměv a dobrou náladu, zodpovědnost, 
velkorysost, upřímnost a radost z předávání vědomostí. Především 
oboustranné kladné a blízké vztahy umocňují významnost  
a efektivnost celého vzdělávacího procesu. V řadě situací působí 
lektor spíše jako důvěrník, poradce nebo i psycholog (Adamec, 
Hašková, 2010). 
 
Příklady dobré praxe vzdělávání seniorů v NNO 

 
Jak již bylo uvedeno výše, rozmanitost působení neziskového 

sektoru v České republice je velmi široká, takže v této části příspěvku 
se pokusíme přiblížit aktivity tří různých neziskových organizací, 
které se ve své činnosti zaměřují převážně na edukaci seniorské 
generace. První z nich se věnuje ve své hlavní činnosti vzdělávacím 
aktivitám, druhá nezisková organizace realizuje edukaci seniorů 
prostřednictvím poradenského procesu a třetí organizace pořádá 
v období letních prázdnin vzdělávací aktivity pro seniory v rámci 
kooperace většího množství nestátních neziskových organizací. 
 
Inspiro 
 
Spolek INspiro13 je založen za účelem realizace aktivit pro rozvoj 
osobnosti a jeho převažující činností jsou zážitkové semináře tzv. soft 
skills. 

Cílové skupině seniorů nabízí tyto semináře mimo jiné i formou 
cyklu nazvaného „Stáří je stav mysli“. Obsahem cyklu jsou semináře 

                                                           
13 http://www.inspiro-olomouc.cz/ 
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komunikačních dovedností, neverbální komunikace, manipulace, 
asertivity, elektronické komunikace a finanční gramotnosti. Tyto 
semináře seniorům pomohou pochopit některé zákonitosti současné 
mezilidské interakce. Problémem seniorů bývá moderní, hektická 
doba, která s sebou nese mnoho nových, pro ně mnohdy 
nepochopitelných sociálních pravidel. Prožili své aktivní období 
v době s jinou kulturou společnosti, a proto si vytvořili jiné návyky 
interpersonálního kontaktu.  

Sociální izolace seniorů bývá dána samozřejmě zdravotními 
problémy, které jim brání v pohybu, rozpadem rodiny, ale mnohdy 
pouze neschopností efektivně komunikovat s mladší generací. Postačí, 
když si aktualizují své sociální schopnosti a přizpůsobí je době 
s jinými požadavky na mezilidský kontakt. 

Semináře jsou vedeny odlehčenou prožitkovou, ale erudovanou 
formou, účastníci se aktivně zapojují, teoretické znalosti si dávají  
do kontextu běžného života. Mnohdy si vyměňují i vlastní praktické 
zážitky a zkušenosti. Tato výměna jim možná trochu paradoxně 
přináší úlevné vědomí, že podobné problémy v komunikaci  
a ve vztazích mají i ostatní vrstevníci. Kromě pocitu, že ve svých 
strastech nejsou osamoceni, tedy získávají jiný úhel pohledu  
na konkrétní situace, jiné způsoby řešení a tím velmi důležitý nadhled 
a toleranci. 

 
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace 
 

 Sdružení obrany spotřebitelů je poskytující především osobní, 
telefonické i elektronické poradenství v rozmanitých oblastech 
spotřebitelské problematiky prostřednictvím sítě osobních 
poradenských center rozmístěných po celém území ČR.14 Poradenství 
je poskytováno spotřebitelům vyškolenými odborně erudovanými 
poradci bezplatně. Poradci jsou speciálně vyškoleni jak v oblasti 
právní, tak pro kontakt se spotřebiteli seniorského věku  
a samozřejmostí je průběžné další vzdělávání. 

V posledních letech je poradenství pro spotřebitele vyhledávané 
především mezi seniory, neboť, jak již bylo uvedeno výše, vzrůstá 
aktivita nejrůznějších podomních prodejců, obchodních zástupců  

                                                           
14 http://www.asociace-sos.cz/ 
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a prodejců na předváděcích akcích. Za oběti nekalých praktik těchto 
„podnikatelů a podnikavců“ jsou ve většině případů právě spotřebitelé 
seniorského věku. Pro takto parazitující subjekty na seniorské 
generaci se v  České republice ujalo a je hojně používáno označení 
„Šmejdi“, podle stejnojmenného dokumentárního filmu popisujícího 
právě praktiky těchto subjektů. 

 Občanské sdružení se vedle poradenské činnosti ve velké míře 
zaměřuje i na edukaci spotřebitelů, zejména za účelem preventivního 
působení a tím předcházení možným negativním zkušenostem  
při obstarávání zboží a služeb. Vzdělávací akce jsou pak pořádány 
kromě samotných poradenských center i v knihovnách měst a obcí, 
v seniorských klubech, v domovech důchodců, na univerzitách třetího 
věku, školách apod. Rovněž ve sdělovacích prostředcích je tomuto 
sdružení poskytován prostor zejména pro lepší informovanost 
spotřebitelů o aktuálních spotřebitelských problémech. 
 
Senioři bez hranic 

 
Tento spolek koordinuje každoroční prázdninový projekt  

pro seniory 55+. V měsících červenec a srpen probíhají v Olomouci  
a okolí aktivity nejrůznějšího zaměření, které nabízí neziskové 
organizace seniorům zdarma15.  

Každá organizace vytvoří aktivitu s náplní, přizpůsobenou 
potřebám a možnostem seniorů, a tu realizuje ve svém prostředí. 
Aktivity jsou naplánovány tak, aby proběhla každý den jedna akce, 
takže v nabídce bývá celkem 40 - 45 akcí.   

Základem je nabídka netradičních aktivit, například jízda na in-
line bruslích, lezení v lanovém centru nebo jízda na koloběžce, které 
si senioři vyzkouší ve skupině svých vrstevníků, kde se nemusí stydět. 

Součástí projektu jsou i zájmové semináře, výuka méně 
známých tanců, moderní rekondiční a pohybové aktivity, naučné 
vycházky a návštěva atraktivních, jinak nedostupných míst. Vždy však 
jde o aktivitu s přidanou hodnotou, která ji odliší od běžné nabídky 
pro seniory. Mezi výuku méně známých tanců je v projektu zařazena 

                                                           
15 http://www.senioribezhranic.cz/ 
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lekce street dance, k bowlingovému turnaji nabízí sportovní centrum  
i prohlídku technického zázemí bowlingových drah a podobně. 

Nabídka volnočasových aktivit neziskových organizací je sice 
poměrně široká, ale je roztříštěná a pro seniory málo přehledná. Proto 
vznikla iniciativa soustředit v letních měsících akce do jednoho 
projektu. Senioři oceňují, že mají nabídku zájmových aktivit  
na jednom místě, protože se v akcích, propagovaných na různých 
místech, zejména na internetu, špatně orientují.  

Aktivity absolvuje každým rokem cílová skupina seniorů, kteří 
vítají zcela novou možnost osobního rozvoje, ať už netradičními po-
hybovými aktivitami, či poznáváním a vzděláváním. 
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DARIUSZ SARZAŁA  
Edukacja osób w wieku starszym przebywających w 
izolacji penitencjarnej jako warunek ich readaptacji 

społecznej 
 
 

Abstrakt: 
W opracowaniu poruszono problematykę dotyczącą edukacji osób  
w wieku starszym przebywających w zakładach karnych, dostosowa-
nej do potrzeb i specyfiki senioralnego etapu życia człowieka. Celem 
opracowania jest wskazanie na potrzebę wprowadzenia do oddziały-
wań penitencjarnych oferty edukacyjnej, skierowanej dla osób w wie-
ku starszym, uwzględniającej różnorodne zmiany zachodzące  
w okresie senioralnym, zwłaszcza w zakresie ich społecznego funk-
cjonowania. Wskazano także na znaczenie edukacji w przygotowaniu 
więźniów – seniorów do pełnienia konstruktywnych ról społecznych 
po opuszczeniu zakładu karnego, przeciwdziałaniu marginalizacji, 
poczuciu bycia przydatnym oraz podniesieniu jakości życia społecz-
nego. Ponadto zwrócono uwagę na możliwości organizowania takich 
zajęć edukacyjnych, które stworzą osobom starszym, pomimo pobytu 
w warunkach izolacji o charakterze totalnym, szansę dalszego rozwo-
ju, wzrostu aktywności oraz poczucia kompetencji i tym samym przy-
czynią się do ich readaptacji społecznej. 
 
Słowa kluczowe: edukacja, osoby starsze, izolacja penitencjarna, re-
adaptacja 
 
Abstract: 
The article  present the problem of education elderly persons residing 
in prisons. The aim of the paper is to point out the need to penitentiary 
educational offer directed to people in old age, taking into account the 
various changes taking place in this period of human life, especially  
in terms of their social functioning. It also identified the importance  
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of education in preparing prisoners - seniors to perform meaningful 
social roles after leaving prison, to prevent marginalization, a sense of 
being useful and improving the quality of social life. In addition, at-
tention was paid to the possibility of organizing such educational ac-
tivities that will create the elderly, despite the stay in isolation for  
a total character, the chance for further development, an increase  
in activity and a sense of competence and thus contribute to their so-
cial reintegration. 
 
Key words: education, the elderly, isolation penitentiary, social rea-
daptation 
 

*** 
 
Wprowadzenie  

 
Zjawisko starzenia się społeczeństw stanowi jedną z najbardziej 

charakterystycznych cech populacji współczesnego świata, zwłaszcza 
tzw. krajów rozwiniętych. Przejawia się to m.in. w stałym wzroście 
liczby osób osiągających wiek emerytalny, wydłużeniem przeciętnego 
czasu trwania życia człowieka oraz w spadku przyrostu naturalnego 
(Błasiak, Walkowska, 2007, s. 149). Podobne przemiany demogra-
ficzne zachodzą również w społeczeństwie polskim i określane  
są mianem ,,drugiego przejścia demograficznego”. Procesy te cechuje 
niska liczba urodzeń, spadek liczby zawieranych małżeństw, a także 
przesuwanie się średniego wieku rozrodczego i zakładania rodzin 
(GUS, 2009, s. 16). 

Sytuacja taka znajduje również odzwierciedlenie w zakładach 
karnych, do których trafia coraz większa liczba osób w wieku star-
szym Obecnie liczba więźniów powyżej 60. roku życia w polskich 
jednostkach penitencjarnych wynosi 2750 osób. Natomiast najstarszy 
więzień w Polsce, który odbywa trzyletnią karę pozbawienia wolności 
w Zakładzie Karnym w Warszawie-Białołęce ukończył 89 lat (Szlę-
zak-Kawa, 2014, s. 9). W świetle aktualnych prognoz można stwier-
dzić, że liczba więźniów w wieku starszym będzie się powiększać 
(GUS, 2008, 2014; Błędowski i in., 2012, s. 5) nie tylko na z uwagi na 
prognozowane wydłużanie się wieku senioralnego, lecz także przy-
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bywanie osób z dużymi wyrokami  w tym skazanych na karę doży-
wotniego pozbawienia wolności (Szlęzak-Kawa, 2014, s. 9). 

Wzrost liczby osób starszych w zakładach penitencjarnych do-
tyczy nie tylko Polski, lecz także innych krajów na świecie. Jako 
przykład może posłużyć Japonia, gdzie na przestrzeni ostatnich dzie-
sięciu lat liczba więźniów powyżej 60. roku życia wzrosła dwukrotnie 
i wynosi obecnie ponad 10 tys. więźniów – seniorów (Zdziechowska, 
2010). Wzrosła także liczba więźniów powyżej 55. roku życia w Sta-
nach Zjednoczonych (w latach 1999 – 2008 o 76 %), a obecnie  
w więzieniach federalnych przebywa 76 tys. osób w wieku starszym, 
tzw. ,,geriatryczne więzienia” lub oddziały znajdują się w wielu sta-
nach, m.in. w Wirginii, Pensylwanii, Luizjanie, Karolinie Północnej 
czy Ohio. Wzrost liczby więźniów – seniorów obserwuje się także  
w krajach Unii Europejskiej (np. w Niemczech i Wielkiej Brytanii 
tworzone są specjalne obszar w zakładach penitencjarnych  
tzw. ,,skrzydła” dla więźniów – seniorów (Tamże).  

Zwiększająca się liczba więźniów-seniorów w warunkach izo-
lacji penitencjarnej powoduje konieczność uwzględnienia potrzeby 
objęcia ich stosowanymi oddziaływaniami penitencjarnymi, zwłaszcza 
o charakterze edukacyjnym które umożliwiają im jak najpełniejszą 
readaptację społeczną po opuszczeniu zakładu karnego.  

W artykule przedstawiono więc propozycję uwzględnienia tego 
rodzaju edukacji w procesie resocjalizacji penitencjarnej. Szczególną 
uwagę zwrócono na potrzebę tworzenia takich programów i przedsię-
wzięć edukacyjnych, które nie tylko ułatwią więźniom – seniorom 
nawiązywanie nowych lub utrzymywanie dotychczasowych więzi  
z innymi ludźmi i podejmowane nowych ról społecznych, lecz także 
wyposażą ich w nowe umiejętności i stworzą im tym samym realną 
perspektywę readaptacji i inkluzji społecznej. W związku z tym,  
w artykule przeprowadzono również analizę dotyczącą projektowania 
oddziaływań edukacyjnych uwzględniających różnorodne zmiany 
zachodzące w okresie senioralnym oraz specyfikę zakładu karnego 
jako instytucji totalnej. Wskazano także na znaczenie działań eduka-
cyjnych w readaptacji społecznej więźniów – seniorów. Ponadto poru-
szono problem projektowania oddziaływań penitencjarnych  
o charakterze edukacyjnym kierowanych dla osób w wieku starszym 
przebywających w warunkach izolacji penitencjarnej. 
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Więzień - senior jako podmiot readaptacji społecznej 
 

Pobyt w zakładzie karnym nie może sprowadzać się, poprzez 
izolację penitencjarną, do eliminacji społecznej osoby skazanej, lecz 
przede wszystkim powinien służyć przywróceniu jej do normalnego 
funkcjonowania w społeczeństwie i tym samym stworzeniu jej warun-
ków do pełnej readaptacji społecznej (Sarzała, 2011, s. 219– 238; 
M.R. Kalaman, M.A. Kalaman, 2011, s. 145–163). Dlatego w polskich 
zakładach karnych prowadzona jest tzw. resocjalizacja penitencjarna 
określana jako „ogół oddziaływań zamierzonych i zaprogramowanych 
przez personel pedagogiczno-psychologiczny adresowanych do prze-
stępców odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach kar-
nych” (Machel, 2010, s. 174-176). Celem resocjalizacji penitencjarnej 
jest uzyskanie takich zmian w obszarze osobowości sprawców prze-
stępstw, które pozwolą zapobiec ich powrotowi do zachowań prze-
stępczych po opuszczeniu więzienia oraz umożliwi ą poprawne 
funkcjonowanie społeczne. Głównym zadaniem resocjalizacji peni-
tencjarnej jest więc eliminacja postaw antyspołecznych, niezgodnych 
z normami oraz zasadami ładu społecznego i umożliwienie tym sa-
mym integrację sprawcy przestępstwa ze społeczeństwem (Machel, 
2003, s. 21). W procesie resocjalizacji penitencjarnej niezbędne jest 
więc kształtowanie umiejętności adaptacyjnych. W związku z tym 
możemy stwierdzić, że z procesem resocjalizacji więźniów związana 
jest ich readaptacja społeczna rozumiana jako ,,ponowne przystoso-
wanie więźnia do czynnego, samodzielnego życia w społeczeństwie  
i do pracy zawodowej. Readaptacja społeczna skazanych ma na celu 
przygotowanie skazanych do odpowiedzialnego życia w społeczeń-
stwie, nauczenie spędzania wolnego czasu, przeciwdziałanie powsta-
waniu patologii społecznych, a także kształcenie u skazanych 
umiejętności pozwalających na pełnienie akceptowanych ról społecz-
nych oraz przeciwdziałanie poczuciu wykluczenia ze społeczeństwa  
i potępienia przez nie” (Kieszkowska, 2009, s. 99). Istotę readaptacji 
społecznej stanowi wiec świadoma zmiana przynależności społecznej 
oraz identyfikacja z nowymi grupami i rolami społecznymi w środo-
wisku otwartym po opuszczeniu zakładu karnego (Fidelus, 2012, s. 
60; Szczygieł, 2006). Możemy jednocześnie stwierdzić, że readaptacja 
społeczna w istotny sposób wzmacnia i uzupełnia proces resocjalizacji 
penitencjarnej. 
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Zaznaczmy jednak, że w przypadku więźniów - seniorów oferta 
penitencjarna ukierunkowana na readaptację społeczną powinna za-
wierać przede wszystkim edukację uwzględniającą różnorodne zmia-
ny zachodzące w okresie senioralnym. W związku z tym  
w planowanych działaniach edukacyjnych wobec osób w wieku star-
szym, niezbędne jest  uwzględnienie kryterium wieku dotyczącego 
procesu starzenia się człowieka i związanych z tym różnorodnych 
zmian zachodzących w jego zachowaniu, zwłaszcza w obszarze spo-
łecznego funkcjonowania. Jest to niezbędne w celu właściwego dobo-
ru programu oraz metod zajęć edukacyjnych i ich optymalizacji.  

W literaturze przedmiotu dotyczącej problematyki osób w wie-
ku starszym istnieje jednak pluralizm teoretyczny, definicyjny i meto-
dologicznym (Szatur-Jaworska, 2006, s. 16-25). W związku z tym nie 
ma jednej powszechnie przyjętej definicji starości. Badacze tej pro-
blematyki na ogół zgadzają się jednak że starość jest pojęciem sta-
tycznym, zaś starzenie się jednostek i zbiorowości stanowi zjawisko 
dynamiczne, które powinno być rozpatrywane z  uwzględnieniem 
biologicznego, psychicznego i społecznego wymiaru życia ludzkiego. 
Proponuję więc za Elżbietą Trafiałek przyjąć definicję według której 
starość: „jest naturalną fazą życia, następującą po młodości i dojrzało-
ści, wieńczącą dynamiczny proces starzenia się. Określana mianem 
»końcowej tercji życia«, utożsamiana jest ze spadkiem wydolności 
organizmu, utratą mobilności, osłabieniem sił immunologicznych 
(starość biologiczna, fizjologiczna), ograniczeniem zdolności przysto-
sowania się do wszelkich zmian, a w kontekście socjoekonomicznym 
– nierzadko też z pauperyzacją, samotnością (starość psychiczna), 
koniecznością korzystania z pomocy innych (starość ekonomiczna)  
i funkcjonowaniem na marginesie życia społecznego (starość społecz-
na)” (Trafiałek, 2006, s. 69). Zakłada się jednocześnie, że starość 
psychospołeczna jest zjawiskiem wtórnym wobec zmian biologicz-
nych, których doświadczają poszczególne osoby (Klimczuk, 2012, s. 
15).  

Należy jednak zaznaczyć, że wśród badaczy tej problematyki 
nie ma zgody co do powszechnie przyjętego kryterium starości (Goli-
nowska, 1999; Zych, 2001, s. 202; 2007, s. 163; Trafiałek 2006, s. 72-
73; Andrews, Faulkner, Andrews 2004, s. 42; Leszczyńska-Rejchert, 
2007, s. 40-42; Stuart-Hamilton, 2006, s. 19-20). W związku z tym 
należy przyjąć normy proponowane przez ekspertów Światowej Or-
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ganizacji Zdrowia zgodnie z którymi powinniśmy posługiwać się 
przynajmniej trzema podokresami starości: wczesnej, późnej i długo-
wieczności. Zgodnie z wymienionymi normami przyjmuje się,  
że okres późnej dorosłości zaczyna się po 60 roku życia, choć czasem 
za wiek graniczny przyjmuje się 65 lat. World Health Organization 
(WHO) okres późnej dorosłości dzieli na cztery okresy: wiek przed-
starczy (45.–59. rok życia) - są to osoby w wieku średnim (ang. pre-
old; middle-age; immobile age; non-mobility age); wiek starzenia się 
(wczesną starość – to tzw. młodzi starzy; 60.–74. rż.)- osoby w tym 
wieku to „młodsi-starzy” (ang. young-old); wiek starczy; (późna sta-
rość, starość właściwa, „czwarty wiek; 75.–89. rż) - w tym wieku 
znajdują się „starsi-starzy” (ang. old-old) oraz długowieczność (tzw. 
długowieczni ang. oldest-old; longlife – co najmniej 90 lat i więcej) 
(za: Muszalik, Biercewicz, 2010, s. 131–139). 

Planując więc zajęcia edukacyjne należy pamiętać, że w okresie 
późnej dorosłości zachodzi w życiu człowieka szereg różnego rodzaju 
zmian. Wśród kluczowych sfer życia, w których zmiany te się doko-
nują należy wskazać na funkcjonowanie społeczne. (…) 
,,Zmniejszenie ilości okazji do nawiązywania relacji społecznych oraz 
pełnionych ról, funkcjonujące w społeczeństwie stereotypy dotyczące 
osób starszych i starości, a także niejasne oczekiwania wobec tej gru-
py wiekowej, przyczyniają się bardzo często do obniżenia jakości 
życia osób starszych i zagrożenia zjawiskiem wykluczenia” (Sienkie-
wicz – Wilowska, 2013, s. 38). 

Oddziaływania penitencjarne prowadzone wobec osób star-
szych przebywających w izolacji więziennej nie mogą opierać się 
tylko na modelu pomocowym w którym dominują czynniki o charak-
terze opiekuńczym, czy oddziaływania lecznicze, rehabilitacyjne  
i terapeutyczne. Model pracy penitencjarnej opartej na założeniach 
pomocowo-opiekuńczych i leczniczych nie jest wystarczający i wy-
maga osadzenia w szerszym kontekście działań związanych z przygo-
towaniem więźnia - seniora do funkcjonowania w społeczeństwie po 
zwolnieniu z zakładu karnego. Zachodzi potrzeba dostosowania pracy 
penitencjarnej do specyfiki nowych zadań, jakie związane są z rosną-
cym wyżem skazanych w wieku senioralnym (Grzesiak, 2013).  

Należy przede wszystkim wyposażyć więźnia-seniora w umie-
jętności związane z funkcjonowania w społeczeństwie, nawiązywa-
niem kontaktów społecznych i ich utrwalaniem w celu stworzenia 
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właściwych warunków do readaptacji społecznej. Jedną z szans  
na realizację tego postulatu, są zajęcia edukacyjne, jakie można pro-
jektować dla osób w okresie późnej dorosłości. Szczególne znaczenie 
działania edukacyjne odgrywają właśnie w warunkach zakładu karne-
go będącego instytucją o charakterze wymuszonej izolacji, która nale-
ży do szczególnego rodzaju instytucji totalnych wytwarzających 
swoiste, charakterystyczne środowisko społeczne, w znacznym stop-
niu różniące się od normalnych warunków funkcjonowania człowieka 
(m.in. przez liczne deprywacje potrzeb). Więzienie jako środowisko 
zamknięte przestrzennie posiada wiele cech przypisywanych tzw. 
instytucjom totalnym (Goffman, 1975, s. 4–5), które poprzez swój 
izolacjonizm uniemożliwiają zaspokojenie wielu podstawowych po-
trzeb stając się tym samym źródłem zaburzeń zachowania osób w nim 
przebywających (Ciosek, 2003, s. 304–305). Zaznaczmy również,  
że więzienie, będące miejscem pobytu o charakterze wymuszonej 
izolacji, należy do szczególnego rodzaju instytucji totalnych. Zakład 
karny tworzy środowisko znaczenie różniące się od normalnych wa-
runków w których człowiek funkcjonuje w codziennym życiu. Pobyt 
w więzieniu jako instytucji totalnej sprawia, że człowiek zostaje odse-
parowany od swego dotychczasowego środowiska i innych grup spo-
łecznych, poza współwięźniami i personelem więzienia (Pierzchała, 
2006). Fakt pobytu w zakładzie karnym nie tylko stanowi istotną do-
legliwość w postaci pozbawienia wolności, lecz także utrudnia moż-
liwość decydowania o własnej aktywności życiowej oraz ogranicza 
więzi z dotychczasowym środowiskiem społecznym (rodzinnym, 
zawodowym, koleżeńskim itp.). 

Sytuacja izolacji więziennej jest szczególnie trudna dla osób 
starszych, które mają coraz mniej sposobności do nawiązywania kon-
taktów społecznych i funkcjonowania w szerszej przestrzeni społecz-
nej. W związku z tym nie tylko odczuwają utratę wcześniejszej 
pozycji i prestiżu, lecz także często czują się wręcz nieprzydatni,  
a nawet postrzegają się jako ,,ciężar” dla innych. Natomiast poczucie 
bycia nieprzydatnym, zależnym od innych, przy jednoczesnym braku 
okazji do podejmowania różnorakiej aktywności, którą dodatkowo 
ogranicza pobyt w izolacji więziennej i ograniczona możliwość na-
wiązywania różnorodnych kontaktów społecznych sprawiają, że oso-
by starsze łatwo wycofują się z wielu dotychczasowych ról 
społecznych i zamykają się (izolują) niejako w swoim świecie (Pie-
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strzyński, 2015, s. 79 – 81). W związku z tym więźniowie – seniorzy 
w sposób szczególny zagrożeni są marginalizacją i wykluczeniem 
społecznym. 
 
Specyfika i znaczenie działań edukacyjnych w readaptacji spo-
łecznej więźniów – seniorów 
 

Właściwie  prowadzona edukacja może przyczyniać się może 
nie tylko do złagodzenia totalnego wymiaru instytucji totalnej, lecz 
także może w przypadku osoby w wielu senioralnym przyczynić się  
w istotny sposób do zwiększenia poczucia kompetencji i wiary  
w siebie oraz wyposażyć w umiejętności i motywację do nawiązywa-
nia oraz utrzymywania kontaktów interpersonalnych. W właściwy 
sposób prowadzona edukacja pozwala więc więźniom – seniorom na 
pełniejsze włączanie się w życie społeczne i w efekcie umożliwia 
inkluzję społeczną. 

Postrzegając edukację jako ważny element readaptacji społecz-
nej więźniów -seniorów i podejmując działania w tym zakresie należy 
przede wszystkim uwzględnić specyfikę i zmiany jakie zachodzą  
w wieku senioralnym. Nie można wiec zapominać, że w okresie se-
nioralnym, zwłaszcza późnej dorosłości ma miejsce szereg różnorod-
nych zmian związanych ze starzeniem się biologicznym, 
psychologicznym i społecznym (Bee, Boyd, 2008). Najbardziej wi-
doczne są zazwyczaj zmiany biologiczne dotyczą starzenia się organi-
zmu, które m.in. przejawiają się w spadku sprawności oraz 
wydolności organizmu. Występują także zmiany psychologiczne do-
tyczące funkcjonowania poznawczego, związane m.in. ze spowolnie-
niem procesów uczenia się, pogorszeniem pamięci oraz zmiany  
w funkcjonowaniu emocjonalnym, związane ze zbliżającym się kre-
sem życia (Sienkiewicz –Wilowska, 2013, s. 28). 

Następują również poważne zmiany w życiu społecznym, do-
strzegane zwłaszcza w wieku późnej dorosłości, kiedy dochodzi  
do wygasania wielu pełnionych dotychczas ról społecznych. Następu-
je wtedy redukcja wielu aktywności, jednak w sposób szczególny 
ograniczeniu ulegają kontakty społeczne związane z funkcjonowa-
niem zawodowym. Związane jest to z faktem, że osoby w wielu senio-
ralnym w większości przypadków kończą najczęściej aktywność 
zawodową, która stanowiła główna sferę ich kontaktów społecznych.  



 151

Natomiast w związku z zaprzestaniem wykonywania pracy za-
wodowej, obniża się zarówno status ekonomiczny jak i społeczny 
człowieka. Emeryt przestaje być osobą społecznie produktywną i staje 
się osobą w wieku „poprodukcyjnym”, co przez wiele osób postrzega-
ne jest jako symptom bezużyteczności oraz bycia niepotrzebnym. 
Wieloletnie funkcjonowanie w roli zawodowej (np. „jestem pedago-
giem” pielęgniarką”, inżynierem) zastępuje niedookreślona rola eme-
ryta, co może stać się zagrożeniem dla poczucia tożsamości jednostki 
(Finogenow, 2013 s. 97). Wycofanie się życia zawodowego prowadzi 
jednocześnie do istotnych ograniczeń kontaktów społecznych. Senior 
– emeryt zostaje wykluczony ze wspólnej aktywności, a kontakty 
społeczne zawężają się do środowiska rodzinnego (w przypadku jego 
posiadania), lub najbliższego kręgu danej jednostki (Tamże, s. 97). 

W konsekwencji pojawia się poczucie bycia nieprzydatnym, za-
leżnym od innych, brak okazji do podejmowania różnego rodzaju 
aktywności oraz nawiązywania kontaktów społecznych, które powo-
duje, że większość seniorów rezygnuje z pełnienia dotychczasowych 
ról społecznych. Jednocześnie nie podejmując nowych ról w związku 
z czym zamyka w swoim świecie (Sienkiewicz-Wilowska, 2013, s. 
28). Na skutek samotności i braku stymulujących bodźców człowiek 
w wieku starszym zaczyna odczuwać depresję (Manthorpe, Iliffe, 
2010), która niezależnie od wieku, posiada upośledzający wpływ na 
funkcjonowanie intelektualne, a także prowadzi do  trudności ze zwią-
zanych ze skupieniem uwagi, rozumowaniem oraz zapamiętywaniem.  

W konsekwencji zachodzących zmian, pojawia się nie tylko ro-
snąca frustracja i spadek jakości życia osób w wielu senioralnym, lecz 
także następuje ograniczanie pod względem różnorodności prowadzo-
nej aktywności, a nawet zupełne jej zaprzestanie. Natomiast teoria 
aktywności (activity theory of aging), która jest jedną z kluczowych  
w analizowaniu problemu właściwego funkcjonowania w okresie 
późnej dorosłości – zakłada, że osoby w wieku starszym powinny 
podejmować w miarę możliwości jak najbardziej różnorodną aktyw-
ność oraz starać się pełnić wiele ról społecznych (Lemon, Bengtson, 
Peterson, 1972; Powell, 2006). Czynniki te są szczególnie istotne dla 
zapewnienia właściwego funkcjonowania człowieka w okresie późnej 
dorosłości. Należy jednocześnie zaznaczyć, że wybór przez osoby  
w wielu senioralnym określonych form aktywności i ról, w których 
mogą się oni realizować, zależy zarówno od zachodzących przemian 
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kulturowych, jak i związanego z nimi obrazu osób starszych  
oraz stereotypów dominujących na ich temat w społeczeństwie. 

W świetle zaprezentowanych symptomów starzenia się i po-
trzeby przeciwdziałania im, duże znacznie mają takie działania eduka-
cyjne, które celem jest aktywizowanie osób w wielu senioralnym  
i tym samym wydobywanie ich z izolacji i poczucia osamotnienia oraz 
kształtowanie szerszej perspektywy widzenia, co ma szczególne zna-
czenie w przypadku więźniów- seniorów będących w izolacji od resz-
ty społeczeństwa.  

W ramach prowadzonej edukacji można stwarzać seniorom 
sposobność do podejmowania nowych ról społecznych lub nie wyco-
fywania się ze starych, lecz poddawania ich tylko pewnej modyfikacji 
(np. nowe formy realizowania roli rodzicielskiej). Bardzo ważne jest 
też, aby były to role „pozytywne”, stwarzające okazję do dalszego 
rozwoju, wzrostu aktywności i poczucia kompetencji (Piestrzyński, 
2015, s. 150–152). Sytuacja związana z niepodejmowaniem nowych  
i wycofywaniem się z dotychczasowych ról społecznych rodzi bo-
wiem wiele zagrożeń – przede wszystkim może owocować wyklucze-
niem społecznym, marginalizacją, poczuciem bycia nieprzydatnym. 

Zgodnie z koncepcją aktywnego starzenia się (active ageing), 
zaproponowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), eduka-
cja pełni cztery najważniejsze funkcje takie jak: właściwą, zastępczą, 
społeczną oraz psychoterapeutyczną (World Health Organization, 
2002). Pierwsza z wymienionej funkcji - właściwa polega na stałym 
aktualizowaniu i uzupełnianiu wiedzy oraz umiejętności osób doro-
słych, przede wszystkim w zakresie nieobjętym programem szkolnym, 
a niezbędnym we właściwym wypełnianiu obowiązków i pełnieniu ról 
zawodowych i społecznych (Richert-Kaźmierska, Forkiewicz–
Kaźmierska, 2013, s. 127-139).  

Funkcja zastępcza polega na przekazywaniu osobom dorosłym 
wiadomości i rozwijaniu takich umiejętności, których nie posiadają, 
ponieważ nie zdobyli w trakcie dotychczasowego procesu edukacji. 
Przyswajanie nowej wiedzy i jej aktualizowanie oraz nabywanie  
i rozwój nowych umiejętności stanowią z kolei o możliwości dalszego 
funkcjonowania osób starszych na rynku pracy. W tym sensie poprzez 
odpowiednie działania edukacyjne można ograniczać zakres wyklu-
czenia ekonomicznego i społecznego osób w wieku starszym. 
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Należy także wskazać na funkcję społeczną edukacji seniorów. 
Uczestnictwo w programach i przedsięwzięciach edukacyjnych kie-
rowanych do osób starszych daje im poczucie inkluzji społecznej oraz 
ułatwia nawiązywanie nowych i utrzymywanie dotychczasowych 
więzi społecznych. Ponadto edukacja zwiększa świadomość i wiedzę 
na temat zdrowia, wyposaża w umiejętności obsługi nowoczesnych 
technologii codziennego użytku (np. Internetu, elektronicznej banko-
wości), co z kolei pomaga osobom w wieku starszym zachować nieza-
leżność i autonomię. Aktywność edukacyjna seniorów wpływa 
jednocześnie na zmianę ich wizerunku w społeczeństwie. Pomaga 
zwłaszcza w przełamywaniu stereotypowego wizerunku osoby star-
szej postrzeganej często jako niesamodzielnej, niedołężnej, społecznie 
izolowanej i izolującej się (Tamże, s. 127-139). 

Ponadto zaangażowanie się seniorów w programy i przedsię-
wzięcia edukacyjne posiada walor psychoterapeutyczny. Przyczynia 
się do zachowania sprawności intelektualnej, co wpływa na opóźnie-
nie procesów biopsychospołecznego starzenia się i przeciwdziała 
depresji, której z uwagi na alienację społeczną często ulegają ludzie 
starsi (Tamże, s. 127-139). 

Wprowadzona przez Światową Organizację Zdrowia koncepcja 
aktywnego starzenia się (active ageing), stanowi więc propozycję 
nowego ujęcia procesu starzenia się oraz starości i tym samym 
kształtuje nowy wizerunek osoby w wieku senioralnym. W myśl tej 
koncepcji, aktywne starzenie się to proces optymalizacji szans 
zdrowotnych związanych z uczestnictwem i bezpieczeństwem, w celu 
polepszenia jakości życia. Koncepcja aktywnego starzenia pozwala 
jednak nie tylko na zachowanie sprawności fizycznej, lecz także 
stwarza seniorom możliwość jak najdłuższego wykonywania pracy 
zawodowej oraz czynnego udziału w życiu społecznym, 
ekonomicznym i kulturowym (Kalachea, Kickbusch, 1997, s. 4-5; 
World Health Organization, 2002). 

Należy także podkreślić, że edukacja niezależnie od tego, do ja-
kich grup wiekowych jest adresowana, integruje człowieka wokół 
pozytywnych celów i dążeń, a systematyczne uczestniczenie w proce-
sie edukacyjnym kształtuje postawę odpowiedzialności, motywuje  
do planowego wysiłku, uczy współdziałania, rozwija aspiracje oraz 
wskazuje nowe perspektywy życiowe.  
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Problem projektowania działań edukacyjnych dla osób w wieku 
starszym przebywających w warunkach izolacji penitencjarnej 
 

Przystępując do projektowania działań edukacyjnych adreso-
wanych dla więźniów – seniorów należy przede wszystkim uwzględ-
niać opisane wcześniej różnorodne zmiany jakie zachodzą na tym 
etapie życia człowieka, głównie w zakresie jego funkcjonowania spo-
łecznego. Szczególną uwagę należy zwrócić na redukcję kontaktów 
społecznych i ograniczone możliwości ich nawiązywania.  

W edukacji seniorów dużą znaczenie należy wiec przypisać 
grupowym zajęciom edukacyjnym, które poza zwiększaniem wiedzy  
i umiejętności, mogą jednocześnie odegrać istotną rolę w aktywizacji 
społecznej osób starszych. W projektowaniu zajęć edukacyjnych war-
to skorzystać z modelu selektywnej optymizacji z kompensacją (mo-
del of selective optimization with compensation, SOC), autorstwa 
Paula Baltesa, który ma duże znaczenie w analizie funkcjonowania 
osób w wieku starszym. W modelu tym wyróżnia się trzy mechani-
zmy (selekcja, optymizacja i kompensacja) odpowiadające za opty-
malne przystosowanie i możliwość rozwoju osób w wieku starszym 
(Baltes, Baltes, 1993, s. 1-35; Baltes, Lang 1997, s. 433–443; Freund, 
Baltes 1998, s. 531–543; 2002, s. 42–662).  

W projektowanych zajęciach edukacyjnych dla wieźniów-
seniorów, uwzględniając mechanizm selekcji, powinniśmy kierować 
się wyborem takich celów i działań, które można faktycznie zrealizo-
wać rezygnując jednocześnie z działań, których realizacja jest niemoż-
liwa lub nieefektywna. Natomiast optymizacja, zgodnie  
z wymienionym modelem, powinna polegać na wyborze takich metod 
działania, które umożliwiają osiągnięcie stawianych sobie celów,  
co ściśle wiąże się  z poszukiwaniem nowych sposobów działania lub  
z udoskonalaniem wypracowanych dotychczas działań.  

Z kolei kompensacja pozwala na zrealizowanie celów kompen-
sujących deficyty w innych sferach. Pamiętajmy, że w okresie późnej 
dorosłości zmniejsza się ilości okazji do poszerzania swoich kompe-
tencji, co związane jest m.in. z zakończeniem aktywności zawodowej. 
Sytuacja taka zwiększa więc dodatkowo poczucie niekompetencji  
i poczucie bycia niepotrzebnym w sytuacji uwięzienia. W związku  
z tym zachodzi potrzeba proponowania więźniom w wieku starszym 
takich zajęć edukacyjnych, które uwzględniają ich zasoby i indywidu-
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alne potrzeby. Podkreślmy jednocześnie, że każdy człowiek posiada 
zarówno indywidualne zasoby i umiejętności jak i odmienne deficyty. 
W trakcie  zajęć edukacyjnych więźniowie w wieku starszym mogą 
nie tylko dzielić się wiedzą i indywidualnymi umiejętnościami, lecz 
także kompensować nawzajem swoje deficyty. Prowadząc zajęcia  
w grupie osób w wieku późnej dorosłości możemy więc mieć do czy-
nienia, podobnie jak w przypadku młodszych grup, ze zjawiskiem 
tutoringu rówieśniczego (Wilowska, 2007, s. 147–167). Związane jest 
to m.in. z bardzo dużą różnorodnością doświadczeń i umiejętności  
w tej grupie. Zawsze jest bowiem jedna osoba może się nauczyć cze-
goś od drugiej i odwrotnie. W trakcie zajęć edukacyjnych często więc 
rolę nauczyciela pełni nie tylko prowadzący zajęcia, lecz także człon-
kowie grupy. 

W projektowaniu tego rodzaju działań edukacyjnych należy 
także uwzględnić uczestnictwo w nich osób w różnym wieku ponie-
waż doświadczenie osób z poszczególnych pokoleń nieraz znacznie 
między sobą się różni. Sytuacja taka stanowi więc dla nich bardzo 
istotną szansę edukacyjną gdyż dochodzić może do wymiany wiedzy 
oraz umiejętności często już zapomnianych, a także najnowszej wie-
dzy i technologii. W takiej sytuacji mamy wiec do czynienia  ze zja-
wiskiem tutoringu międzypokoleniowego (Tamże, s. 147-167). 

Zajęcia edukacyjne zaprojektowane w taki sposób stanowią dla 
osoby starszej nowe wyzwanie, które w istotnym stopniu mogą wpły-
nąć zwiększenie nie tylko poczucia kompetencji, lecz także wiary  
w siebie. Dla osób starszych przebywających w izolacji  więziennej 
jest to szansa na rozwój konkretnych umiejętności, lecz także własny 
rozwój osobowy i możliwość podejmowania nowych ról społecznych 
oraz wytyczanie i realizację nowych celów życiowych. Tego rodzaju 
zajęcia są jednocześnie pozytywną alternatywą na zmianę stereotypo-
wego postrzegania roli człowieka starego – niezaradnego, niespraw-
nego, czy też  niekompetentnego (Sienkiewicz Wilowska, 2013, s. 
35).  

Należy jednak tak projektować zajęcia edukacyjne, żeby wspie-
rać osoby w wielu senioralnym przede wszystkim w wyborze przede 
wszystkim takich celów, które są dla nich osiągalne, proponowane 
działania, są możliwe przez nich do podjęcia. Niemniej cele te powin-
ny stanowić pewne wyzwanie oraz uwzględniać zasoby jakie posiada-
ją więźniowie – seniorzy. Niezbędne jest jednoczesne wspieranie 
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seniorów w wyborze takich  metod działania, które umożliwi ą im 
skuteczną realizację wytyczonych celów oraz wzmocnią poczucie 
kompetencji i satysfakcji z podejmowanych działań. Ponadto, zajęcia 
muszą zostać dostosowane do indywidualnych możliwości uczestni-
czących w nich seniorów, kompensować deficyty występujące w in-
nych sferach (Tamże, s. 35). 

Niezbędnym elementem, który ma decydujący wpływ na powo-
dzenie tego rodzaju edukacji jest także odpowiednie przygotowanie 
zawodowe kadry pracującej ze skazanymi-seniorami. W związku  
z tym obecny model pracy penitencjarnej ze skazanymi –seniorami  
w którym dominują działania pomocowo-opiekuńcze i lecznicze wy-
maga poszerzenia o ofertę edukacyjną ukierunkowaną na przygotowa-
nie ich zwłaszcza w sferze funkcjonowania społecznego po 
zwolnieniu z zakładu karnego.  

Należy także rozważyć postulat, żeby skazani seniorzy, bez 
istotnych powodów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, nie 
trafiali do zakładów karnych typu zamkniętego w których stopień 
totalności jest największy i w związku z tym kontakt ze światem ze-
wnętrznym w istotnym stopniu zostaje bardzo ograniczony.  

 
Zakończenie  
 

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić,  
że praca penitencjarna z osobami w wieku starszym nie powinna 
ograniczać się do działań pomocowo-opiekuńczych i leczniczych. 
Niezbędna jest przede wszystkim aktywizacja tych osób w sferze ich 
funkcjonowania społecznego. Istotną rolę spełnia pod względem edu-
kacja pozwalająca na wyposażenie więźniów-seniorów w umiejętno-
ści związane z nawiązywaniem kontaktów interpersonalnych  
i pełnieniem ról społecznych. Ważne są zwłaszcza działania eduka-
cyjne zmierzające do aktywizowania osób w wieku senioralnym  
i wydobywania ich z kręgu izolacji społecznej i poczucia osamotnie-
nia oraz kształtowania szerszej perspektywy widzenia.  

Podkreślmy jednocześnie, że uczestnictwo w programach  
i przedsięwzięciach edukacyjnych kierowanych do osób w wieku 
starszym stwarza im nie tylko perspektywę inkluzji społecznej, lecz 
także ułatwia nawiązywanie nowych i utrzymywanie dotychczaso-
wych więzi z innymi ludźmi. Ponadto w wyniku edukacji więźniowie-
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seniorzy mają możliwość kształtowana świadomości dotyczącej swej 
roli w społeczeństwie oraz zdobywania wiedzy na temat zdrowia,  
a także nabywania umiejętności obsługi nowoczesnych technologii 
codziennego użytku, co wpływa na zachowanie przez nich niezależno-
ści i autonomii. Ponadto aktywność edukacyjna osób starszych wpły-
wa na ich ocenę w środowisku społecznym, a zwłaszcza  
na przełamywanie stereotypowego wizerunku osoby starszej jako 
niesamodzielnej i zmarginalizowanej społecznie.  

Podsumowując podkreślmy także, że readaptacja społeczna 
więźniów – seniorów, której główne cele koncentrują się na tworzeniu 
więzi ze społeczeństwem oraz świadomej zmianie przynależności 
społecznej, a także identyfikacji z nowymi grupami i rolami społecz-
nymi nie może być tylko inicjowana przez personel penitencjarny. 
Działania edukacyjne zmierzające do realizacji celów readaptacji 
społecznej muszą również aktywnie prowadzić podmioty funkcjonu-
jące w środowisku otwartym, a zwłaszcza organizacje pozarządowe, 
kuratorzy sądowi, placówki opiekuńcze, pomocowe i rehabilitacyjne 
oraz lecznicze, a przede wszystkim rodzina i osoby bliskie. 
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Abstract: 
In oder to acquire a considerable amount of capital profit available  
in the global market, the USA has devoted itself to creating American 
imperialism by exporting neo-liberalism, a core philosophy of globali-
zation, to the international community. American imperialism further 
constructs the linear relationships among globalization, international 
competitiveness, human capital and higher education and, in turn, 
many countries undertake the expansion of higher education. Howev-
er, this mission is mainly reliant upon the private sector because neo-
liberalism has become a predominant ideology, viewing a free market 
as the best model to improve efficiency and ensure service quality.  
Its advocates argue that public services cannot meet the diversified 
needs of people and the monopoly of the public sector deteriorates 
efficiency. The rules of enterprises need to apply to public services in 
order to correct this institutional weakness, so that public managerial-
ism becomes a new creed to run higher education. While outcomes or 
organizational profit becomes a new focus, entrepreneurialism may 
also generate negative impacts on higher education institutes. This 
essay sets out to shed some light on this issue. 
 
Key words: globalization, neo-liberalism, public managerialism, dis-
course, higher education 
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Introduction 
 
As neo-liberalism has become a prevailing ideology, globaliza-

tion swells its territory, as manifest in the fact that many countries 
have joined a globalized market. This fusion has changed the meaning 
of competitiveness, moving the focus from the domestic domain to the 
international stage, so that in order to gain the considerable amount  
of capitalist profit available in the global market, individual countries 
need to enhance their own international competitiveness – a goal that 
can be achieved through the channel of schools by cultivating human 
capital. The linear linkage among globalization, international competi-
tiveness, human capital and higher education has convinced many 
countries to engage in the expansion of higher education. However, 
this mission is mainly reliant upon the private sector according to the 
free market logic argued by neo-liberalism. Basically, neo-liberalists 
appreciate a free market and governmental authority simultaneously. 
For them, the competitive mechanism of a free market, created  
by consumers’ rational judgment, is able to enhance efficiency and 
ensure service quality. Public services cannot meet the diversified 
needs of people, so the government’s obligation is not to provide pub-
lic services but to sustain the operation of a free market, by removing 
its constraints. Education, thus, is classified into the personal domain 
because individual actors will rationally evaluate the future outcomes 
of their education investment in the labor market. The advocates  
of neo-liberalism further attack the monopoly of public services, argu-
ing it undermines efficiency. Free market logic is viewed as a panacea 
for this institutional disease. Therefore, the rules of enterprises need  
to apply to the public sector. This public managerialism thus legiti-
mizes entrepreneurialism in the running of higher education institutes. 
While the operation of universities has been confined within this pre-
vailing ideology, public managerialism may produce negative impacts 
on them. This essay sets out to deliberate upon the relationships 
among globalization, neo-liberalism, public manageralism and higher 
education, by exploring three successive issues: how neo-liberalism 
has become the prevailing ideology, what its relationship with public 
managerialism is, and what its impacts on higher education are. 
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The Declining Voice of Great Government and the Emergence  
of Globalization 
 

It has been argued that the emergence of globalization is in-
volved with great changes in economy that further remold political 
thought (Frieden, 2006; Hytrek and Zentgraf, 2008). European coun-
tries adopted the policy of social welfare or great government after the 
great recession in the 1930, which was derived from J. Keynes, who 
argued that the economy generated a profound influence on the entire 
society, so that this collectivism rejected individualism – notable  
as free market logic argued by classical economists. In order to ensure 
this collectivism, the government needed to implement its public obli-
gations, such as public services and investment, because these strate-
gies were able to reduce the unemployment rate and ensure better 
living standards for its citizens, thus enhancing social cohesion and 
equity (Chiang, 2013; Harvey, 2005; Keynes, 1935; Lingard, 2000). 
As profit or self-interest was the capitalists’ focus, governmental in-
tervention became an effective and necessary means of protecting 
social morality (Keynes, 1935). However, the political influence  
of welfare socialism declined significantly in the late 1960s, because 
this approach accumulated considerable amounts of national debt, 
which was viewed as the core factor in deteriorating national competi-
tiveness (Harvey, 2005). In the meantime, this weakness led politi-
cians to seek out a substitute plan and, thus, engendered the idea  
of international cooperation that emerged after the Second World War, 
starting at the United Nations Monetary and Financial Conference  
at Bretton Woods in 1944 (known as the Bretton Woods conference), 
which attempted to enlarge the volume of international trade by re-
moving the constraints of national protectionism, which were derived 
from welfare socialism. Seven hundred and thirty delegations from 
forty four nations finally signed the General Agreement on Tariffs  
and Trade (GATT), a former incarnation of the WTO, and other 
agreements that led to the establishment of  international financial 
institutes, including the IMF and the WB. In order to create a stable 
monetary exchange, they also agreed to the establishment of a flexible 
gold standard that took the U.S. dollar as the basic currency for inter-
national exchange. Such transnational arrangements indicate that in-
ternational trade had gradually been becoming a top priority on the 
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international political agenda before the 1960s (Hytrek and Zentgraf, 
2008). 

Neo-liberalism further expanded its influence in the 1970s when 
the oil crisis triggered a world-wide recession, increasing unemploy-
ment and inflation that intensified the voices questioning the idea of 
Great Government or Keynesianism. Such stagflation signaled the 
dead end of Keynesian policies (Harvey, 2005). Consequently, neo-
liberalism came to replace Keynesianism in politics, as evidenced  
by R. Reagan’s win in the American presidential election in 1981,  
and was determined to implement its ideas, such as privatization and 
deregulation. Reconstruction in key regional and international insti-
tutes highlighted the victory of neo-liberalism at the global level.  
As the biggest sponsor, Reagan’s government was able to manipulate 
these institutes to export neo-liberalism to the international commuity 
(Heywood, 2003; Stiglitz, 2002). Initially, the philosophy of  
J. Keynes, notable as great government, dominated the operation of 
the WB and the IMF. However, these two international institutes now 
adopted free market logic as their new direction in the 1980s (Stiglitz, 
2002). Because Structural Adjustment Programs of the IMF and the 
WB require those governments in need of their financial assistance to 
conduct policies of deregulation and privatization and to minimize 
governmental role in public services, neo-liberalism has further gained 
strength (Hytrek and Zentgraf, 2008; Stiglitz, 2002, 2006). The OECD 
also promulgated the ideas of neo-liberalism by addressing the linear 
linkages among globalization, international competitiveness, human 
capital and higher education (Rizvi and Lingard, 2006). America 
urged the World Trade Organization (WTO) to carry out its function 
of ensuring fairness in international trade by forcing its member coun-
tries to give up control over their tax policies on imported goods 
(Dale, 2003; Robertson, Bonal and Dale, 2006). 

The international financial market had expanded greatly in the 
1980s because of national bonds that originally derived from the 
budget deficit policy adopted by the Reagan government for tackling  
a shortage in national revenue. It was argued that a strong US dollar 
policy in the early 1980s diminished the international competitiveness 
of American products and, in turn, decreased its national tax income 
(Glyn, 2006). However, a more significant factor may have been the 
Reagan administration’s initiation of an arms race with the Soviet 
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Union in order to consolidate its status as the leading nation in the 
democratic sphere. This arms race required much capital investment 
and generated a budget deficit policy. In order to tackle this severe 
financial shortage, Reagan’s strategy was to borrow money from over-
seas by selling American national bonds to the value of about 20 mil-
lions dollars annually on average, which was equivalent to about 3% 
of GDP. The next president, G. Bush, didn’t change this policy 
(Frieden, 2006). This approach later attracted many European coun-
tries because they had the same financial problem, but their problems 
were caused by another factor, the policy of welfare socialism (Har-
vey, 2005; Chiang, 2011). Eventually, the budget deficit policy be-
came a new prevailing value in the world as evidenced by the fact that 
many Asian countries joined this financial wager after European coun-
tries, and this further benefited the flow of capital in the world 
(Frieden, 2006; Glyn, 2006). The development of internet technology 
has further accelerated this phenomenon (Frieden, 2006). 

International investment gained its strength after 1985 when the 
Plaza Agreement, initiated by Reagan administration at the G5 meet-
ing in New York, required a depreciation of the American dollar of 
one half its value against Japanese yen and an appreciation of the 
Japanese yen of up to 100% against US dollar. Its original intention 
was to enhance the competitiveness of American products in a global 
market. Ironically, this change in the international currency market 
strengthened the ability of Japanese enterprises to conduct large scale 
investment in America, particularly in the real estate market (Miyoshi, 
1996). Globalization accelerated its speed after the middle 1980s,  
as manifest in the fact that a number of regional zones were succes-
sively created in order to benefit their member countries by increasing 
their volume of trade. The European Union (EU) was created by the 
Single European Act of 1986 and later increased its impact by creating 
the European Parliament, with a strong policy of a single currency, the 
Euro, under the Maastricht Treaty. The USA combined with Canada 
to formulate the North American Free Trade Agreement in 1987.  
The Southern Common Market was born in South America by 1994. 
The Association of Southeast Asian Nations changed its direction  
in the 1990s, shifting from a political orientation against communism 
to a free market domain (Frieden, 2006). The advancement of internet 
technology has further accelerated the development of globalization 
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because it helps promote connectivity among people, benefiting their 
communication and commercial activities. Because this connectivity 
involves substantial amounts of profit in attracting capital investment, 
advanced technology and connectivity move forward simultaneously 
in the era of globalization (Green, 2010). These changes noted above 
indicate that globalization has significantly enlarged its sphere of 
operation. 
 
Neo-Liberalism and Market Logic 
 

Basically, neo-liberalism appreciates both free market logic  
and governmental authority. However, this authority needs to be ap-
plied in sustaining the operation of a free market rather than the provi-
sion of public services. Classical liberalists assume that rational 
thinking is an innate ability of human beings, allowing them to exer-
cise the best action plan. This rationality ensures the operation of 
`voluntary exchange’ between buyers and sellers, which functions  
as the core ingredient in generating a free market with the competitive 
mechanism that guarantees to the best interests of consumers (Fried-
man and Friedman, 1990). In other words, a free market safeguards 
the exercise of voluntary exchange that leads to a rational model  
in economic activities. In order to survive at an open and competitive 
market, individual enterprises need to provide better quality products 
for winning consumers and undertake an effective operation for 
achieving the cost-down mission. Therefore, this competitive mecha-
nism is able to ensure service quality and enhances efficiency. This 
free competitive approach, then, rejects the notion of public services 
because neo-liberalists claim that individual social members have 
different preferences that lead to diversified needs. It becomes impos-
sible for a government to transform such multiple preferences into  
a collective form in public services. Social services and welfare, for 
example, all contravene the rule of personal preferences. Therefore, 
this collectivism cannot produce the expected functions, and wastes 
public resources. Public services also fail to improve efficiency and 
competitiveness because of their monopoly, so that this planned action 
further impedes the creation of a healthy market (Hayek, 2007; 
Olssen, Codd and O’Neill, 2004). In terms of providing a specific type 
of public service, such diversified needs bring another difficulty for  
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a government in acquiring an agreement from its citizens. This weak-
ness makes the planning of common actions violate the essentiality of 
democracy, so that public services lack legitimacy (Hayek, 2007).  
In order to overcome these constraints, it is necessary to define public 
services not in the scope of social interest or matters, but rather in the 
domain of personal experiences. This iron principle rejects the expan-
sion of a governmental role in public services (Olssen, Codd and 
O’Neill, 2004).  

For liberal economists, liberty is viewed as panacea to free indi-
viduals from the depredations of the state and to allow them to prac-
tice their rational minds in such a way as to maximize advantages for 
individuals and the entire society. A free market comes to practice the 
idea of liberty and benefits all social members because it is able to 
improve efficiency and ensure service quality. Therefore, the govern-
ment needs to curb its authority in the provision of public services.  
As a free market is able to reduce governmental spending, a shift  
in tax from income toward consumption is able to further stimulate 
economic growth, which benefits all social members (Rapley, 2004). 
This situation has led to decentralization becoming an inevitable way 
to run society (Hayek, 2007), allowing consumers to have the liberty 
that creates a healthy market (Friedman and Friedman, 1990). 

Like classic liberalists, advocates of neo-liberalism insist that  
a free market is the best model for improving efficiency and ensuring 
service quality. On the other hand, they appreciate governmental au-
thority because the creation of a free market and its operation require 
good protection in legislation. In other words, neo-liberalism values 
free market logic and governmental authority simultaneously.  
As a free market ensures consumers’ rational decisions, the govern-
ment is required to implement a democratic political system. There-
fore, a free market gurantees a democratical society(Friedman, 2002; 
Hayek, 2007). In order to safeguard the best interests of the consum-
ers, a responsible government needs to remove any constraint ob-
structing the operation of a free market in legislation so that 
governmental authority needs to be redefined in a positive way be-
cause an appropriate legal system and institutes are able to maintain 
the stable operation of a free market that maximizes the best interests 
of the consumers. This perspective tends to view the state as a con-
structor of a new economic world and a guardian of people’s personal 
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needs and interests. Therefore, governmental authority no longer 
exists in a neglective form but becomes a crucial element in creating 
and sustaining the operation of a free market. 
 
The Discourse of Public Managerialism and Higher Education 
Institutes 
 

In order to obtain the considerable amount of capitalist profit 
available in a globalized market, its member countries need to im-
prove their own international competitiveness through the channel of 
schools, that are viewed as the main site for cultivating human capital 
(Lingard, 2000; Stromquist, 2002). Under the control of America, the 
OECD has come to produce a social discourse that legitimizes the 
linear linkage among globalization, international competitiveness, 
human capital and higher education (Morrow and Torres, 2000; Rizvi 
and Lingard, 2006; Stromquist, 2002). Its assumption is that higher 
education institutes are the main site for enhancing the quality of hu-
man capital, which in turn is the main force driving the economic 
development of a country (Lingard, 2000). When many of its member 
countries accepted this assumption, the expansion of higher education 
became a national priority on the political agenda. This political inten-
tion is further buttressed by a collective expectation from civil society. 
International competitiveness contains the implications for employ-
ment, in that only when individuals are equipped with sufficient com-
petitiveness do they have the right to have good jobs. Therefore, they 
can claim that they have the right to access higher education. With 
strong support from civil society, this political action acquires legiti-
macy (Morrow and Torres, 2000; Olssen, Codd and O’Neill, 2004; 
Stromquist, 2002).  

Basically, these countries have implemented a light tax policy on 
income so that they do not have adequate revenue to invest in a higher 
education system. This financial shortage leaves privatization as the 
only remaining choice (Currie, 2004). Furthermore, neo-liberalists 
define education as a commodity, so that education belongs to the 
personal domain rather than the public sphere or the realm of civil 
rights. Education, thus, becomes a personal investment that requires  
a rational evaluation of its outcomes in the labor market (Olssen, Codd 
and O’Neill, 2004). As these countries accept the philosophy of neo-
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liberalism, market logic becomes the best model to run higher educa-
tion and, in turn, the strategy of privatization is viewed as a key means 
leading to ensure service quality and enhance its efficiency (Lingard, 
2000; Rizvi and Lingard, 2006). Academic capitalism thus secures  
a legitimate status (Morrow and Torres, 2000; Rhoades and Slaughter, 
2006). Furthermore, the promulgators of neo-liberalism criticize the 
monopoly of the public sector, arguing that it restrains its efficiency. 
In order to correct this institutional weakness, it is necessary to abolish 
this monopoly and create a competitive mechanism like that of a free 
market. Therefore, `public choice theory’, which takes entrepreneurial 
logic as the best way to safeguard efficiency, functions as a panacea 
for this disease. The administrative rules of private enterprises now 
become the new iron cannon for running the public sector. This mar-
ket logic further originates another belief that administrative recon-
struction in the public sector is a crucial path towards meeting the 
multiple forms of consumers’ needs (Olssen, Codd and O’Neill, 
2004). The strategy of devolution comes to serve as a crucial tool  
in achieving this reconstruction (Rizvi and Lingard, 2006). Individual 
higher education institutes are then required to demonstrate their effi-
ciency and ability so that performativity becomes a new focus in uni-
versity administration (Ball, 2006). This competition-based approach 
reinforces the idea of evaluation, compelling them to conform to pub-
lic managerialism (Torres, 2006). Such an approach legitimizes the 
idea of public managerialism or new managerialism, referring to the 
application of entrepreneurial cannons to the public sector in order to 
create a competitive mechanism that is able to enhance efficiency and 
ensure service quality (Bok, 2003; Currie, 2004; Heywood, 2003, 
Lingard, 2000). As a free market is recognized as an orthodox icon  
in improving the efficiency of the public sector, a new assignment for 
the government is to implement entrepreneurialism rather than great 
government. Consequently, public managerialism comes to serve as  
a powerful social discourse commanding many countries to launch 
relevant education reforms, such as Site-based Management in the 
USA, Self Managing Schools in Australia (Blackmore, 2006), Self 
Government Schools in New Zealand (Codd, Gordon and Harker, 
1997) and Grant Maintained Schools in the UK (Chiang, 2009). 

While public managerialism has become a new doctrine to 
command higher education institutes, its efficiency-based approach 
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has also had many negative effects on these institutes. The combina-
tion of performativity and evaluation, for example, substantially aug-
ments the legitimate authority of university administrators.  
As entrepreneurial logic addresses organizational profit and efficien-
cy, which are controlled by rules and regulations, these administrators 
have become inclined to introduce more bureaucratic regulations to 
monitor the outcomes of researchers. Therefore, a new Taylorism, 
addressing effective outcomes controlled and predicted by specified 
regulations, replaces a free and humanistic culture at higher education 
institutes. This rigid setting serves to sabotage research autonomy,  
a core element in developing creative or innovative knowledge, which 
used to be the main mission of higher education institutes (Chiang, 
2014). All these changes correspond with Dale’s (1989) prediction 
that a shift in teacher autonomy moves from a licensed form to regu-
lated type, indicating a phenomenon that teaching practitioners have 
lost their latitude in a rigid context defined in specific regulation ra-
ther than trust. Without independent latitude, they are remolded into  
a knowledge factory that is subject to entrepreneurialism (Bok, 2003) 
or a national enterprise that complies with the rules of instrumental 
rationality (Blackmore, 2006), as manifest in the policy of the Council 
of Australian University, which is mainly determined in business 
thinking (Currie, 2004).  

Public managerialism means minimum costs and maximum out-
puts, so that a shortage of financial support from the government  
is able to stimulate their potential and also offers a great opportunity 
for them to demonstrate their ability. This shortage forces university 
researchers to hunt for financial resources from enterprises, so that 
universities lose their autonomy to initiate independent research (Bok, 
2003; Currie, 2004). Higher education institutes are thus subject to the 
interests of capitalism, which then determines the value of knowledge 
and the direction of its development. This commercial approach thus 
remolds higher education as tradable commodity in a global market. 
When this market-based orientation fuses with human capital and 
employability, vocationalism becomes a new gospel for universities 
(Currie, 2004; Lingard, 2000; Olssen, Codd and O’Neill, 2004). Utili-
tarianism becomes a vivid characteristic in the purposes of higher 
education institutes. Cultural and humanistic accomplishment is no 
longer the focus for universities, but rather employability. When this 
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utilitarianism combines with teacher evaluation, the criteria of per-
formativity become explicit and definable. This bureaucratic approach 
just announces the rebirth of a new Taylorism, addressing maximum 
outcomes controlled in precise regulations with an audit system nota-
ble as evaluation criteria. In the name of efficiency, this new form of 
tyranny is immune from accusations of violation of democracy. There-
fore, free market logic functions as a social discourse for the state and 
capitalism, serving to assist them to achieve rigid control in higher 
education. 
 
Conclusions 
 

While many countries were trapped by considerable national 
debt due to the policy of welfare socialism, many politicians viewed 
neo-liberalism as a panacea capable of reversing their fate. It later 
became a world value under the promulgation of politicians, particu-
larly R. Reagan and M. Thatcher, and, in turn, globalization has sig-
nificantly enlarged its territory, as witnessed by the fact that many 
countries have joined the globalized market. In order to obtain the 
considerable amount of capitalist profit available in this market, these 
countries are determined to undertake an expansion of higher educa-
tion, which is viewed as a crucial channel for the cultivation of human 
capital and, in turn, for the enhancement of their international compet-
itiveness. However, this mission is mainly reliant upon the private 
sector, because neo-liberalists argue that the monopoly of public ser-
vices obstructs its efficiency, and the competitive mechanism of a free 
market is able to correct this institutional weakness. Therefore, the 
rules of enterprises need to apply to the public sector. Consequently, 
public managerialism has become the new creed for the running high-
er education. The strategies of devolution and performativity serve to 
reconstruct university culture, moving its focus from independent 
autonomy to responsible accountability. However, this public manage-
rialism has also generated many negative effects on higher education. 
As is the case with enterprises, output has become a new focus for 
higher education institutes and, in turn, an emphasis on monitoring 
and evaluation systems is unavoidable. This entrepreneurialism thus 
substantially increases the legitimate authority of university adminis-
trators. The combination of evaluation system and administrative 
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authority produces a regulated context in which the operation of high-
er education institutes is pre-determined and rigidly specified. This 
bureaucratic setting comes to diminish teacher autonomy, which used 
to be a key element in the production of creative and innovative 
knowledge. Furthermore, allying with capitalists to obtain research 
funding further undermines this latitude and, in turn, higher education 
institutes become a knowledge factory, serving the interests of capital-
ism. This commercialism further creates utilitarianism, as manifest in 
the fact that the prevailing notion of employability redirects universi-
ties along the track of vocationalism. 

The outcome-based approach makes public managerialism a new 
form of Taylorism, in that it embodies a bureaucratic tyrannicalism 
that substantially diminishes the independent autonomy of higher 
education practitioners. However, just as the monopoly of the public 
sector is unable to safeguard its efficiency, higher education institutes 
are ineligible to claim their latitude, and need to be responsible for 
public resources. This public accountability commands them to 
demonstrate their efficiency in performativity, so that in the name of 
efficiency, this new form of bureaucratic tyranny gains legitimacy and 
is immune from accusations that it violates democracy through gov-
ernmental interference. This relationship indicates that when the pub-
lic urges a government to improve its efficiency and service quality, 
free market logic acquires great support from civil society and, in turn, 
public managerialism behaves like a social discourse, convincing 
social members to believe that entrepreneurialism is the best option to 
ensure the effective operation of society. The notion of efficiency thus 
connects the interests of all social members. This connection trans-
forms the individualism of free market logic into a collectivist form, 
fusing all independent citizens into a single entity, driven by a single 
philosophy that the obligation of accountability means to demonstrate 
maximum outputs with minimum costs. This relation also reveals that 
the government employs civil society to create an imaginary vision, 
functioning as a powerful discourse, in which the strategies of self-
improvement are to exercise the common will of civil society. There-
fore, in the name of the common interest of the entire society, public 
managerialism becomes a collective thought of civil society. This 
connection legitimizes this free market logic and transforms public 
managerialism into a powerful discourse that suppresses different 
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voices. This relation reveals that although governmental tyranny vio-
lates democracy, this violation acquires legitimacy in the name of 
efficiency, as it is seen to represent the common interests and will of 
civil society. The state becomes an effective apparatus for producing 
social discourses, such as public managerialism, which benefit its 
operation. The international competitiveness required by globalization 
provides it with a great opportunity to re-strengthen its authority, 
which is viewed as a core element in improving efficiency and ac-
countability. This free market logic not only legitimizes governmental 
tyranny, but also justifies entrepreneurialism. Therefore, in the name 
of common interests and will, the government lets neo-liberalism no 
longer represent the interests of capitalism but rather those of civil 
society. This transformation further allows the state to remain immune 
from its inclination to capitalism and creates a great space for the 
private sector to grow. 
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Vzdělávání seniorů má nejen v České republice, ale také  
ve středoevropském prostoru poměrně dlouhou tradici, která je úzce 
spjata především s univerzitami třetího věku. Edukace seniorů však 
byla (resp. stále je) považována spíše za oblast aplikované sociální 
technologie (oblast společenské činnosti) než za problém teoretický, 
např. pedagogický či didaktický, či snad dokonce vědecko-badatelský. 
V souvislosti s demografickou situací se ale úhel pohledu mění  
a senioři představují velkou edukační výzvu pro všechny zaintereso-
vané organizace (univerzity, vzdělávací agentury, domovy a další 
organizace pro seniory apod.).  Jsou na tuto výzvu dostatečně 
připraveni nejen realizátoři, ale i organizátoři edukačních aktivit? 
Uvědomují si, že senioři představují velmi specifické auditorium? 
Jaké odborné, ale především osobnostní kompetence bychom měli 
vyžadovat od lektorů při vzdělávání seniorů? Na tyto a podobné 
otázky se autorky ve své publikaci pokoušejí nalézt odpovědi.  

 Publikace je avizována jako ucelený pohled na danou proble-
matiku, který vychází z  dlouhodobého odborného zájmu  
i zkušeností z lektorských a manažerských aktivit N. Špatenkové  
i L. Smékalové. Díky těmto devizám mohou autorky reflektovat de-
mografický, sociální, politický i historický kontext edukace seniorů  
i podrobně charakterizovat specifika seniorů jako účastníků 
vzdělávání. Akcentování těchto zvláštností pak vede k úvahám, zda 
senioři vyžadují v edukačním procesu jiné přístupy, než ostatní účast-
nící vzdělávání. Autorky dospívají k závěru, že edukační proces je 
více méně stejný. Při vzdělávání seniorů je však nezbytné respektovat 
možnosti (a limity) této populace, které vychází nejen z fyzických, 
psychických, ale také sociálních charakteristik seniorů.   
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Autorky se tak dostávají k otázkám legitimizace a preciznějšího 
ukotvení geragogiky jakožto subdisciplíny andragogiky (resp. peda-
gogiky), případně samostatné disciplíny, vymezují zdroje, cíle, 
předmět i objekt geragogiky. Gerontagogika, ačkoliv se primárně 
zabývá staršími a starými, je sama o sobě velmi mladá. Je to relativně 
nová disciplína, která stále ještě prochází svým procesem konstitucio-
nalizace, obsahově a terminologicky se vyvíjí. V kontextu stárnutí 
populace však představuje cosi jako společenskou zakázku.   

Dílčím, avšak neopominutelným přínosem publikace je to,  
že nastoluje korektní terminologii a objasňuje některé fenomény, které 
jsou sice často, ale ne vždy adekvátně užívány a došlo tak 
k rozvolnění, resp. vyprázdnění některých pojmů (např. koncept 
úspěšného stárnutí). 

 Edukace seniorů má mnoho rozměrů, které autorky představují 
v další části své publikace. Svoji pozornost pak zaměřily především na 
nejvyšší možnou formu vzdělávání seniorů a to na univerzity třetího 
věku. Právě zde by totiž mělo vzdělávání seniorů probíhat na vysoce 
odborné bázi. Českou tradici pak srovnávají se zahraničními zkuše-
nostmi na poli univerzit třetího věku. Autorky se soustředily  
na stručný přehled možností a forem vzdělávání seniorů zejména  
v evropském prostoru, který doplnily postřehy např. z USA, Austrálie 
nebo Jihoafrické republiky. N. Špatenková a L. Smékalová zde nabízí 
inspirativní vhled do vzdělávání seniorů v zahraničí nejen studentům 
andragogiky a dalších oborů, ale celé odborné veřejnosti. Vzhledem 
ke stárnutí populace v celé Evropě zde vidíme velký prostor pro další 
zkoumání i publikační aktivity zaměřené na komparaci. 

  Propojení teoretických poznatků s praktickou aplikací pak 
nabízí druhá polovina monografie, kde jsou popsány základní didak-
tické kategorie, přístupy k edukaci seniorů a fáze didaktického proce-
su. V rámci didaktických kategorií autorky uvádějí jejich stručný 
teoretický rámec ve vztahu k cílové skupině seniorů a na mnoha 
místech přidávají praktické příklady. Tento koncept se jeví jako velmi 
vhodný vzhledem k charakteru publikace a prolíná se všemi částmi 
věnovanými didaktickým kategoriím. V kategorii cílů je proto uvede-
no mnoho příkladů pro lektory k usnadnění jejich práce s touto 
základní a výchozí kategorií. Jako další klad lze označit uvedení Blo-
omovy taxonomie kognitivních cílů, která je v českém prostředí 
nejznámější. Bohužel zde autorky pracují s původní nerevidovanou 
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verzí. Vnímám to jako příležitost do budoucna obdobným způsobem 
rozpracovat další taxonomie afektivních a kognitivních cílů. 

Zvláštní pozornost je věnována vztahu mezi seniorskými účast-
níky vzdělávání a lektorem ve vzdělávání seniorů, proto je také pod-
robněji představen přístup orientovaný na účastníka vycházející 
z principů na osobu zaměřeného přístupu dle C. R. Rogerse. Akcenta-
ce na profesionalizaci lektora ve vzdělávání seniorů vyústila  
v návrh kompetenčního modelu lektora.  

Text si nečiní nárok na úplnou systematizaci gerontagogických 
poznatků. Spíše podněcuje k zamyšlení nad danou problematikou,  
k hledání hlubších souvislostí. Prezentované teoretické poznatky jsou 
ilustrovány příklady z praxe, což činí publikaci velmi čtivou, lidskou  
a přístupnou i pro čtenáře mimo akademickou sféru.  

Tato publikace je bezesporu užitečným příspěvkem 
k problematice edukace seniorů, jejímž cílem je přiblížit téma 
vzdělávání seniorů odborné i široké veřejnosti. Umožňuje čtenářům 
jak z řad odborníků, ale i dalších zájemců nacházet informace, inspi-
raci, seznamovat se s nejrůznějšími jevy, procesy a principy v oblasti 
edukace seniorů, klást si otázky a hledat odpovědi, setkat se se zkuše-
nostmi a doporučeními praktiků, vzdělavatelů, badatelů  
i seniorů samotných. 
 




